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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 162/94 DO CONSELHO

de 24 de Janeiro de 1994
que prorroga o direito anti-dumping provisório sobre as importações de isobu

tanol originário da Federação Russa
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

Considerando que os exportadores não levantaram objec
ções,

Europeia,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2423/88 do
Conselho, de 1 1 de Julho de 1988, relativo à defesa contra
as importações que são objecto de dumping ou de subven
ções por países não membros da Comunidade Económica
Europeia ('), e, nomeadamente, o seu artigo 11 ?,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2720/93 (2)
criou um direito anti-dumping provisório sobre as impor
tações de isobutanol originário da Federação Russa ;
Considerando que ainda não se concluiu a análise dos
factos e que a Comissão informou os exportadores que se
sabe estarem interessados em propor uma prorrogação do
direito anti-dumping provisório por um período adicional
de dois meses :

Artigo 1 ?

O direito anti-dumping provisório sobre as importações
de isobutanol originário da Federação Russa criado pelo
Regulamento (CEE) n? 2720/93 é prorrogado por um
período de dois meses. O referido direito deixa de ser
aplicável se, antes do termo desse período, o Conselho
adoptar medidas definitivas ou o processo for concluído,
nos termos do artigo 9? do Regulamento (CEE)
n ? 2423/88 .

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 24 de Janeiro de 1994.
Pelo Conselho
O Presidente
G. MORAITIS

O JO n? L 209 de 2. 8. 1988, p. 1 .
(2) JO n? L 246 de 2. 10. 1993, p. 12.
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REGULAMENTO (CE) N? 163/94 DO CONSELHO

de 24 de Janeiro de 1994

que altera o Regulamento (CEE) n ? 3S6/90, relativo ao controlo aquando da
exportação de produtos agrícolas que beneficiam de uma restituição ou de
outros montantes

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

tarios, e indispensável adoptar regras ao nívçl da Comuni
dade,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 43?,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

Artigo 1 ?

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

O Regulamento (CEE) n? 386/90 é alterado do seguinte
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 386/90 do
Conselho, de 12 de Fevereiro de 1990, relativo ao controlo
aquando da exportação de produtos agrícolas que benefi
ciam de uma restituição ou de outros montantes (3), deter
mina que a Comissão apresente ao Conselho um relatório
sobre o estado da sua aplicação ;
Considerando que resulta desse relatório, bem como do
relatório complementar, que a rigidez de determinadas
regras pode prejudicar o aumento da eficácia do controlo ;
que a análise de risco pode ser melhor utilizada se os
serviços de controlo dispuserem de maior margem de
manobra para fazer incidir os seus controlos ;

Considerando que a obrigação de respeitar a taxa de 5 % ,
por produto e por estância aduaneira, dificulta a concen
tração dos recursos humanos nas exportações de elevado
risco ;

modo :

1 . Na alínea a) do artigo 2?, as palavras « no artigo 3? » são
substituídas pelas palavras « nos artigos 3? e 3?A ».
2. No artigo 3?, o n ? 2 passa a ter a seguinte redacção :
« 2. De acordo com regras a determinar nos termos
do procedimento estabelecido no artigo 6?, a taxa
prevista na alínea b) do n? 1 aplica-se :
— por estância aduaneira,
— por ano civil, e
— por sector de produtos.

Todavia, a taxa de 5 % por sector de produtos pode ser
substituída por uma taxa de 5 % para o conjunto dos
sectores, desde que o Estado-membro aplique um
sistema de selecção com base numa análise de risco
efectuada de acordo com critérios a definir nos termos

do procedimento estabelecido no artigo 6? Neste caso,

Considerando que se afigura possível, mantendo simulta
neamente uma taxa de controlo global de 5 % , criar um
elemento de flexibilidade que permita aos serviços fazer
incidir o controlo em produtos mais sensíveis ;

será obrigatória uma taxa mínima de 2 % por sector de
produtos. ».

3. É inserido o seguinte artigo :
« Artigo 3 FA

Considerando que, para fazer face ao risco de substituição,
nomeadamente no caso de as declarações de exportação
serem apresentadas e aceites no interior do Estado
-membro ou nas instalações do exportador, é necessário
prever a possibilidade de impor uma taxa mínima de
controlo físico, por amostragem representativa, pela
estância de saída ;

Considerando que, dada a necessidade de se assegurar
uma aplicação eficaz em toda a Comunidade das disposi
ções em matéria de controlo das restituições à exportação
e atendendo aos riscos financeiros para os fundos comuni
(') JO n? C 218 de 12. 8 . 1993, p. 13 .
(2) Parecer emitido em 19 de Janeiro de 1994 (ainda não publica
do no Jornal Oficial).
(3) JO n? L 42 de 16. 2. 1990, p. 6.

Em relação às declarações de exportação aceites por
uma estância aduaneira interna, podem ser aplicadas
por cada estância aduaneira de saída da Comunidade
uma ou várias taxas mínimas de controlo físico de

substituição por amostragem representativa. A ou as
diferentes taxas mínimas de controlo serão determi

nadas em função do tipo de risco, nos termos do
procedimento estabelecido no artigo 6? ».
Artigo 2?

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

É aplicável a partir do ano seguinte ao da sua publicação.
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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 24 de Janeiro de 1994.
Pelo Conselho

0 Presidente
G. MORAITIS
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REGULAMENTO (CE) N? 164/94 DO CONSELHO

de 24 de Janeiro de 1994

que altera o Regulamento (CEE) n? 2076/92, que fixa os prémios para o tabaco
em folha por grupos de variedades assim como os limiares de garantia repar
tidos por grupos de variedades e por Estado-membro
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2075/92 do Conselho, de 30 de Junho de 1992,
que estabelece a organização comum de mercado no sector do tabaco em rama ('), e,
nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 9°.,

Tendo em conta a proposta da Comissão (2),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (3),

Considerando que os limiares de garantia por grupo de variedade e por Estado-membro

foram fixados, para a colheita de 1994, pelo Regulamento (CEE) n? 2076/92 (4); que,
entretanto as condições de mercado evoluíram ; que é conveniente ter em conta essa
evolução, ajustando os diferentes limiares de garantia às possibilidades de escoamento
previsíveis, mantendo simultaneamente inalteradas as quantidades totais atribuídas aos
Estados-membros,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

No anexo II do Regulamento (CEE) n? 2076/92, o quadro « LIMIARES DE GARANTIA
1 994 » é substituído pelo quadro do anexo do presente 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 24 de Janeiro de 1994.
Pelo Conselho
0 Presidente
G. MORAITIS

(') JO n? L 215 de 30. 7. 1992, p. 70 .
(2) JO n? C 313 de 19. 11 . 1993, p. 9.
0 JO n? C 20 de 24. 1 . 1994.

