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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 120/94 DA COMISSÃO
de 25 de Janeiro de 1994
que altera o Regulamento (CEE) n? 1533/93 que estabelece normas de execução

do Regulamento (CEE) n? 1766/92 do Conselho, no que diz respeito à concessão
de restituições à exportação, bem como às medidas a tomar em caso de pertur
bação, no sector dos cereais, e o Regulamento (CEE) n? 2131 /93 que estabelece os

processos e condições da colocação à venda dos cereais na posse dos organismos
de intervenção
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

adequado para os objectivos pretendidos ; que, para o
efeito, é preferível atender às quantidades efectivamente
carregadas ; que, portanto, é conveniente alterar em
conformidade os Regulamento (CEE) n? 1533/93 e (CEE)
n? 2131 /93 ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 da Comis
são ^), e, nomeadamente, o seu artigo 13?,

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

Considerando que, com vista a não perturbar a maioria

das exportações comunitárias pela exigência de uma prova
de chegada ao destino, o Regulamento (CEE) n? 1533/93
da Comissão (3) prevê que a apresentação dessa prova não
seja exigida para o pagamento da restituição fixada no
âmbito de um concurso, nos casos em que a exportação
seja efectuada por via marítima ; que o mesmo se encontra
previsto no Regulamento (CEE) n? 2131 /93 da Comis
são (4) ;

Considerando que, no sector dos cereais, a única taxa de
restituição inferior à aplicável às exportações para os
países terceiros é a aplicável às exportações para a Suíça, a

Áustria e o Liechtenstein ; que, por conseguinte, convém

assegurar que os produtos que tenham beneficiado de
uma taxa de restituição « todos os países terceiros » não

sejam exportados para a Suíça, a Áustria e o Liechtens
tein ; que, portanto, é necessário prever o ajustamento da
restituição fixada no âmbito de um concurso para as
exportações destinadas a estes países ;
Considerando que, a fim de garantir que as exportações
sejam efectuadas por via marítima, o artigo 14? do Regula
mento (CEE) n ? 1533/93 e o n ? 3 do artigo 17? do Regu
lamento (CEE) n? 2131 /93 prevêem que a dimensão
mínima de um navio apto para a navegação marítima seja
de 2 500 toneladas de arqueação bruta ; que se verificou
que o conceito de « arqueação bruta » não é o mais

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n ? 1533/93 é alterado do seguinte
modo :

1 . O primeiro parágrafo do artigo 14? passa a ter a
seguinte redacção :

« Em derrogação ao disposto no artigo 18? do Regula
mento (CEE) n? 3665/87, não será exigida, para o
pagamento da restituição fixada no âmbito de um
concurso, a prova de cumprimento das formalidades
aduaneiras de introdução no consumo, desde que o
operador apresente a prova de que, pelo menos, 1 500
toneladas de cereais deixaram o território aduaneiro da

Comunidade num navio apto para a navegação marí
tima. ».

2. É inserido o seguinte artigo 14?A :
« Artigo 14?A

Sempre que o operador apresente a prova de cumpri
mento das formalidades aduaneiras de introdução no

consumo na Suíça, na Áustria ou no Liechtenstein, o
montante da restituição à exportação "todos os países
terceiros" fixado no âmbito de um concurso será dimi

(')
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n°

L
L
L
L

181
196
151
191

de
de
de
de

1.7. 1992, p. 21 .
5. 8 . 1993, p. 22.
23. 6. 1993, p. 15.
31 . 7. 1993, p. 76.

nuído da diferença entre esse montante e o da restitui

ção à exportação em vigor para os destinos acima refe
ridos no dia da adjudicação. ».

N? L 21 /2

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

26 . 1 . 94

Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93

Artigo 2?

O n? 3, segundo travessão, do artigo 17? do Regulamento
(CEE) n? 2131 /93 passa a ter a seguinte redacção :
« — tenham sido apresentadas as provas referidas no
artigo 18 ? do Regulamento (CEE) n? 3665/87.
No entanto, a garantia será liberada se o operador
apresentar prova de que, pelo menos, 1 500 tone

Export of cereals by sea — Article 17 of Regula
tion (EEC) No 2131 /93

Exportation de cereales par voie maritime —
Règlement (CEE) n0 2131 /93, article 17
Esportazione di cereali per via marittima — arti
colo 17 del regolamento (CEE) n. 2131 /93

ladas de cereais deixaram o território aduaneiro

da Comunidade num navio apto para a navega
ção marítima. Essa prova será apresentada
mediante a menção que se segue, autenticada
pela autoridade competente, aposta no exemplar
de controlo referido no artigo 6? do Regulamento
(CEE) n? 3665/87, no documento administrativo
único ou no documento nacional que comprove

Uitvoer van graan over zee — Artikel 17 van
Verordening (EEG) nr. 2131 /93

Exportação de cereais por via marítima — artigo
17? do Regulamento (CEE) n? 2131 /93.»

a saída do território aduaneiro da Comunidade :

Exportacion de cereales por via marítima ; arti
culo 17 dei Reglamento (CEE) n° 2131 /93
Eksport af korn ad søvejen — Artikel 1 7 i forord
ning (EØF) nr. 2131 /93
Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung
(EWG) Nr. 2131 /93 Artikel 17

Artigo 3?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia

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

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

Feito em Bruxelas, em 25 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 121/94 DA COMISSÃO
de 25 de Janeiro de 1994
relativo à isenção de direitos niveladores de importação, para certos produtos do
sector dos cereais, prevista pelos acordos entre a Comunidade Europeia e a

República da Polónia, a República da Hungria, a República Checa e a República
Eslovaca

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 518/92 do
Conselho, de 27 de Fevereiro de 1992, relativo a certas

Considerando que, posteriormente, a Comunidade
concluiu com os mesmos países protocolos adicionais a
esses acordos provisórios (12) ; que esses protocolos
prevêem a antecipação das concessões previstas nos refe
ridos acordos para 1 de Julho de 1993 ; que, por conse
guinte, é necessário adaptar os volumes e as reduções dos
direitos niveladores de importação no sector dos cereais
com efeitos a partir de 1 de Julho de 1993 ;

modalidades de aplicação do Acordo provisório relativo ao
comércio e a medidas de acompanhamento entre a
Comunidade Europeia e a Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço, por um lado, e a República da Polónia,
por outro ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 2233/93 (2), e, nomeadamente, o
seu artigo 1 ?,