¥) JO n? L 215 de 30. 7. 1992, p. 77.
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ANEXO

LIMIARES DE GARANTIA 1994

Outros
I
Flue cured

II

Light air cured

Itália

48 000

45 500

Grécia

30 700

12 400

Espanha
Portugal

29 000
5 500

França

Alemanha

III
Dark air cured

IV
Fire cured

V
Sun cured

Total
VI
Basmas

VII

VIII

Katerini

K. Koulak

17 200

8 100

2 470
1 200

10 800

30

8 300

7 300

12 000

27 600

3 000

4 500

4 500

12 000

200

1 700

1 900

73 570

46 200

Bélgica
124 500

14 000

(em toneladas)

15 700

8 130

132 800
26 100

22 250

19 550

126 700

42 300
6 700

29 700

26100

22 250

19 550

350 000
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REGULAMENTO (CE) N ? 165/94 DO CONSELHO

de 24 de Janeiro de 1994
relativo ao co-financiamento pela Comunidade dos controlos por teledetecção e
que altera o Regulamento (CEE) n? 3508/92, que estabelece um sistema integrado

de gestão e de controlo relativo a determinados regimes de ajudas comunitárias
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 43?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

Considerando que o n? 4 do artigo 8 ? do Regulamento
(CEE) n? 3508/92 (3) previu a possibilidade de os Esta
dos-membros utilizarem a teledetecção para determinar a
superfície das parcelas agrícolas, identificar a sua utiliza
ção e verificar o seu estado ;

Considerando que, devido à sua novidade e complexidade,
a teledetecção ocasiona ainda despesas importantes que
convém cobrir em parte pelos fundos comunitários, de
forma a permitir a todos os Estados-membros que o

foram ainda completamente identificadas, expressas ou
satisfeitas ; que, portanto, é conveniente prever a possibili
dade de financiar experiências pontuais em relação com
as necessidades do controlo ;

Considerando que é indispensável, para uma gestão
correcta dos fundos, dispor de paridades entre moedas,
que permaneçam fixas ao longo de todo o ano civil ;

Considerando que é conveniente eliminar qualquer ambi
guidade do n? 1 do artigo 10? do Regulamento (CEE)
n? 3508/92 entre as despesas de investimento ligadas à
instalação do « sistema integrado » e as despesas dos
controlos anuais por teledetecção especial ou aérea,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

pretendam, modernizar mais rapidamente as suas técnicas
de controlo ; que, todavia, é conveniente prever um co-fi
nanciamento limitado no tempo ;

Considerando que o co-financiamento deve incidir unica
mente na técnica aplicada e não pode ter como resultado
deixar a cargo do orçamento geral das Comunidades
Europeias despesas puramente administrativas que, nos
termos do disposto no n? 4 do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 729/70 do Conselho, de 21 de Abril de 1970,
relativo ao financiamento da política agrícola comum (4),
estão a cargo dos orçamentos nacionais ;

Considerando que é conveniente prever a consulta da
Comissão sobre os aspectos técnicos e financeiros dos
projectos elaborados pelos Estados-membros, bem como
sobre a adjudicação de contratos, para garantir uma homo
geneidade suficiente entre os Estados-membros ;
Considerando que, dado que os fundos disponíveis são
limitados, é necessário prever uma repartição equitativa
entre os Estados-membros mediante uma taxa máxima de

co-financiamento e uma chave de repartição ;

Considerando que a experiência demonstrou que uma
negociação centralizada ao nível da Comunidade, desti
nada a comprar as imagens de satélite necessárias, e uma
gestão comum das imagens de arquivos, abrem possibili
dades inacessíveis aos Estados-membros isoladamente ;

Considerando que a teledetecção está em constante evolu
ção ; que, por outro lado, as necessidades dos Estados
-membros em matéria de controlo das superfícies não
(')
(2)
(3)
(4)

JO n? C 282 de 20. 10. 1993, p. 14.
JO n° C 20 de 24. 1 . 1994.
JO n? L 355 de 5. 12. 1992, p. 1 .
JO n? L 94 de 28. 4. 1970, p. 13. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 2048/
/88 (JO n ? L 185 de 15. 7. 1988, p, 1 ).

Artigo 1 ?

í . A Comunidade participará, na sequência de um
pedido anual dirigido à Comissão, nas despesas efectuadas
pelos Estados-membros para a utilização da teledetecção

aérea ou espacial nos controlos das superfícies agrícolas,
em aplicação do n? 1 do artigo 8 ? do Regulamento (CEE)
n ? 729/70 .

Sem prejuízo do n? 4 do artigo 1 ? do citado regulamento,
entende-se por « despesas técnicas », para efeitos do
presente regulamento, as despesas ocasionadas por :

— aquisição de imagens espaciais ou de fotografias
aéreas,

— respectiva foto-interpretação,
— tratamento de documentos ou utilização de técnicas
que permitam a localização das parcelas que figuram
nos pedidos de subsídios, com vista a reconhecer os

cobertos vegetais e a medir as superfícies declaradas.
2. O co-financiamento a que se refere o presente
artigo só pode ser concedido por ano civil, durante um
período de cinco anos consecutivos a contar do início de
aplicação do presente regulamento. Será concedido até ao
limite das dotações afectadas para o efeito no orçamento
comunitário e não pode exceder 50 % das despesas reais
do Estado-membro em causa a título do exercício orça
mental .

As dotações disponíveis serão distribuídas entre os Esta
dos-membros de acordo com a chave de repartição que
figura em anexo, deduzidas, se for caso disso, das despesas
com as compras e trabalhos referidos no artigo 2? do
presente regulamento. As dotações que não tenham sido

objecto de um pedido podem ser reutilizadas de acordo
com o artigo 2?, ou redistribuídas, sem atender à chave de
repartição, pelos Estados-membros que preencham as
condições do presente regulamento.

Todavia, em derrogação ao primeiro parágrafo e exclusiva
mente, quanto ao ano de 1994, a Comissão pode,
mediante pedido devidamente justificado de um Estado

n? 3 do artigo 1 ? A Comissão fica proprietária das
imagens fornecidas, recuperando-as no final dos trabalhos.
Pode igualmente mandar realizar trabalhos destinados a
aperfeiçoar a técnica e os métodos de trabalho
no domínio do controlo das superfícies agrícolas por tele
detecção.

Artigo 3 ?

-membro, autorizar, dentro de uma dotação orçamental

atribuída a esse Estado-membro nos termos do segundo

parágrafo, uma taxa de co-financiamento superior a 50 % .
3.

A concessão do financiamento fica sujeita :

— à apresentação de uma declaração de intenção do Esta
do-membro, a transmitir antes de uma data a fixar
pela Comissão, anterior ao dia 1 de Janeiro do exer
cício orçamental em causa,

— à apresentação, antes de 15 de Janeiro, de um caderno
de encargos que especifique os trabalhos para os quais
é pedido o co-financiamento. A Comissão pode soli
citar alterações,

— à consulta da Comissão, antes de 31 de Março, sobre a
atribuição do contrato, bem como sobre um orça

mento previsional. Qualquer que seja a forma dada a
este contrato pelo Estado-membro, o acordo de co-fi
nanciamento da Comissão deve ser renovado anual
mente .

O co-financiamento comunitário previsto no presente
regulamento, nos domínios referidos nos artigos 1 ? e 2?,
não pode ser cumulado com a participação financeira
prevista noutros regulamentos, nomeadamente :
— o Regulamento (CEE) n? 3508/92 do Conselho, de 27
de Novembro de 1992, que estabelece um sistema
integrado de gestão e de controlo relativo a determi
nados regimes de ajudas comunitários,
— o Regulamento (CEE) n? 307/91 do Conselho, de 4
de Fevereiro de 1991 , relativo ao reforço dos controlos

de certas despesas a cargo do Fundo Europeu de
Orientação e Garantia Agrícola, secção « Garantia » (').
Artigo 4?

A Comissão adoptará as modalidades de aplicação do
presente regulamento de acordo com o procedimento
previsto no artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 729/70.

Dentro de três casos, um parecer negativo da Comissão ou
a ausência de consulta nos prazos estabelecidos, implica a
recusa de co-financiamento. A própria Comissão pode
propor um caderno de encargos aos Estados-membros que

o pretendam. Neste caso, esse caderno de encargos será
considerado aprovado.
4.
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Artigo 5 ?

No n? 1 do artigo 10? do Regulamento (CEE)
n? 3508/92, é suprimida a expressão « e à aquisição e
análise de fotografias aéreas ou de imagens espaciais ».

O pagamento comunitário depende da apresentação

de documentos comprovativos. Estes compreendem,
no mínimo, os principais elementos do acordo entre o
Estado-membro e o ou os fornecedores de serviços, bem
como as provas de pagamento correspondentes. Para

serem admissíveis para reembolso, essas provas de paga
mento devem ser recebidas pela Comissão, o mais tardar,
em 15 de Junho do ano seguinte ao do exercício orça

Artigo 6?