Considerando que a Comunidade assinou protocolos
suplementares (l3) com a República Checa e a República
Eslovaca após a dissolução da República Federativa Checa
e Eslovaca em 1 de Janeiro de 1993 ; que esses protocolos

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 519/92 do

suplementares prevêem, nomeadamente, a repartição das
concessões comunitárias previstas no acordo provisório

Conselho, de 27 de Fevereiro de 1992, relativo a certas

modalidades de aplicação do Acordo provisório relativo ao
comércio e a medidas de acompanhamento entre a
Comunidade Europeia e a Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço, por um lado, e a República da Hungria,
por outro (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2234/93 (4), e, nomeadamente, o
seu artigo 1 ?,

entre os dois estados resultantes dessa dissolução ;

Considerando que os protocolos suplementares prevêem a
abertura de contingentes individuais para a República
Checa e a República Eslovaca a partir de 1 de Janeiro de
1994 ; que, por conseguinte, é necessário rever determi
nadas normas de execução conexas, nomeadamente, faci
litar o processo de emissão dos certificados ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 520/92 do
Conselho, de 27 de Fevereiro de 1992, relativo a certas

modalidades de aplicação do Acordo provisório relativo ao
comércio e a medidas de acompanhamento entre a
Comunidade Europeia e a Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço, por um lado, e a República Federativa
Checa e Eslovaca, por outro (*), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 2235/93 (6), e,
nomeadamente, o seu artigo 1 ?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1 992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais f), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 2193/93 da Comissão (8), e, nomeadamente, o
seu artigo 9?,

Considerando que a Comunidade concluiu com a Poló
nia (9) a Hungria (l0) e a República Federativa Checa e
Eslovaca (") acordos provisórios sobre o comércio e maté
rias conexas ;

(') JO n? L 56 de 29. 2. 1992, p. 3.
(2) JO n? L 200 de 10. 8 . 1993, p. 3.
O JO n? L 56 de 29. 2. 1992, p. 6.
(4) JO n? L 200 de 10. 8 . 1993, p. 4.
O JO n? L 56 de 29. 2. 1992, p. 9.
(6) JO n? L 200 de 10. 8. 1993, p. 5.
f) JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(') JO n? L 196 de 5. 8 . 1993, p. 22.
O JO n? L 114 de 30. 4. 1992, p. 2.
("») JO n? L 116 de 30. 4. 1992, p. 2.
(") JO n? L 115 de 30. 4. 1992, p. 2.

Considerando que os acordos provisórios prevêem a redu
ção dos direitos niveladores de importação para determi
nados produtos do sector dos cereais ; que essa redução é
aplicável progressivamente e limitada a determinadas
quantidades ;
Considerando que, em especial, é conveniente garantir o
carácter originário dos produtos, subordinando a sua
introdução em livre prática à apresentação, prevista pelo
protocolo n? 4, do certificado EUR 1 emitido pelos países
exportadores ;

Considerando que é necessário prever que os certificados
relativos à importação dos produtos em causa, no âmbito
das quantidades fixadas, sejam emitidos após um período
de reflexão e, se for caso disso, mediante a fixação de um
coeficiente único de redução das quantidades solicitadas ;
que, em caso de aplicação de um coeficiente único de
redução, os operadores devem poder retirar os seus pedi
dos ;

Considerando que é conveniente prever os elementos que
devem constar dos pedidos e dos certificados, em derroga
ção dos artigos 8 ? e 21 ? do Regulamento (CEE)
n ? 3719/88 da Comissão, de 16 de Novembro de 1988,
C 2) JO n? L 195 de 4. 8 . 1993, p. 43.
(") JO n ? L 349 de 31 . 12. 1993.
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que estabelece normas comuns de execução do regime de
certificados de importação, de exportação e de prefixação
para os produtos agrícolas ('), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 3519/93 (2) ;

2. Os Estados-membros transmitirão os pedidos de
certificados de importação à Comissão, por telex ou tele
cópia, o mais tardar às 18 horas, hora de Bruxelas, do dia
da sua apresentação.

Considerando que, para ter em conta as condições de
entrega, é conveniente que os certificados de importação
sejam válidos a partir do dia da emissão até ao final do
terceiro mês seguinte ao da emissão ; que, no caso dos
certificados emitidos a título da quantidade máxima para

Essa informação deve ser comunicada separadamente da
informação relativa aos outros pedidos de certificados de
importação de cereais.

o ano anterior, a sua validade deve ser limitada ao final de
Janeiro ;

Considerando que, a fim de garantir a gestão eficaz deste
regime, e em derrogação do artigo 12? do Regulamento
(CEE) n? 891 /89 da Comissão (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3579/93 (4),
a garantia relativa aos certificados de importação deve ser
fixada em 25 ecus por tonelada ;
Considerando que a importação de cevada para o fabrico
de cerveja deve ser objecto de medidas de controlo da sua
utilização, por parte das autoridades aduaneiras ;

3. Se os pedidos de certificados de importação exce
derem as quantidades do contingente anual, a Comissão
fixará um coeficiente único de redução das quantidades
solicitadas, o mais tardar no terceiro dia útil seguinte à
apresentação dos pedidos. O pedido de certificado pode
ser retirado no prazo d eum dia útil após a data de fixação
do coeficiente de redução.

Sem prejuízo do disposto no primeiro parágrafo, os certifi
cados serão emitidos no quinto dia útil após o dia da
apresentação do pedido.

4. Em derrogação do n? 1 do artigo 21 ? do Regula
mento (CEE) n? 3719/88, o prazo de validade do certifi
cado será calculado a partir do dia da sua emissão efectiva.

Considerando que as medidas previstas no presente regu

lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

Artigo 3 ?
Em derrogação do n? 1 do artigo 8 ? do Regulamento
(CEE) n ? 89 1 /*89, os certificados de importação são
válidos desde o dia da emissão até ao final do terceiro mês

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

seguinte ao da emissão. No entanto, no respeitante aos
certificados emitidos a título da quantidade do ano ante
rior, a validade é limitada ao final de Janeiro.

Em conformidade com o n? 2 do artigo 14? dos acordos

provisórios, os produtos constantes do anexo do presnte
regulamento e originários das repúblicas em causa benefi
ciam da isenção parcial dos direitos niveladores de impor
tação, no limite das quantidades e das taxas de redução
referidas nesse anexo.

Artigo 4?
Em derrogação do n? 4 do artigo 8 ? do Regulamento
(CEE) n? 3719/88, a quantidade introduzida em livre
prática não pode ser superior à indicada nas casas 17 e 18
do certificado de importação. Para o efeito, é inscrito o
algarismo « 0 » na casa 19 do referido certificado.

Em conformidade com o protocolo n? 4 dos acordos

provisórios, os produtos devem ser acompanhados,
aquando da introdução em livre prática no mercado
interno da Comunidade, do original do certificado EUR 1

a emitir pelas autoridades competentes do país exporta
dor.

Artigo 5?

No que diz respeito ao produto a importar com benefício
da redução do direito nivelador prevista no artigo 1 ?, o
pedido de certificado de importação e o certificado devem
incluir :

Artigo 2?
1 . Os pedidos de certificado de importação serão apre
sentados às autoridades competentes de qualquer Estado
-membro na segunda segunda-feira de cada mês até às 13
horas, hora de Bruxelas.

Os pedidos de certificado não podem incidir numa quan
tidade superior à quantidade disponível para a importação
do produto em causa a título do ano em questão.
C)
O
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

331 de 2. 12. 1988, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 16.
94 de 7. 4. 1989, p. 13.
326 de 28. 12. 1993, p. 15.

a) Na casa 8, o nome do país de origem do produto ;
b) Na casa 20, uma das seguintes menções :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

« Reglamento (CE) n0 121 /94 ;
Forordning (EF) nr. 121 /94 ;
Verordnung (EG) Nr. 121 /94 ;
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 121 /94 ;
Regulation (EC) No 121 /94 ;
Règlement (CE) n0 121 /94 ;
Regolamento (CE) n. 121 /94 ;
Verordening (EG) nr. 121 /94 ;
Regulamento (CE) n? 121 /94. »
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O certificado obriga a que a importação seja efectuada a
partir do referido país.

Para além disso, o certificado de importação incluirá, na
casa 24, em função da taxa de redução do direito nivelador

Artigo 6?

Em derrogação do disposto nas alíneas a) e b) do artigo
12? do Regulamento (CEE) n? 891 /89, a garantia relativa
aos certificados de importação previstos pelo presente
regulamento é de 25 ecus por tonelada.

aplicável, uma das seguintes menções :

Artigo 7?

— « Exacción reguladora reducida un 60 %

É revogado o Regulamento (CEE) n? 585/92 da Comis

— Nedsættelse af importafgiften med 60 %

são (').

— Ermäßigung der Abschöpfung um 60 %
— Μειωμένη εισφορά κατά 60 %

— Levy reduction 60 %

Artigo 8?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

— Prelevement réduit de 60 %

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1994.

— Prelievo ridotto del 60 %

Todavia, no respeitante às quantidades e aos direitos nive
ladores previstos nos pontos I, II A e III do anexo, o
presente regulamento é aplicável com efeitos partir de 1
de Julho de 1993.

— Met 60 % verlaagde heffing
— Direito nivelador reduzido de 60 % . ».

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

Feito em Bruxelas, em 25 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 62 de 7. 3 . 1992, p. 40 .
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ANEXO

I. Produtos originários da República da Hungria
(Em toneladas)
1 . 7. 1993 —
30 . 6. 1994

Período

Redução do direito nivelador (em %)

Código NC 1001 90 99

1 . 7. 1994 —
30 . 6 . 1995

1 . 7. 1995 —

30. 6. 1996

60

60

60

200 000

216 000

232 000

II .A. Produtos originários da República Federativa Checa e Eslovaca
(Em toneladas)
1. 7 —

Período

31 . 12. 1993

Redução do direito nivelador (em %)

60

Código NC 1003 00 90

17 750

Código NC 1101 00 00

11 750

Código NC 1 107 10 99

20 750

II.B. Produtos originários da República Checa
(Em toneladas)
Período

Redução do direito nivelador (em %)

1. 1 —

1 . 7. 1994 —

30 . 6. 1994

30. 6. 1995

1 . 7. 1995 —
30. 6. 1996

60

60

60

Código NC 1003 00 90

23 667

25 333

27 333

Código NC 1101 00 00

15667

17000

18000

Código NC 1107 10 99

24 371

29 667

31 667

II.C. Produtos originários da República Eslovaca
(Em toneladas)
1. 1 —

Período

30 . 6 . 1994

Redução do direito nivelador (em %)

1 . 7. 1994 —
30 . 6 . 1995

1 . 7. 1995 —
30 . 6. 1996

60

60

60

Código NC 1003 00 90

11 833

12 667

13 667

Código NC 1101 00 00

7 833

8 500

9 000

Código NC 1107 10 99

12 186

14 833

15833

III. Produtos originários da República da Polónia
(Em toneladas)
Período

Redução do direito nivelador (em %)

Código NC 1008 10 00

1 . 7. 1993 —
30 . 6. 1994

1 . 7. 1994 —
30 . 6 . 1995

1 . 7. 1995 —
30 . 6. 1996

60

60

60

3 800

4 100

4 350
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REGULAMENTO (CE) N? 122/94 DA COMISSÃO
de 25 de Janeiro de 1994

que estabelece determinadas normas de execução do Regulamento (CEE)
n? 1601 /91 do Conselho relativas à definição, designação e apresentação dos
vinhos aromatizados, das bebidas aromatizadas à base de vinho e dos cocktails

aromatizados de produtos vitivinícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

aromatizados definidos no n? 1 , alínea a), do artigo 2? do
Regulamento (CEE) n? 1601 /91 .

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
2.