A Comissão apresentará, até 1 de Janeiro de 1997, um
relatório ao Conselho sobre o funcionamento do presente
regulamento. Este relatório será, se necessário, acompa
nhado de propostas adequadas.

mental em causa.

Artigo 7?

5.

Mediante pedido devidamente justificado do Esta

do-membro, a Comissão pode adiantar uma parte dos
montantes dos pagamentos anuais referidos no número
anterior.

6. A conversão dos montantes expressos em ecus em
moeda nacional será efectuada mediante aplicação da taxa
de câmbio em vigor no primeiro dia útil do ano civil em
causa, publicada na série C do Jornal Oficial das Comu
nidades Europeias.
Artigo 2?

A Comissão pode adquirir e entregar gratuitamente aos

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

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1994.
Todavia, em relação às despesas autorizadas pelos Esta
dos-membros antes da sua entrada em vigor, permanece
aplicável o artigo 10? do Regulamento (CEE) n? 3508/92
na sua antiga versão.

Quanto ao ano de 1 994, as apresentações a que se refere o
artigo 1 ?, n? 3, primeiro e segundo travessões, devem
ocorrer respectivamente nas duas semanas e no mês

organismos de controlo, ou aos fornecedores de serviços

seguintes à data de entrada em vigor do presente regula

por eles mandatados, as imagens de satélite necessárias aos
controlos, cuja lista será acordada com o Estado-membro

mento .

de acordo com o caderno de encargos a que se refere o

(') JO n° L 37 de 9. 2. 1991 , p. 5.
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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 24 de Janeiro de 1994.
Pelo Conselho
0 Presidente
G. MORAITIS

ANEXO

Chave de repartição prevista no n? 2 do artigo 1 ?
(em percentagem)

Bélgica

2,3

Dinamarca

2,4

Alemanha

10,1

Grécia

8,7

Espanha

18,1

França

14,6

Irlanda

4,5

Itália

20,1

Luxemburgo
Países Baixos

0,6
3,0

Portugal

5,7 ,

Reino Unido

9,9
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REGULAMENTO (CE) N? 166/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

que fixa os direitos niveladores de exportação no sector dos 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, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 da Comis
são (2), e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 1 6?,
Considerando que, nos termos do artigo 16? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92, podem ser tomadas medidas
adequadas, sempre que as cotações ou os preços no
mercado mundial de um ou mais produtos atingirem o
nível dos preços comunitários e que esta situação possa
persistir e agravar-se e que, por esse facto, o mercado da
Comunidade seja perturbado ou ameaçado de o ser ;
Considerando que o nível elevado dos preços no comércio
internacional é de natureza a entravar a importação, na
Comunidade, de trigo duro ou a provocar a sua saída da
Comunidade ;

Considerando que a situação acima exposta se verifica
actualmente ; que, a fim de assegurar a segurança dos

económico das exportações previstas e o interesse de
evitar perturbações no mercado da Comunidade ;
Considerando que o direito nivelador de exportação pode
ser diferenciado quando a situação do mercado mundial
ou as exigências específicas de determinados mercados o
tornarem necessário ;

Considerando que as taxas representativas de mercadó
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (*), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 3528/93 (6), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base
da determinação das taxas de conversão agrícola das
moedas dos Estados-membros ; que as normas de execu
ção e de determinação dessas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (^ ;
Considerando que a aplicação das regras, recordadas
acima, à situação actual dos mercados no sector dos

cereais e, nomeadamente, às cotações ou preços desses
produtos na Comunidade e no mercado mundial conduz
a fixar o direito nivelador de exportação no montante
indicado no anexo do presente regulamento ;

abastecimentos na Comunidade, é importante estabelecer
um direito nivelador de exportação para o trigo duro ;
Considerando que o artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1766/92 fixou o preço limiar dos cereais para as

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

companhas de comercialização de 1993/ 1994 a 1995/

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

/1996 ;

Considerando que o artigo 15? do Regulamento (CEE)
n? 1533/93 da Comissão (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 1 20/94 (4), prevê a aplicação de um direito nive
lador de exportação e que, nos termos do artigo 2? do
mesmo regulamento, os direitos niveladores de exportação

são fixados tendo em conta, nomeadamente, os preços
praticados nos mercados representativos da Comunidade,
bem como a respectiva evolução e cotações registadas nos
mercados dos países terceiros ; que, em conformidade
com o mesmo texto, é importante ter em conta o aspecto

Artigo 1 ?

O direito nivelador de exportação referido no artigo 15?
do Regulamento (CEE) n? 1533/93, alterado, para os
produtos do código NC 1001 10 00 é fixado no montante
constante do anexo.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Fevereiro
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

0 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, t>. 15.

(4) JO n? L 21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

(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 28 de Janeiro de 1994, que fixa o direito nivelador da
exportação no sector dos cerais
Montante

Codigo NC

1001 10 00

Destinos

Argélia
Outros países terceiros

do direito
nivelador
em ecus/tonelada

0 (')
35,00

(') Para as exportações realizadas no âmbito do Regulamento (CE) n°. 151 /94 (JO n? L 23 de 28 . 1 . 1994, p. 5).
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REGULAMENTO (CE) N? 167/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

que fixa as restituições à exportação do arroz e das trincas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ter em conta para o cálculo da restituição a exportação do
arroz e das trincas :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da restituição em relação

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum do mercado do arroz ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1544/93 (2) e,
nomeadamente, o n? 2, primeira frase, do quarto pará
grafo, do seu artigo 17?,

Considerando que, nos termos do artigo 17? do Regula
mento (CEE) n? 1418/76, a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial, dos produtos referidos no

artigo 1 ? deste regulamento, e os preços destes produtos
na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à

a determinados produtos, segundo o destino ;

Considerando que, para ter em conta a procura existente

em arroz longo empacotado em determinados mercados, é
necessário prever a fixação de uma restituição específica
em relação ao produto em causa ;
Considerando que a restituição deve ser fixada pelo
menos uma vez por mês ; que pode ser alterada no inter
valo ;

exportação ;

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

Considerando que, por força do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 1431 /76 do Conselho, de 21 de Junho de 1976,
que estabelece, em relação ao arroz, as normas gerais rela
tivas à concessão das restituições à exportação e aos crité
rios de fixação do seu montante (3), as restituições devem
ser fixadas tomando em consideração a situação e as pers
pectivas de evolução, por um lado, das disponibilidades

do Conselho (5), alterado pelo Regulamento (CE) n?
3528/93 (6), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

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

em arroz e em trincas e dos seus preços no mercado da

Comunidade e, por outro, dos preços do arroz e das
trincas no mercado mundial ; que, em conformidade com

o mesmo artigo, importa também assegurar ao mercado

do arroz uma situação equilibrada e um desenvolvimento
natural no plano dos preços e das trocas comerciais e,
além disso, ter em conta o aspecto económico das expor
tações encaradas e o interesse em evitar perturbações no

Considerando que a aplicação destas modalidades à situa
ção actual do mercado do arroz e, nomeadamente, às cota

ções do preço do arroz e das trincas na Comunidade e no
mercado mundial, leva a fixar a restituição nos montantes
considerados no anexo do presente regulamento ;

mercado da Comunidade ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1361 /76 da
Comissão (4) fixou a quantidade máxima de trincas que
pode conter o arroz em relação ao qual é fixada a restitui
ção à exportação e determinou a percentagem de diminui
ção a aplicar a esta restituição, quando a proporção de

trincas contidas no arroz exportado for superior a esta

quantidade máxima ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1431 /76, no

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

seu artigo 3?, definiu os critérios específicos que se deve

de gestão dos cereais,

(')
O
(3)
(4)

o
(6)
O
(8)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

166
154
166
154

de
de
de
de

25.
25.
25.
15.

6.
6.
6.
6.

1976,
1993,
1976,
1976,

p.
p.
p.
p.

1.
5.
36.
11 .

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

387
320
108
102

de
de
de
de

31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
1 . 5. 1993, p. 106.
28 . 4. 1993, p. 14.
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referido artigo, são fixadas nos montantes indicados no
anexo .