Europeia,

A utilização de misturas de substâncias aromatizantes

idênticas às naturais, que apresentem aroma e/ou sabor de
amêndoa, damasco ou ovo, nos vinhos aromatizados só é

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1601 /91 do
Conselho, de 10 de Junho de 1991 , que estabelece as
regras gerais relativas à definição, designação e apresenta
ção dos vinhos aromatizados, das bebidas aromatizadas à
base de vinho e dos cocktails aromatizados de produtos
vitivinícolas ('), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 3279/92 (2), e, nomeadamente, o n? 1 , primeiro subtra
vessão do terceiro travessão da alínea a), do artigo 2? e o
n? 1 , quarto travessão da alínea b), do artigo 2?,

— a designação do produto fizer referência a um ou mais
dos géneros alimentícios supramencionados,

Considerando que é conveniente permitir, mediante

— as empresas em causa mantiverem um registo sepa

autorizada, em complemento, respectivamente, de amên
doas, damascos ou ovos, se :

— essas substâncias respeitarem o disposto na Directiva
88/388/CEE e as medidas de aplicação da mesma
directiva,

rado da utilização destas substâncias aromatizantes

determinadas condições, a utilização de substâncias
aromatizantes idênticas às naturais e a adição de álcool no

idênticas às naturais.

fabrico de determinadas bebidas aromatizadas, nomeada

mente para respeitar as tradições e usos em vigor em
determinadas regiões da Comunidade ;

Considerando que o presente regulamento deve aplicar-se
sem prejuízo das disposições transitórias previstas pelo
Regulamento (CEE) n? 3664/91 da Comissão, de 16 de
Dezembro 1991 , que estabelece as medidas transitórias
relativas aos vinhos aromatizados, às bebidas aromatizadas

à base de vinho e aos cocktails aromatizados de produtos

vitivinícolas (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 1791 /93 (4) ; que estas dispo
sições transitórias são aplicáveis até 16 de Dezembro de
1993 ;

Este registo conterá informações precisas sobre o
aroma idêntico aos naturais utilizado, a saber, a natu

reza e a quantidade do aroma idêntico aos naturais
presente na empresa, o seu local de armazenagem e
indicações relativas à sua utilização complementar na
bebida em comparação com o aroma principal. Cada
operação ou manipulação será indicada no registo. Os
registos devem ser encerrados e verificados, uma vez
por ano, pelas autoridades competentes do Estado
-membro.

Artigo 2?

É autorizada a adição de álcool para os seguintes produ

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

de aplicação para os vinhos aromatizados, as bebidas
aromatizadas à base de vinho e os cocktails aromatizados

de produtos vitivinícolas,

tos :

— a bebida aromatizada à base de vinho, obtida a partir
de vinho branco, edulcorada e caracterizada pela
adição de um destilado de uva seca e aromatizada

exclusivamente pelo extracto de cardamomo,
— as bebidas aromatizadas à base de vinho, obtidas a

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1.

É autorizada a utilização de uma substância aromati

partir de vinho tinto, que tenham sido edulcoradas e
às quais tenham sido adicionados preparados aromati
zantes, na acepção do n? 2, alínea c), do artigo 1 ? da
Directiva 88/388/CEE. Esses preparados serão exclusi
vamente obtidos a partir de especiarias, ginseng, nozes,
citrinos e ervas aromáticas.

zante idêntica à vanilina natural, tal como definida no

n? 2, subalínea ii) da alínea b), do artigo 1 ? da Directiva
88/388/CEE do Conselho ^, no fabrico dos vinhos
(')
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

149
327
348
163
184

de
de
de
de
de

14. 6. 1991 , p. 1 .
13. 11 . 1992, p. 1 .
17. 12. 1991 , p. 53.
6. 7. 1993, p. 20.
15. 7. 1988 , p. 61 .

Artigo 3 ?

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

É aplicável com efeitos a partir de 17 de Dezembro de
1993 .
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 25 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 123/94 DA COMISSÃO
de 25 de Janeiro de 1994
relativo à abertura de um concurso permanente para a exportação de 600 000

toneladas de trigo mole panificável armazenadas pelo organismo de intervenção
francês

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, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n ? 2193/93 da Comissão (2),

2. As regiões nas quais as 600 000 toneladas de trigo
mole panificável estão armazenadas são mencionadas no
anexo I.

Artigo 3 ?
Os certificados de exportação são válidos a partir da data
da sua concessão, nos termos do artigo 9 ? do Regula

e, nomeadamente, o seu artigo 5?,

mento (CEE) n? 2131 /93, até ao fim do terceiro mês
seguinte.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2131 /93 da
Comissão (3) fixa os processos e as condições da colocação
à venda dos cereais armazenados pelos organismos de

As propostas apresentadas no âmbito do presente
concurso não podem ser acompanhadas de pedidos de
certificados de exportação efectuados no âmbito do artigo
44? do Regulamento (CEE) n ? 3719/88 da Comissão (4).

intervenção ;

Considerando que, pela comunicação de 13 de Janeiro de
1994, a França indicou à Comissão que desejava colocar à
venda, para fins de exportação, uma quantidade de
600 000 toneladas de trigo mole panificável armazenadas
pelo seu organismo de intervenção ; que se pode dar
seguimento a esta proposta ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu

lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

Artigo 4?
1 . Em derrogação ao disposto no n? 1 do artigo 7? do
Regulamento (CEE) n? 2131 /93, o prazo da apresentação
das propostas para o primeiro concurso parcial cessa em 3
de Fevereiro de 1994, às 9 horas (hora de Bruxelas).
2. O prazo da apresentação das propostas para o
concurso parcial seguinte cessa todas as quintas-feiras às 9
horas (hora de Bruxelas).
3.

4.
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O organismo de intervenção francês pode proceder, nas
condições fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 2131 /93, a
um concurso permanente para a exportação de 600 000
toneladas de trigo mole panificável em sua posse.

O último concurso parcial cessa em 24 de Março de

1994 .

As propostas devem ser feitas ao organismo de inter

venção francês.

Artigo 5 ?
O organismo de intervenção francês comunica à Comis
são, o mais tardar duas horas após o termo do prazo de
apresentação, as propostas recebidas. Estas devem ser
transmitidas em conformidade com o esquema que figura
no anexo II e através dos números que figuram no anexo
III.

Artigo 2?

1 . O concurso refere-se a uma quantidade máxima de
600 000 toneladas de trigo mole panificável a exportar
para Marrocos, a Argélia e o Egipto.

Artigo 6?
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 25 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
O JO n? L 196 de 5. 8. 1993, p. 22.
(3) JO n? L 191 de 31 . 7. 1993, p. 76.