Artigo 1 ?
As restituições à exportação, no próprio estado, dos
produtos referidos no artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1418/76, excluindo os referidos no n? 1 , alínea e), do

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Fevereiro
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que fixa as restituições a
exportação do arroz e das trincas
(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

1006 20 11 000
1006 20 13 000

Montante das

(Em ECU/t)
Montante das

restituições (z)

Código do produto

Destino (')

01

184,00

1006 30 65 100

01

230,00

01

184,00

02

236,00

1006 20 15 000

01

184,00

1006 20 17 000

—

—

03
04

241,00
230,00

1006 20 92 000

01

184,00

1006 30 65 900

01
04

230,00
230,00

1006 20 94 000

01

184,00

1006 30 67 100

—

—

1006 20 96 000

01

184,00

1006 30 67 900

—

—

1006 20 98 000

—

—

1006 30 92 100
1006 30 21 000

01

184,00

1006 30 23 000

01

184,00

01
02
03

1006 30 25 000

01

184,00

1006 30 27 000

—

—

1006 30 42 000

01

184,00

1006 30 44 000

01

184,00

1006 30 46 000

01

184,00

1006 30 48 000

—

—

1006 30 61 100

01
02
03
04

230,00
236,00
241,00
230,00

1006 30 61 900
1006 30 63 100

1006 30 63 900

01

230,00

04

230,00

restituições (2)

04

230,00
236,00
241,00
230,00

1006 30 92 900

01
04

230,00
230,00

1006 30 94 100

01
02
03
04

230,00
236,00

241,00
230,00

1006 30 94 900

01
04

230,00
230,00

1006 30 96 100

01

230,00

02
03
04

236,00
241,00
230,00

1006 30 96 900

01
04

230,00
230,00

01

230,00

02

236,00

03
04

241,00
230,00

1006 30 98 100

—

—

01

230,00

1006 30 98 900

—

—

04

230,00

1006 40 00 000

—

—

(') Os destinos são identificados do seguinte modo :

01 Áustria, Liechtenstein, Suíça, as comunas de Livigno e Campione de Itália,
02 As zonas I, II, III, VI, Ceuta e Melilha,

03 As zonas IV, VII c), o Canada e a zona VIII com exclusão do Suriname, da Guiana e de Madagascar,
04 Destinos referidos no artigo 34? do Regulamento (CEE) n? 3665/87 da Comissão (JO n? L 351 de 14, 12. 1987, p. 1 ) alterado.

(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.

NB : As zonas são as delimitadas no anexo do Regulamento (CEE) n? 2145/92 da Comissão (JO n? L 214 de 30. 7. 1992, p, 20).
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REGULAMENTO (CE) N? 168/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994
que fixa a correcção aplicável à restituição em relação ao arroz e às trincas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum do mercado do arroz ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1544/93 (2) e,
nomeadamente, o n? 4, segundo parágrafo, do seu artigo
17?,

Considerando que, por força do n ? 4, primeiro parágrafo,
do artigo 17? do Regulamento (CEE) n? 1418/76, a resti
tuição aplicável às exportações de arroz e de trincas no dia
do depósito do pedido de certificado, ajustada em função
do preço limiar que estará em vigor durante o mês da
exportação, deve ser aplicada, a pedido, a uma exportação
a realizar durante a duração da validade do certificado ;

Considerando que o Regulamento n? 474/67/CEE da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 1397/68 (4), estabeleceu as modalidades da prefixação
de restituição à exportação do arroz e das trincas ;
Considerando que, por força deste regulamento, a restitui

ção aplicável no dia do depósito do pedido deve ser, em
caso de prefixação, diminuída de um montante no
máximo igual à diferença entre o preço CIF de compra a
prazo e 0 preço CIF, quando o primeiro for superior ao
segundo em mais de 0,30 ecu/t ; que a restituição, pelo
contrário, deve ser acrescida de um montante no máximo

igual à diferença entre o preço CIF e o preço CIF de
compra a prazo, quando o primeiro for superior ao
segundo em mais de 0,30 ecu/t ;
Considerando que o preço CIF é o determinado nos
termos do artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1418/76 ;
que o preço CIF de compra a prazo é o estabelecido nos
termos do n ? 2 do artigo 3 ? do Regulamento (CEE)

n? 1428/76 do Conselho (5), tomando por base, em relação
a cada mês de validade do certificado de exportação, o
preço CIF calculado com base nas ofertas para embarque
no mês em que a exportação será efectuada ;

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (6), alterado pelo Regulamento (CE) n ?
3528/93 (7), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068 /93 da Comissão (8) ;
Considerando que das disposições atrás citadas resulta que
a correcção deve ser fixada em conformidade 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 arroz e de trincas
referida no n? 4 do artigo 17? do Regulamento (CEE)
n ? 14 18/76 está fixada no anexo.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Fevereiro
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

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

(f) JO n? 204 de 24. 8. 1967, p. 20.

(4) JO n? L 222 de 10. 9. 1968 , p. 6.

(5)
(6)
O
(s)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

166
387
320
108

de
de
de
de

25. 6. 1976, p. 30.
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
1 . 5. 1993, p. 106.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que fixa a correcção aplicável à
restituição em relação ao arroz e às trincas
(em ECU/t)
Corrente

1 ° período

2° período

3 ? período

2

3

4

5

01

0

0

0

0

01

0

0

0

0

0

0

0

0

Código do produto

Destino (')

1006 20 11 000
1006 20 13 000

1006 20 15 000

01

1006 20 17 000

_______

1006 20 92 000

01

0

0

0

0

1006 20 94 000

01

0

0

0

0

1006 20 96 000

01

0

0

0

0

1006 20 98 000

—

—

—

—

—

1006 30 21 000

01

0

0

0

0

1006 30 23 000

01

0

0

0

0

1006 30 25 000

01

0

0

0

0

1006 30 27 000

_____

1006 30 42 000

01

0

0

0

1006 30 44 000

01

0

0

0

0

1006 30 46 000

01

0

0

0

0

1006 30 48 000

_____

1006 30 61 100

01
02
03
04

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1006 30 61 900

01
04

0
0

0
0

0
0

0
0

1006 30 63 100

01
02

0
0

0
0

0
0

0
0

03

0

0

0,0

04

0

0

0

0

01

0

0

0

0

04

0

0

0

0

01

0

0

0

0

02
03
04

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1006 30 65 900

01
04

0
0

0
0

0
0

0
0

1006 30 63 900

1006 30 65 100

0

1006 30 67 100

—

—

—

—

—

1006 30 67 900

—

—

—

—

—

1006 30 92 100

01

0

0

0

0

02
03
04

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

01
04

0
0

0
0

0
0

0
0

1006 30 92 900
1006 30 94 100

1006 30 94 900
1006 30 96 100

01

0

0

0

0

02
03
04

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

01

0

0

0

0

04

0

0

0

0

01
02
03
04

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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(em ECU/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

2

3

4

5

01

0

0

0

0

04

0

0

0

0

1006 30 98 100

—

—

—

—

—

1006 30 98 900

______

Código do produto

Destino (')

1006 30 96 900

1006 40 00 000

(') Os destinos são identificados do seguinte modo :

01 Áustria, Liechtenstein, Suíça, as comunas de Livigno e Campione de Itália,
02 A zona I. II, III, VI, Ceuta e Mehlha,

03 A zona IV, VII c), o Canadá e a zona VIII a), com exclusão do Suriname, da Guiana e de Madagascar,
04 Destinos referidos no artigo 34? do Regulamento (CEE) n? 3665/87 da Comissão (JO n? L 351 de 14. 12. 1987, p. 1 ) alterado.

NB : As zonas são as delimitadas no anexo do Regulamento (CEE) n ? 2145/92 da Comissão (JO n® L 214 de 30. 7. 1992, p. 20).
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REGULAMENTO (CE) N? 169/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

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,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

do Conselho (5), alterado pelo Regulamento (CE) n?
3528 /93 (6), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas nos 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

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
13 ,

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão Ç) ;
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
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
preços desses produtos na Comunidade pode ser coberta
por uma restituição à exportação ;

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
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, de 22 de Junho de
1993, que estabelece normas de execução do Regulamento
(CEE) n? 1766/92 do Conselho, no que diz respeito à
concessão de restituições à exportação, bem com as
medidas a tomar em caso de perturbação, no sector dos
cereais (3), alterado pelo Regulamento (CE) n? 120/94 (4) ;

Considerando que, no que respeita às farinhas, às sêmolas
de trigo ou de centeio, a restituição aplicável a esses
produtos deve ser calculada tendo em conta a quantidade
de cereais necessária ao fabrico dos produtos considera
dos ; que essas quantidades foram fixadas no Regulamento
(CEE) n ? 1533/93 ;

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,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

exigências específicas de certos mercados podem tornar
necessária a diferenciação da restituição para certos produ

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

tos, conforme o seu destino ;

dos montantes constantes do anexo.

Considerando que a situação do mercado mundial ou as

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que ela pode ser alterada ;

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
196 de 5. 8. 1993, p. 22.
151 de 23. 6. 1993, p. 15.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Fevereiro
de 1994.

O JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

(4 JO n? L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.

O JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(8) 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 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, 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 tcus/t)

Codigo do produto

Destino (')

0709 90 60 000

—

0712 90 19 000
1001 10 00 200

1001 10 00 400

Montante das

Montante das

Codigo do produto

Destino (')

—

1007 00 90 000

—

—

—

—

1008 20 00 000

—

—

—

—

1101 00 00 100

01

45,00

05

0

02

_

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

05

20,00

06

17,00

1101 0000 180

01

29,00

02

15,00

1101 00 00 190

—

—

1002 00 00 000

03

25,00

1101 00 00 900

—

—

02

15'0°

1102 10 00500

01

45,00

1003 00 10 000

—

—

1003 00 90 000

03

58,00

1102 10 00 700

—

—

02

15,00

1102 10 00 900

—

—

10040000200
1004 00 00 400

—
—

—
—

1103 11 10200
1103 11 10 400

01
—

— (3)
—

1005 10 90 000

—

—

1103 11 10 900

—

—

1005 90 00 000

03

30,00

04

15)oo

1103 11 90200

01

-(■')

02

0

1103 11 90 800

—

—

restituições (2)

restituições (2)

(') Os destinos slo identificados do seguinte modo :
01 todos os países terceiros,
02 outros países terceiros,

03 Suíça, Áustria, Liechtenstein, Ceuta e Melilha,
04 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,
05 Argélia,

06 Marrocos e Egipto.

(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.

(■') 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? 170/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

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
normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1766/92
do Conselho, no que diz respeito à concessão de restitui
ções à exportação, bem como as medidas a tomar em caso
de perturbação, no sector dos cereais (3), alterado pelo
Regulamento (CE) n? 120/94 ("), 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 ?

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 (% 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 Ç) ;
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 .

1533/93 ;

Considerando que a situação do mercado mundial ou as

Artigo 2?

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

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Fevereiro

destino ;

de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
196 de 5. 8 . 1993, p. 22.
151 de 23. 6. 1993, p. 15.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

O 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 28 de Janeiro de 1994, 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

2

3

4

5

6

7

8

—

—

—

Destino (')

0709 90 60 000

—

—

—

—

—

0712 90 19 000

—

_____

—

—

1001 10 00 200

—

____

1001 10 00 400

03

1001 90 91 000

01

1001 90 99 000

01

1002 00 00 000

01

1003 00 10 000

01

0

- 1,425

- 2,85

0

0

0

0

0
0

___

- 4,275

—

—

—

0

0

o

—

—

0

0

0

—

—

0

0

0

o

—

—

0

0

0

0

—

—

1003 00 90 000

01

00000

—

—

1004 00 00 200

01

0

0

0

0

o

—

—

1004 00 00 400

—

—

—

—

—

—

—

—

1005 10 90 000

—

_______

1005 90 00 000

01

1007 00 90 000

—

_______

00000

—

—

1008 20 00 000

—

_______

1101 00 00 100

01

0

0

0

0

0

—

1101 00 00 130

01

0

0

0

o

o

—

,>

—

1101 0000 150

01

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 00 170

01

0

0

0

0

0

—

—

110100 00 180

01

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 00 190

—

—

1101 00 00 900

—

_______

1102 10 00 500

01

0

0

0

0

0

—

—

1102 10 00 700

_

__

_

_

_

_

_

__

1102 10 00 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 200

01

0

0

0

01

0
0

0

1103 11 10 400

0

0

0

0

0
0

0

0

1103 11 10 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 200

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 90 800

—

—

—

—

—

—

—

—

(') Os destinos slo identificados do seguinte modo :
01 todos os países terceiros,
02 outros países terceiros,
03 Argélia.

Nota : As zonas são as delimitadas pelo Regulamento (CEE) n? 2145/92 da Comissão (JO n? L 214 de 30. 7. 1992, p. 20).
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REGULAMENTO (CE) N? 171/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

que fixa a correcção aplicável à restituição no que respeita 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, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), alterado
pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 (2), e, nomeada
mente, o n? 4 do seu artigo 13?,

Considerando que, ao abrigo 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 da exportação, deve ser aplicada, a
pedido, a uma exportação a realizar durante o período de
validade do certificado ; que neste caso deve ser aplicada
uma correcção à restituição ;

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 (*), 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 f);
Considerando que, das disposições já referidas, resulta que
a correcção deve ser fixada em conformidade com o anexo

do presente regulamento ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o Comité de Gestão

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1533/93 da
Comissão, de 22 de Junho de 1993, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1766/92
do Conselho, no que diz respeito à concessão de restitui
ções à exportação, bem como as medidas a tomar em caso
de perturbação, no sector dos cereais (3), alterado pelo
Regulamento (CE) n? 120/94 (4), que estabelece as normas
de execução relativas à concéssão de restituições à expor
tação, bem como as medidas a tomar em caso de pertur
bação, no sector dos cereais, permitiu a fixação de uma
correcção para o malte constante do n? 1 alínea c), do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 ; que esta

dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A correcção aplicável às restituições fixadas antecipada
mente para as exportações de malte, referida n? 4 do
artigo 13? do Regulamènto (CEE) n? 1766/92, é fixada no
anexo .

Artigo 2?

correcção deve ser calculada atendendo aos elementos

constantes

do

artigo

2?

do

Regulamento

n? 1533/93 :

(CEE)

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 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.

O JO n? L 151 de 23. 6. 1993, p. 15.
O JO n? L 21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

O JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(6) JO n? L 320 de 22. 11 . 1993, p. 32.
f) JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que fixa a correcção aplicável à
restituição no que respeita ao malte
(Em ECU/t)
Corrente

Código do produto

1107 10 11 000

1 ? período 2? período 3? período 4? período 51 período

2

3

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0

(Em ECU/t)

Código do produto

1107 10 11 000

6? período 7? período 8? período 9? período 10? período 1 1 ? período
8

9

10

11

12

1

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0
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REGULAMENTO (CE) N? 172/94 DA COMISSÃO
de 28 de janeiro de 1994

que altera o Regulamento (CEE) n? 1832/92 que fixa os montantes das ajudas ao
fornecimento das ilhas Canárias em produtos cerealíferos de origem comuni
tária

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1601 /92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias ('), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1974/
/93 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 3?,

Considerando que os montantes das ajudas ao forneci
mento em produtos cerealíferos das ilhas Canárias foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n ? 1832/92 da Comis
são (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 3471 /93 (4) ; que, antecedendo as altera
ções das cotações e dos preços no sector dos cereais na
parte europeia da Comunidade e no mercado mundial, é
conveniente fixar de novo as ajudas ao abastecimento das
ilhas Canárias nos montantes referidos no anexo ;

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 ?