O JO n? L 331 de 2. 12. 1988, p. 1 .
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ANEXO I

(Em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidades

Amiens

140 000

Orléans

380 000

Paris

23 000

Poitiers

57 000

ANEXO II

Concurso permanente para a exportação de 600 000 toneladas de trigo mole panificável

armazenadas pelo organismo de intervenção francês (Marrocos, Argélia, Egipto)
[Regulamento (CE) n? 123/941
1

2

3

4

Quantidade

de oferta

em

(em ecus por
tonelada)
(')

5

6

7

Bonificações
Preço

Numeração
dos

proponentes

Número
do lote

toneladas

(+)
Encargos
reduções ( — )
comerciais
(em ecus por ' (em ecus por
tonelada)
tonelada)
(para
referência)

Destino

1

2

3

etc .

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

ANEXO III

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

22037 AGREC B

— telecópia :

22070 AGREC B (letras gregas)
— 295 01 32
— 296 10 97
— 295 25 15 .
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REGULAMENTO (CE) N? 124/94 DA COMISSÃO
de 25 de Janeiro de 1994
que prorroga os Regulamentos (CEE) n? 1652/92, (CEE) n ? 3779/91 e (CEE)

n? 3685/92 no que diz respeito às restituições à exportação relativas ao tabaco
embalado das colheitas de 1990 , 1991 e 1992
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 727/70 do
Conselho, de 21 de Abril de 1970, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do tabaco em
rama ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 860/92 (2), e, nomeadamente, o
n? 2, primeiro período do terceiro parágrafo, do seu artigo

1992 surgiram, para certas variedades de tabaco, possibili
dades de exportação após essa data ; que é oportuno, por
conseguinte, conceder restituições para as variedades em
questão, a fim de permitir a realização das exportações ;
Considerando que as restituições à exportação devem ser
aplicáveis às exportações efectuadas desde 1 de Janeiro de
1994 ;

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

9 ?,

de gestão do tabaco,

Considerando que foram fixadas restituições à exportação
para determinadas variedades de tabaco das colheitas de
1988, 1989 e 1990 pelo Regulamento (CEE) n? 1652/92
da Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n ? 1615/93 (4);
Considerando que foram também fixadas restituições à
exportação para certas variedades de tabaco da colheita de
1991 pelo Regulamento (CEE) n ? 3779/91 da Comis
são (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 1616/93 (6) ;
Considerando que foram ainda fixadas restituições à
exportação para determinadas variedades de tabaco da
colheita de 1992 pelo Regulamento (CEE) n ? 3685/92 da

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Comissão f) ;
Considerando que a situação competitiva do tabaco

Virgínia no mercado mundial justifica a introdução de
restituições à exportação no que se refere ao tabaco
Virgínia grego da colheita de 1992 ; que é conveniente,
por conseguinte, alterar os dois anexos do Regulamento
(CEE) n? 3685/92 ;
Considerando que a data limite para a concessão de todas
as restituições acima referidas, com excepção das relativas

Artigo 1 ?
Os Regulamentos (CEE) n? 1652/92, (CEE) n? 3779/91 e
(CEE) n ? 3685/92 são prorrogados até 30 de Junho de
1994 no que diz respeito às colheitas de 1990, 1991 e
1992.

Artigo 2?
O Regulamento (CEE) n? 3685/92 é alterado do seguinte
modo :

1 . No anexo I é inserida a seguinte linha a seguir ao
número de ordem « 25 » :

« 26 I Virginia EL | 2401 10 10 2602 | 0,15 I 02 »
2. No anexo II e inserida a seguinte linha a seguir ao
número de ordem « 25 » :

« 26 I Virginia EL | 2401 20 10 2602 | 0,21 I 02 »
Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

à colheita de 1988, foi fixada em 31 de Dezembro de

É aplicável às exportações efectuadas a partir de 1 de

1993 ; que, relativamente às colheitas de 1990, 1991 e

Janeiro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 25 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)
Q

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L
L

94 de 28 . 4. 1970, p. 1 .
91 de 7. 4. 1992, p. 1 .
172 de 27. 6. 1992, p. 42.
155 de 26. 6. 1993, p. 16.
356 de 24. 12. 1991 , p. 54.
155 de 26. 6. 1993, p. 17.
374 de 22. 12. 1992, p. 6.
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REGULAMENTO (CE) N? 125/94 DA COMISSÃO
de 25 de Janeiro de 1994

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1 992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 (2), e, nomeada
mente, o n? 5 do seu artigo 10? e o n ? 3 do seu artigo 11 ?,

mercado, verificada no decurso do período de referencia
de 24 de Janeiro de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes ;

Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n? 2703/93 aos preços de oferta e
às cotações desse dia, de que a Comissão tem conheci
mento, implica a alteração dos direitos niveladores actual
mente em vigor em conformidade com o anexo do
presente regulamento,

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

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n ? 3528/93 (4),

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, das farinhas de trigo e de centeio
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n? 2703/93 da Comissão Q e pelos regulamentos
posteriores que o alteraram ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos a taxa representativa do

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 26 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 25 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181
196
387
320

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
5. 8 . 1993, p. 22.
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.

h JO n? L 245 de 1 . 10. 1993, p. 108.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 25 de Janeiro de 1994, que fixa os direitos niveladores à

importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e às sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECU/t)

Código NC

0709 90 60
071290 19
1001 10 00
1001 90 91

Países terceiros (8)

76,96 (2) (3)
76,96 (2) (3)
0 (')(5)
89,10

1001 90 99
1002 00 00

89,10 (9)
11 4,00 0

1003 00 10

117,74

1003 00 90

11 7,74 (9)

1004 00 00

92,22

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

76,96 (2)(3)
76,96 0 0
92,78 (4)
25,53 (9)
40,05 (4)
00
0

1008 90 90

0

1101 00 00

162,39 0

1102 10 00
1103 11 10

197,72
25,47

1103 11 90
1107 10 11
1107 10 19

185,70
169,48
129,38

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

220,46 (l0)
167,47 (9)
193,38 (,0)

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

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

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

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

( !) Em relação ao trigo duro e à alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a Comu
nidade, o direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.
(6) O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos regulamentos (CEE) n? 1180/77 do Conselho (JO n? L 142 de 9. 6.
1977, p. 10), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1902/92 (JO n? L 192 de 11.7.
1992, p. 3), e (CEE) n ? 2622/71 da Comissão (JO n? L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22), alterado pelo Regulamento
(CEE) n ? 560/91 (JO n ? L 62 de 8 . 3 . 1991 , p. 26).
Ç) Aquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio.