O anexo do Regulamento (CEE) n ? 1832/92 alterado, é
substituído pelo anexo do presente regulamento.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Fevereiro
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
(J)
4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n°

L
L
L
L

173
180
185
317

de
de
de
de

27. 6. 1992, p. 13.
23 . 7. 1993, p. 26.
4. 7. 1992, p. 26.
18 . 12. 1993, p. 18 .
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que altera o Regulamento (CEE)
n? 1832/92, que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento das ilhas Canárias em
produtos cerealíferos de origem comunitária
(Em ecus por tonelada)
Produto

Montante da ajuda

(código NC)

Trigo mole
Cevada
Milho
Trigo duro
Aveia

(1001 90 99)
( 1003 00 80)
(1005 90 00)
(1001 10 00)
(1004 00 00)

48,00
73,00
41,00
0,00
73,00
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REGULAMENTO (CE) N? 173/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994
que altera o Regulamento (CEE) n? 1833/92 que fixa os montantes das ajudas ao
fornecimento dos Açores e da Madeira em produtos cerealíferos de origem
comunitária

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

dos Açores e da Madeira nos montantes referidos

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

no anexo ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos Açores e da Madeira ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n ? 1974/93 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 10?,
Considerando que os montantes das ajudas ao forneci
mento em produtos cerealíferos dos Açores e da Madeira
foram fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1833/92 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 3472/93 (4) ; que, antecedendo as
alterações das cotações e dos preços no sector dos cereais
na parte europeia da Comunidade e no mercado mundial,
é conveniente fixar de novo as ajudas ao abastecimento

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 ?
O anexo do Regulamento (CEE) n ? 1833/92 alterado, é
substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .
0 JO n? L 180 de 23. 7. 1993, p. 26.
O JO n? L 185 de 4. 7. 1992, p. 28.

(4) JO n? L 317 de 18. 12. 1993, p. 20.

29. 1 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 24/27

ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que altera o Regulamento (CEE) n?
1833/92, que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento dos Açores e da Madeira em
produtos cerealíferos de origem comunitária
(Em ecus por tonelada)
Montante da ajuda
Produto
Destino

(código NC)
Açores

Madeira

Trigo mole

(1001 90 99)

48,00

48,00

Cevada

( 1003 00 80)

73,00

73,00

Milho

( 1005 90 00)

41,00

41,00

Trigo duro

( 1001 10 00)

0,00

0,00

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 24/28

29 . 1 . 94

REGULAMENTO (CE) N? 174/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994
que altera o Regulamento (CEE) n? 391/92 que fixa os montantes das ajudas ao
fornecimento dos departamentos franceses ultramarinos em produtos cerealí

feros de origem comunitária
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3763/91 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1991 , que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos departamentos franceses ultramarinos
(DOM) ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3714/
/92 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu artigo 2°,
Considerando que os montantes das ajudas ao forneci
mento em produtos cerealíferos dos departamentos fran
ceses ultramarinos foram fixados pelo Regulamento (CEE)
n? 391 /92 da Comissão (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n? 3473/93 (4), que, ante
cedendo as alterações das cotações e dos preços no sector
dos cereais na parte europeia da Comunidade e
no mercado mundial, é conveniente fixar de novo as

ajudas ao abastecimento dos DOM nos montantes refe
ridos no anexo ;

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 ?

O anexo do Regulamento (CEE) n? 391 /92 alterado, é
substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

o JU n? L 356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .

(2) JO n? L 378 de 23. 12. 1992, p. 23.
(J) J U n? L 43 de 19. 2. 1992, p. 23.

(4) JO n? L 317 de 18 . 12. 1993, p. 22.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que altera o Regulamento (CEE) n?
391/92 que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento dos departamentos franceses
ultramarinos em produtos cerealíferos de origem comunitária
(Em ecus por tonelada)
Montante da ajuda
Produto

Destino

(código NC)
Guadalupe

Martinica

Guiana
francesa

Reunião

51,00

51,00

51,00

54,00

76,00

76,00

76,00

79,00

(1005 90 00)

38,00

38,00

38,00

51,00

Trigo duro
( 1001 10 00)

0,00

0,00

0,00

0,00

Trigo mole
( 1001 90 99)
Cevada

(1003 00 80)
Milho
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REGULAMENTO (CE) N? 175/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

que fixa as restituições aplicáveis aos produtos dos sectores dos cereais e do arroz
entregues no âmbito de acções comunitárias e nacionais 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? 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? 2, terceiro parágrafo, do seu artigo 13 ?,

n? 1418/76 relativas às restituições à exportação são apli
cáveis mutatis mutandis às operações acima citadas ;

Considerando que os critérios específicos a tomar em
conta no cálculo da restituição à exportação para o arroz
serão definidos no artigo 3? do Regulamento (CEE) n?
1431 /76 do Conselho (*);
Considerando que as restituições fixadas pelo presente
regulamento são válidas, sem diferenciação, para todos os
destinos ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece a orga
nização comum do mercado do arroz (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 544/93 (4), e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo

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

11 ?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o artigo 2? do Regulamento (CEE)

Artigo 1 ?

n? 2681 /74 do Conselho, de 21 de Outubro de 1974, rela

tivo ao financiamento comunitário das despesas resul
tantes do fornecimento de produtos agrícolas a título de
ajuda alimentar (5), prevê que o Fundo Europeu de Orien
tação e de Garantia Agrícola, secção « Garantia », seja
responsável pela parte das despesas correspondente às
restituições à exportação fixadas nesta matéria em confor
midade com as regras comunitárias ;
Considerando que, para facilitar a elaboração e a gestão do
orçamento das acções comunitárias de ajuda alimentar e a
fim de dar a conhecer aos Estados-membros o nível de

participação comunitária no financiamento das acções
nacionais de ajuda alimentar, é necessário determinar o
nível das restituições concedidas às referidas acções ;

Para as acções de ajuda alimentar comunitárias e nacio
nais, efectuados no âmbito de convenções internacionais
ou outros programas complementares, as restituições apli

cáveis para o mês de Fevereiro de 1994 aos produtos dos
sectores dos cereais e do arroz, são fixadas em conformi
dade com o anexo .

Artigo 2?

As restituições fixadas no presente regulamento não são
consideradas como restituições diferenciadas segundo o
destino.

Artigo 3?

Considerando que as regras gerais e as modalidades de
aplicação previstas pelo artigo 13? do Regulamento (CEE)

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Fevereiro

n? 1766/92 e pelo artigo 17? do Regulamento (CEE)

de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181
196
166
154
288

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
5. 8. 1993, p. 22.
25. 6. 1976, p. 1 .
25. 6. 1993, p. 5.
25. 10. 1974, p. 1 .

O JO n? L 166 de 25. 6. 1976, p. 36.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que fixa as restituições aplicáveis aos
produtos dos sectores dos cereais e do arroz entregues no âmbito de acções comunitárias e nacio
nais de ajuda alimentar
(Em ECU/t)

Código do produto

Montante

das restituições

1001 10 00 400

0

1001 90 99 000

48,00

1002 00 00 000

48,00

1003 00 90 000

70,00

1004 00 00 400

—

1005 90 00 000

39,00

1006 20 92 000

196,80

1006 20 94 000

196,80

1006 30 42 000

—

1006 30 44 000

—

1006 30 92 100

246,00

1006 30 92 900

246,00

1006 30 94 100

246,00

1006 30 94 900

246,00

1006 30 96 100

246,00

1006 30 96 900

246,00

1006 40 00 000

—

1007 00 90 000

39,00

1101 0000 100

65,00

1101 00 00 130

65,00

110220 10 100

44,52

1102 20 10 300

38,16

1102 30 00 000

1102 90 10 100

—

94,14

1103 11 10 200

—

1103 11 90 200

—

1103 13 10 100

57,24

1103 14 00 000

—

1104 12 90 100

125,52

110421 50 100

125,52

NB : Os codigos 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 ), alterado.

N? L 24/31
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DECISÃO N? 176/94/CECA DA COMISSÃO

de 28 de Janeiro de 1994

relativa à introdução de uma vigilância comunitária a posteriori das importações
de produtos siderúrgicos enumerados no Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço, originários de países terceiros
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço e, nomeadamente, o seu
artigo 74?,
Considerando que, através da Decisão n? 3773/92/
/CECA ('), a Comissão submeteu a viligância comunitária
as importações na Comunidade de produtos siderúrgicos
abrangidos pelo Tratado que institui a Comunidade Euro
peia do Carvão e do Aço ;

Considerando que as razões que inicialmente levaram a
Comissão a tomar esta medida se mantêm e que portanto
é conveniente manter o referido sistema de vigilância com
vista a assegurar um conhecimento mais completo das
importações,

na Comunidade e originários de países terceiros distintos
dos países da Associação Europeia de Comércio Livre, são
sujeitas a uma vigilância comunitária a posteriori.

Artigo 2?
1.

Os Estados-membros comunicam à Comissão, nos

dez primeiros dias de cada mês, as importações realizadas
durante o penúltimo mês anterior a essa comunicação.
2.

As comunicações dos

Estados-membros devem

incluir :

a) A discriminação por produto das quantidades e valores,
de acordo com os códigos NC ;

b) A discriminação por país de origem.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

As importações de produtos siderúrgicos enumerados no
artigo 81 ? do Tratado CECA, introduzidos em livre prática

Artigo 3 ?

A presente decisão entra em vigor em 1 de Janeiro de
1994.

É aplicável até 31 de Dezembro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
Leon BRITTAN

Membro da Comissão

0 JO n? L 383 de 29. 12. 1992, p. 47.
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REGULAMENTO (CE) N? 177/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

que altera o Regulamento (CEE) n? 2568/91 , relativo às características dos azeites
e dos óleos de bagaço de azeitona, bem como aos métodos de análise relacio
nados

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento n? 136/66/CEE do
Conselho, de 22 de Setembro de 1966, que estabelece
uma organização comum de mercado no sector das maté
rias gordas ('), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 3179/93 (2), e, nomeadamente,
o seu artigo 35?A,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2568/91 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 620/93 (4), definiu as caracterís
ticas dos azeites e dos óleos de bagaço de azeitona, bem

1 . No ponto 5.2.5.2 do anexo IV, o numero « 100 » é
substituído pelo número « 1 000 ».

2. No ponto 10.2 do anexo XII, o oitavo parágrafo passa a
ter a seguinte redacção :

« Todavia, para os azeites que sejam objecto de opera
ções ligadas à intervenção, não é aplicada qualquer
tolerância. ».

3. No anexo XIV, a nota complementar 2 é alterada do
seguinte modo :
— nos pontos B.I.a), B.II.c) e C.b), a expressão « álcoois
alifáticos » é substituída pelo termo « ceras »,

como os métodos de análise relacionados ;

— no ponto B.I.a), o número « 400 » é substituído pelo

Considerando que o anexo XII do Regulamento (CEE)
n? 2568/91 prevê a aplicação temporária de uma tole
rância para a notação organoléptica de certos tipos de
azeites virgens ; que, tendo em conta a experiência da

— no ponto B.II.c), o número « 300 » é substituído
pelo número « 250 »,

aplicação da tolerância de 0,5 em relação às operações
ligadas à intervenção e no intuito de uma boa gestão do
regime de intervenção, é conveniente suprimir a referida

— o ponto C.c) passa a ter a seguinte redacção :
« c) Um coeficiente de extinção K270 não superior a

número « 350 »,

1,20 ;»,

tolerância ;

— o ponto C.d) passa a ter a seguinte redacção :
« d) Uma variação do coeficiente de extinção (AK)
na proximidade de 270 nm não superior a

Considerando que é necessário adaptar o anexo XIY para
se terem em conta, de uma forma mais adequada, as
características naturais de certos azeites ; que, de igual
modo, é necessário corrigir certos erros constantes do
texto do Regulamento (CEE) n? 2568/91 ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão das matérias gordas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O Regulamento (CEE) n? 2568/91 é alterado do seguinte
modo :

0,16 ;».

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

Todavia, o ponto 3 do artigo 1 ? é aplicável a partir do
vigésimo primeiro 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 Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 285 de 20. 11 . 1993, p. 9.
L 248 de 5. 9. 1991 , p. 1 .
L 66 de 18. 3. 1993, p. 29.
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REGULAMENTO (CE) N? 178/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

que altera o Regulamento (CEE) n? 3503/91 relativo à abertura de um concurso
permanente para a revenda, no mercado interno da Comunidade, de aproxima
damente 11 300 toneladas de arroz na posse do organismo de intervenção
italiano

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do arroz ('), com a
ultima redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 544/93 (2), e, nomeadamente , o n? 3 do seu artigo

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 3503/91 é alterado do seguinte
modo :

1 . On? 1 do artigo 3? passa a ter a seguinte redacção :
« 1 . Os proponentes comprometem-se a escoar para
alimentação animal os produtos relativamente aos

5?,

quais tenham sido declarados adjudicatários, no prazo

Considerando que o artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 3503/91 da Comissão (3), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 1 191 /92 (4), prevê que o arroz vendido por
concurso seja escoado para alimentação animal até 31 de
Maio de 1992 ; que, atendendo às datas em que foram
efectuados os concursos especiais, os prazos necessários ao
escoamento do produto para alimentação animal não
eram realistas e deram, por conseguinte, origem à aplica
ção de sanções desproporcionadas ; que é conveniente
alterar o artigo 3? do mesmo regulamento em conformi
dade ; que, por outro lado, é oportuno precisar que o orga
nismo de intervenção deve proceder a todos os controlos
necessários para se certificar do destino final do produto ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

de 18 meses a contar da data dessa declaração, salvo
caso de força maior. » ;

2. No artigo 4? :

— é suprimida a última frase do n? 1 ,
— o n? 2 passa a ter a seguinte redacção :

< 2. A garantia só será liberada se o organismo
de intervenção tiver procedido a todos os controlos
necessários para se certificar do destino e/ou da
utilização do produto no respeito das disposições
previstas no artigo 1 ? ».

Artigo 2?

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 28 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

166
154
331
124

de
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de
de

25. 6. 1976, p. 1 .
25. 6. 1993, p. 5.
3. 12. 1991 , p. 7.
9. 5. 1992, p. 7.
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REGULAMENTO (CE) N? 179/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

que altera os Regulamentos (CEE) n? 1912/92 e (CEE) n? 1913/92, que estabe
lecem as normas de execução do regime específico de abastecimento das ilhas
Canárias, por um lado, e dos Açores e da Madeira, por outro, em produtos do
sector da carne de bovino

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1601 /92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias ('), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1974/93
da Comissão (2), e, nomeadamente, o n ? 4 do seu artigo
4?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos Açores e da Madeira (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1974/93, e, nomeadamente, o seu artigo 10 ?,

mento dos Açores e da Madeira em produtos do sector da
carne de bovino (6), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 3035/93, fixou, no seu
anexo II, o montante da ajuda para os produtos incluídos
na estimativa das necessidades de abastecimento e prove
nientes do mercado da Comunidade ;

Considerando que a aplicação dos critérios de fixação da
ajuda comunitária à actual situação dos mercados no
sector em causa, nomeadamente às cotações ou aos preços
destes produtos na parte europeia da Comunidade e no
mercado mundial, leva a que a ajuda ao abastecimento das
ilhas Canárias, por um lado, e da Madeira, por outro, em
produtos do sector da carne de bovino seja fixada nos
montantes referidos em anexo ;

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

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1912/92 da
Comissão, de 10 de Julho de 1992, que estabelece as
normas de execução do regime específico de abasteci
mento das ilhas Canárias em produtos do sector da carne
de bovino (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 3035/93 O, fixou, no seu anexo II,
o montante da ajuda para os produtos incluídos na esti
mativa das necessidades de abastecimento e provenientes

Artigo 1 ?