(8) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.
(*) Os produtos deste código importados da Polónia, da Checoslováquia ou da Hungria no âmbito dos acordos
provisórios concluídos entre estes países e a Comunidade, e para os quais seja apresentado um certificado EUR1
emitido nas condições previstas no Regulamento (CEE) n? 585/92, estão sujeitos aos direitos niveladores
indicados no anexo do mesmo regulamento.
(10) Por força do Regulamento (CEE) n? 1 1 80/77 do Conselho, este direito nivelador é diminuído de 5,44 ecus por
tonelada em relação aos produtos originários da Turquia.
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REGULAMENTO (CE) N? 126/94 DA COMISSÃO
de 25 de Janeiro de 1994

que fixa os prémios que acrescem aos direitos niveladores à importação em
relação aos cereais, à farinha e ao malte
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 (2), e, nomeada
mente, o n? 4 do seu artigo 12?,

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

mercado, verificada no decurso do período de referência
de 24 de Janeiro de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes ;

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

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

Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n ? 3528/93 (4),

Considerando que os prémios que acrescem aos direitos
niveladores em relação aos cereais e ao malte foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1681 /93 da Comis

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

são (*) e pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos a taxa representativa do

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 26 de Janeiro
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 25 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
0
0

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181
196
387
320
159

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
5. 8 . 1993, p. 22.
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993 , p. 32.
1 . 7. 1993, p. 11 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 25 de Janeiro de 1994, que fixa os prémios que acrescem
aos direitos niveladores à importação em relação aos cereais, à farinha e ao malte
A. Cereais e farinhas

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

1

2

3

4

0709 90 60

0

0

1,37

1,37

0712 90 19

0

0

1,37

1,37

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

Código NC

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

1,37

1,37

1005 90 00

0

0

1,37

1,37

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3 ? período

4? período

1

2

3

4

5

1107 10 11

0

0

0

0

0

Código NC

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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REGULAMENTO (CE) N? 127/94 DA COMISSÃO
de 25 de Janeiro de 1994
que fixa o montante da ajuda relativa ao algodão
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão da Grécia e, nomeada
mente, os n?s 3 e 10 do Protocolo n? 4, relativo ao algo

dão, alterado pelo Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o Protocolo n ? 14 anexo a
esse Acto e o Regulamento (CEE) n? 4006/87 da Comis
são ('),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2169/81 do
Conselho, de 27 de Julho de 1981 , que fixa as regras

gerais do regime de ajuda ao algodão (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1554/93 (3), e, nomeadamente, o n? 1 do artigo 5?,
Considerando que o montante da ajuda referida no n? 1
do artigo 5? do Regulamento (CEE) n ? 2169/81 foi fixado
pelo Regulamento (CEE) n? 2419/93 da Comissão (4), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 1 1 /94 O ;

Considerando que a aplicação dos regulamentos e modali
dades retomados no Regulamento (CEE) n? 2419/93 aos
dados de que a Comissão dispõe actualmente leva a que
se altere o montante da ajuda actualmente vigente, como
se indica no artigo 1 ? do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O montante da ajuda relativa ao algodão com semente,

referida no artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 2169/81 , é
fixado em 53,698 ecus por 100 quilogramas.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 26 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 25 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(■)
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

377 de 31 . 12. 1987, p. 49.
211 de 31 . 7. 1981 , p. 2.
154 de 25. 6. 1993, p. 23.
222 de 1 . 9. 1993, p. 35 .
19 de 22. 1 . 1994, p. 20.
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REGULAMENTO (CE) N? 128/94 DA COMISSÃO
de 25 de Janeiro de 1994

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

do Conselho (*), alterado pelo Regulamento (CE) n?
3528/93 (é), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação

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, quarto parágrafo, do seu artigo

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão Ç),

13 ?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que as restituições aplicáveis à exportação
dos cereais e das farinhas, dos grumos e das sêmolas de
trigo ou de centeio foram fixadas pelo Regulamento (CE)
n? 64/94 da Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 84/94 (4);
Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CE) n? 64/94 aos dados dos quais a
Comissão tem conhecimento implica a alteração das resti
tuições à exportação, actualmente em vigor, em conformi
dade com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92

e determinação relativas a essas conversões foram estabele

Artigo 1 ?

As restituições à exportação dos produtos referidos nas
alíneas a), b) e c) do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1766/92, fixadas no anexo do Regulamento (CE)
n? 64/94 alterado, são alteradas em conformidade com o

anexo do presente regulamento.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 26 de Janeiro
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 25 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181 de 1 .
196 de 5.
10 de 14.
16 de 19.

7.
8.
1.
1.

1992,
1993,
1994,
1994,

p.
p.
p.
p.

21 .
22.
10.
8.

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

do regulamento da Comissão, de 25 de Janeiro de 1994, que altera 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

—

—

restituições (2)

Montante das

Código do produto

Destino (')

1007 00 90 000

—

1008 20 00 000

—

—

1101 00 00 100

01

45,00

restituições (2)

—

1001 10 00 400

—

—

1101 00 00 130

01

42,00

1001 90 91 000

—

—

1101 00 00 150

01

37,00

1001 90 99 000

03

37,00

1101 00 00 170

01

33,00

02

15,00

1101 0000 180

01

29,00

03

25,00

02

15,00

1002 00 00 000
1003 00 10 000

—

—

1003 00 90 000

03

58,00

02

15,00

1004 00 00 200

—

—

1004 00 00 400

—

—

100S10 90 000

1005 90 00 000

(') Os
01
02
03
04

—

—

1101 00 00 190

—

—

1101 00 00 900

—

—

1102 10 00 500

01

45,00

1102 10 00 700

—

—

1102 10 00 900

—

—

1103 11 10 200

01

— (3)

1103 11 10 400

—

—

1103 11 10 900

—

—

03

30,00

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 II a), b) e c), a zona III a) e b), a zona V, a zona VI, a zona Vili e Cuba.

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

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 7 de Janeiro de 1994
que aprova o programa anual de medidas apresentado em 1993 pelo Governo

grego relativo à reestruturação do sistema de inquéritos agrícolas na Grécia
(Apenas (az (é o texto em língua grega)

(94/32/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Decisão 85/360/CEE do Conselho, de 16 de Julho de 1985, relativa à
reestruturação do sistema de inquéritos agrícolas na Grécia ('), com a última redacção que
lhe foi dada pela Decisão 92/582/CEE (2), e, nomeadamente, o seu artigo 4?,
Considerando que, em conformidade com o primeiro parágrafo do artigo 4? da decisão
acima mencionada, o Governo grego apresentou o programa anual de medidas que
compreende :
— o relatório sobre a experiência adquirida ao longo da aplicação do programa do ano
precedente (ano de 1992),
— o programa de medidas previstas para o ano seguinte (ano de 1994);

Considerando que o programa apresentado possibilita alcançar o objectivo de adoptar na
Grécia um sistema de inquéritos estatísticos no domínio agrícola que permita satisfazer as
exigências comunitárias em matéria de informação estatística neste domínio ;
Considerando que as medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o
parecer do Comité permanente da estatística agrícola,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

É aprovado o programa anual de medidas apresentado em 1993 pelo Governo grego.
Artigo 2?

A República Helénica é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 7 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão

Henning CHRISTOPHERSEN
Vice-Presidente

(') JO n? L 191 de 23. 7. 1985, p. 53.
(2) JO n? L 394 de 31 . 12. 1992, p. 28 .
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 24 de Janeiro de 1994

relativa à elegibilidade das despesas suportadas durante o ano de 1994 pela
Dinamarca, Ãlemanha, Espanha, França, Itália, os Países Baixos, Portugal e o
Reino Unido com o objectivo de assegurar a observância do regime comunitário
de conservação e de gestão dos recursos da pesca
(Apenas fazem fé os textos nas línguas espanhola, dinamarquesa, alemã, inglesa, francesa,
italiana, neerlandesa e portuguesa)

(94/33/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 89/631 /CEE do Conselho, de

27 de Novembro de 1989, relativa à uma participação
financeira da Comunidade nas despesas suportadas pelos
Estados-membros com o objectivo de assegurar a obser

Considerando que as medidas incluídas nesta decisão
estão de acordo com a opinião do Comité de gestão das
pescas e da aquicultura,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

vância do regime comunitário de conservação e de gestão
dos recursos da pesca ('), alterada pela Decisão
92/393/CEE (2), e, nomeadamente, o n ? 2 do seu artigo

As despesas mencionadas no anexo previstas para o ano
de 1 994, correspondentes a um montante de 32 21 6 299

2o

termos de Decisão 89/631 /CEE. A contribuição da Comu

Considerando que, em conformidade com a Decisão
89/631 /CEE, a Comissão recebeu pedidos de contribuição
financeira

comunitária

da

Dinamarca,

Alemanha,

Espanha, França, Itália, Países Baixos, Portugal e Reino
Unido, relativos a despesas a efectuar em 1994 ;

Considerando que os pedidos se referem a despesas para
aquisição ou modernização de navios, aeronaves e veículos
terrestres, incluindo os seus equipamentos, sistemas de

detecção e registo das actividades de pesca e sistemas de
registo e transmissão de dados relativos às capturas e
outras informações pertinentes ;

Considerando que tais despesas contribuirão para o desen
volvimento das capacidades de controlo e supervisão, faci
litando a correcta aplicação das medidas comunitárias de
gestão de recurso da pesca ;

(') JO n? L 364 de 14. 12. 1989, p. 64.
O JO n? L 213 de 29 . 7. 1992, p. 35.

ecus, são elegíveis para uma contribuição financeira nos
nidade será de 50 % das despesas elegíveis.
Artigo 2 ?
O Reino da Dinamarca, a República Federal da
Alemanha, o Reino de Espanha, a República Francesa, a
República Italiana, o Reino dos Países Baixos, a República
Portuguesa e o Reino Unido são os destinatários da
presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
Yannis PALEOKRASSAS

Membro da Comissão
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ANEXO / BILAG / ANHANG / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO

Estado miembro

Gastos en moneda nacional

Gastos

Contribución de la Comunidad

Medlemsstat

Udgifter national valuta
Ausgaben nationale Währung
Σύνολο σε εθνικό νόμισμα
Expenditure national currency
Dépenses monnaie nationale
Spese moneta nazionale
Uitgaven nationale valuta
Despesas moeda nacional

Udgifter
Ausgaben

Fællesskabets finansielle bidrag
Gemeinschaftsbeitrag
Κοινοτική συμμετοχή
Community contribution

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος
Member State

État membre
Stato membro
Lid-Staat
Estado-membro

Δαπάνη

Expenditure
Dépenses
Spese
Uitgaven
Despesas
(ECU)

Danmark

Deutschland

Contribution communautaire
Contributo della Comunità

Bijdrage van de Gemeenschap
Contribuição da Comunidade

(50 % — ECU)

20 882 000 Dkr

2 697 741

1 348 871

3 075 800 DM

1 613 289

806 644

España

828 180 227 Pta

5 370 575

2 685 287

France

48 394 000 FF

7 256 506

3 628 253

536 282

268 141

Italia

Nederland

Portugal
United Kingdom

1 000 000 000 Lit

3 710 000 Fl

2 239 100 000 Esc
1 254 242 £
Total / I alt / Σύνολο / Totale / Totaal

1 732 552

866 276

1 1 406 753
1 602 601

5 703 377
801 300

32 216 299

16 108 149
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 24 de Janeiro de 1994
relativa à entrada em funcionamento da rede informatizada ANIMO

(94/34/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 90/425/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1990, relativa aos controlos veterinários e
zootécnicos aplicáveis ao comércio intracomunitário de
certos animais vivos e produtos, na perspectiva da realiza
ção do mercado interno ('), com a última redacção que lhe
foi dada pela Directiva 92/ 1 18/CEE (2), e nomeadamente,
o n? 3 do seu artigo 20?,

Considerando que a Comissão adoptou diversas decisões
relativas à rede informatizada ANIMO, nomeadamente a

Decisão 91 /398/CEE, de 19 de Julho de 1991 , relativa a
uma rede informatizada de ligação entre autoridades vete
rinárias (ANIMO) (3), a Decisão 92/486/CEE, de 25 de
Setembro de 1992, que estabelece as modalidades da cola
boração entre o centro servidor « ANIMO » e os Estados

-membros (4), e a Decisão 93/227/CEE, de 5 de Abril de
1993, relativa à instalação provisória da rede informatizada
ANIMO em Itália O ;
Considerando que a rede informatizada ANIMO está em
condições de funcionar em grande parte da Comunidade ;
Considerando que é necessário atingir uma situação de
uso generalizado da rede no conjunto do território da
Comunidade ; que, para o efeito, é conveniente prever
datas limite de entrada em funcionamento integral da
rede ;

Artigo 2?

Os Estados-membros velarão por que em 1 de Junho de
1994, o mais tardar, todas as unidades locais e postos de
inspecção fronteiriços estejam ligados à rede ANIMO.
Artigo 3?
No caso de um Estado-membro não estar em condições

de, em conformidade com o artigo 1 ?, utilizar a rede
informatizada ANIMO a contar de 1 de Fevereiro de

1994, a autoridade central desse Estado-membro enviará

por telecópia à autoridade central do país de destino o
conjunto das mensagens previstas a título do regime
ANIMO .

Artigo 4?
No caso de, num Estado-membro, uma unidade local não
estar em condições de utilizar a rede informatizada

ANIMO a contar de 1 de Junho de 1994, a autoridade
central desse Estado-membro velará por que o conjunto
das mensagens previstas para essa unidade, a título do
regime ANIMO, seja tomado a cargo pela unidade central.
Artigo 5 ?

A presente decisão não prejudica as disposições anteriores
relativas à rede ANIMO, nomeadamente as das Decisões
92/486/CEE e 93/227/CEE.

Considerando que convém, todavia, prever as regras apli
cáveis no caso de um Estado-membro não estar em condi

ções de participar plenamente na rede ;
Considerando que a presente decisão não prejudica as
disposições anteriores relativas à rede ANIMO, nomeada

Artigo 6?
A situação da instauração da rede ANIMO será reexami
nada em Março de 1994.

mente as das Decisões 92/486/CEE e 93/227/CEE ;

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
veterinário permanente,

Artigo 7?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?
Os Estados-membros velarão por que em 1 de Fevereiro
de 1994, o mais tardar, as suas unidades centrais estejam

ligadas à rede ANIMO (envio e recepção do conjunto das
mensagens previstas a título do regime ANIMO).

(')
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

224 de 18. 8. 1990, p. 29.
62 de 15. 3. 1993, p. 49 .
221 de 9. 8 . 1991 , p. 30.
291 de 7. 10. 1992, p. 20.
97 de 23. 4. 1993, p. 31 .

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 25 de Janeiro de 1994
que altera a Decisão 93/602/CE que estabelece determinadas medidas de
protecção relacionadas com a peste suína africana em Portugal

(94/35/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

A Decisão 93/602/CE é alterada do seguinte modo :

Tendo em conta a Directiva 90/425/CEE do Conselho, de

1 . No artigo 1 ?, os n?s 2 e 3 são suprimidos.

26 de Junho de 1990, relativa aos controlos veterinários e
zootécnicos aplicáveis ao comércio intracomunitário de
certos animais vivos e produtos, na perspectiva da realiza
ção do mercado interno ('), com a última redacção que lhe
foi dada pela Directiva 92/ 1 18/CEE (2), e, nomeadamente,
o n? 4 do seu artigo 10?,
Tendo em conta a Directiva 89/662/CEE do Conselho, de
11 de Dezembro de 1989, relativa aos controlos veteriná

rios aplicáveis ao comércio intracomunitário, na perspec
tiva da realização do mercado inerno (3), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 92/ 1 18/CEE, e,
nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 9?,

2. No artigo 2°., o n ? 3 é suprimido.

3 . No n? 2 do artigo 4?, o primeiro travessão é substi
tuído por :

« — os suínos devem ter permanecido na exploração
de origem durante pelo menos 21 dias antes do
envio para o matadouro, não devendo nesse
período ter sido introduzidos outros suínos na
exploração,
— nos 10 dias anteriores ao envio para o matadouro,
todos os suínos a enviar devem ter sido submeti

dos, com resultados negativos, a uma prova sero
lógica individual para a detecção da peste suína
africana,

Considerando que, no seguimento da ocorrência de focos
de peste suína africana na região do Alentejo, em Portu
gal, a Comissão adoptou a Decisão 93/602/CE, de 19 de
Novembro de 1993, que estabelece determinadas medidas
de protecção relacionadas com a peste suína africana em
Portugal (4) ;

ou

nos 14 dias que precederam o envio, o efectivo
deve ter sido submetido a uma amostragem em
conformidade com o disposto no anexo II,
— todos os suínos a enviar devem ter sido identifi

cados com um brinco ou uma tatuagem, antes da
colheita de amostras,

Considerando que, atendendo ao comércio de suínos
vivos, de carne fresca de suíno e de certos produtos à base
de carne, a ocorrência de peste suína africana pode consti
tuir uma ameaça grave para os efectivos de outros Esta
dos-membros ;

— todos os animais da exploração de origem devem
ter sido submetidos a um exame clínico por um
veterinário autorizado, nas 24 horas anteriores ao
envio, ».

4. O anexo I passa a ter a seguinte redacção :
Considerando que informações prestadas por Portugal
relativamente à situação da peste suína africana possibili
taram a redução da zona relativamente à qual foram esta
belecidas determinadas medidas de protecção pela Deci
são 93/602/CE ;

Considerando que, atendendo à nova situação, é neces
sário adaptar as medidas adoptadas na Decisão
93/602/CE ;

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
veterinário permanente,

« ANEXO I

ZONA DE PROTECÇÃO
Os seguintes municípios :
— Moura

— Barrancos

— Serpa
— Mértola. ».

5. Nos n?s 1 , 2 e 3 do artigo 3?, devem ser aditados à
menção que deverá completar o certificado os termos
« alterada pela Decisão 94/35/CE ».

Artigo 2?
(')
(2)
(3)
(<)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

224 de 18. 8 . 1990, p. 29.
62 de 15. 3. 1993, p. 49.
395 de 30. 12. 1989, p. 13.
285 de 20. 11 . 1993, p. 38.

Os Estados-membros alterarão as medidas que aplicarem
ao comércio a fim de darem cumprimento à presente
decisão . Do facto informarão imediatamente a Comissão.
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Artigo 3 ?
Os Estados-membros são os destinatários da presente decisão.
Féito em Bruxelas, em 25 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

26. 1 . 94