1 . O anexo II do Regulamento (CEE) n? 1912/92 é
substituído pelo anexo I do presente regulamento.
2. O anexo II do Regulamento (CEE) n? 1913/92 é
substituído pelo anexo II do presente regulamento.

do mercado da Comunidade ;

Artigo 2?

Considerando que ó Regulamento (CEE) n? 1913/92 da
Comissão, de 10 de Julho de 1992, que estabelece as
normas de execução do regime específico de abasteci

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
C)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

173
180
173
192
272

de
de
de
de
de

27. 6.
23 . 7.
27. 6.
11 . 7.
4. 11 .

1992,
1993,
1992,
1992,
1993,

p.
p.
p.
p.
p.

13.
26.
1.
31 .
9.

(6) JO n ? L 192 de 11 . 7. 1992, p. 35.
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ANEXO I
« ANEXO II

Montantes da ajuda concedidos aos produtos referidos no anexo
I e provenientes do mercado da Comunidade
Código dos produtos

Montante de ajuda
(em ecus/ 100 kg de peso líquido)

0201 10 00 110 (')

77

0201 10 00 120

0201 10 00 130 (')
0201 10 00 140

0201 20 20 110 (')

58

104
79

104

0201 20 20 120

79

0201 20 30 110 0

77

0201 20 30 120

58

0201 20 50 110 (')

131

0201 20 50 120

100

0201 20 50 130 (')

77

0201 20 50 140
0201 20 90 700

58
58

0201 30 00 100 (2)
0201 30 00 150 (6)
0201 30 00 190 (6)
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202

10
10
20
20
20
20
20

00
00
10
30
50
50
90

100
900
000
000
100
900
100

188
113
76
48,50
65,50
65,50
48,50
82,50
48,50
48,50

0202 30 90 400 (6)

93

0202 30 90 500 (6)

62,50

1602 50 10 190
1602 50 10 240
1602 50 10 260

48,50
29
21

1602 50 10 280

13

1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602

195
395
195
395
495
505
595
615
625
705
805
905
195
395
495
505

36
36
36
36
36
36
36
36
16
29
21
13
36
36
36
36

1602 50 80 515
1602 50 80 595

16
36
36
16
29

1602
1602
1602
1602
1602

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50

31
31
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
80
80
80
80

80
80
80
80
80

615
625
705
805
905

21
13

Nota : Os códigos dos produtos e as notas de pé-de-pagina são definidos no
Regulamento (CEE) n? 3846/87 da Comissão, 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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ANEXO II

« ANEXO II

Montantes de ajuda concedidos aos produtos referidos no
anexo I e provenientes do mercado da Comunidade

Código dos produtos

Montante de ajuda
(em ecus/ 100 kg de peso liquido)

0201 10 00 110 (')

77

0201 10 00 120

0201 10 00 130 (')
0201 10 00 140

0201 20 20 110 (')

58

104
79

104

0201 20 20 120

79

0201 20 30 110 (')

77

0201 20 30 120

58

0201 20 50 110 (')

131

0201 20 50 120

100

0201 20 50 130 (')

77

0201 20 50 140

58

0201 20 90 700

58

0201 30 00 100 O
0201 30 00 150 (6)
0201 30 00 190 (6)

188
113
76

0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202

58
79
79
58
100
58
58

10
10
20
20
20
20
20

00
00
10
30
50
50
90

100
900
000
000
100
900
100

0202 30 90 400 (6)
0202 30 90 500 (6)

113
76

Nota : Os códigos dos produtos e as notas de pé-de-página são definidos no
Regulamento (CEE) n? 3846/87 da Comissão, 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? 180/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

que altera o Regulamento (CEE) n? 1756193, que fixa os factos geradores da taxa
de conversão agrícola aplicáveis no sector do leite e dos produtos lácteos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1 992, relativo à unidade
de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da

política agrícola comum ('), e, nomeadamente, o n? 2 do
seu artigo 6°.,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1756/93 da
Comissão (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 1 14/94 (3), tem por objectivo fixar
com precisão a taxa de conversão agrícola a aplicar a todos
os montantes fixados em ecus no sector do leite e dos

produtos lácteos ; que, com este intuito, o referido regula
mento deve ser completado com a fixação do facto
gerador relativo aos montantes referidos no n? 3 do artigo
1 ? do Regulamento (CE) n? 3582/93 da Comissão, de 21
de Dezembro de 1993, que estabelece normas de execu
ção do Regulamento (CEE) n? 2073/92 do Conselho, rela
tivo à promoção do consumo na Comunidade e ao alarga
mento do mercado do leite e dos produtos lácteos (4) ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do leite e dos produtos lácteos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A parte D do anexo do Regulamento (CEE) n? 1756/93 é completada pelo seguinte ponto
14 :

Numero do regulamento

Montantes em causa

Taxa de conversão agrícola
a aplicar

« 14. (CE) n? 3582/93

Montante do limiar e montante
total das despesas gerais referidas no
n? 3 do artigo 1 ? ; preço proposto

Taxa de conversão agncola válida na
data final para a apresentação das
propostas referidas no artigo 3? ».

referido no n? 3, alínea d), do artigo
4?

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor no sétimo 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 Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

0) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O JO n? L 161 de 2. 7. 1993, p. 48 .
0 JO n? L 20 de 25. 1 . 1994, p. 2.

(4) JO n? L 326 de 28 . 12. 1993, p. 23.
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REGULAMENTO (CE) N? 181/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

relativo ao fornecimento de óleo vegetal 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 0,
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 (3), 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
países e organismos beneficiários 4 809 toneladas de óleo

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 IP

A título da ajuda alimentar comunitária realiza-se na
Comunidade a mobilização de óleo vegetal tendo em vista
fornecimentos ao beneficiário indicado nos anexos, em

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

atribuição dos fornecimentos é efectuada por via de
concurso .

vegetal ;

Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da

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 0 ; que é necessário precisar, nomeadamente,
os prazos e condições de fornecimento bem como o
procedimento a seguir para determinar as despesas daí

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

resultantes ;

Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

O)
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

370 de 30. 12. 1986, p. 1 .
174 de 7. 7. 1990, p. 6.
136 de 26. 5. 1987, p. 1 .
204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
81 de 28 . 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO I
L\J i Jcij A) o V) i/f c ê r

1 , Acções n?s (') : ver anexo II
2. Programa : 1 993

3. Beneficiário (2) : World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma ; tel. (39
-6) 57 97 ; telex : 626675 I WFP
4. Representante do beneficiário : JO n? C 103 de 16. 4. 1987

5. Local ou país de destino : ver anexo II
6. Produto a mobilizar : óleo de colza refinado

7. Características e qualidade da mercadoria (^('"H") : JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto IIIA
l.a)]
8 . Quantidade total : 2 834 toneladas liquidas

9. Número de lotes : 6 (ver anexo II)

10. Acondicionamento e marcação (6) (12) : JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos IIIA.2.1 , IIIA.2.3 e
IIIA.3), em contentores

— Caixas metálicas de 5 litros, sem cruzetas de cartão (lotes A a E) ; barris metálicos (lote F)
— Inscrições em inglês (B 3 e D, E, F), francês (A, C, B 1 e B 2)
— Inscrições complementares : . PAH » (lotes A, C, B 1 e B 2) ; « WFP » (lotes B 3, D, E e F) + « Expiry
date : . . » (lote E)
— Informações complementares : ver anexo II
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

12. Estadio de entrega : entregue no porto de embarque
13. Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
15. Porto de desembarque : —

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 14. 3 a 3. 4. 1994
18. Data limite para o fornecimento : —

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento (4) : concurso
20. Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 15. 2. 1994, às 12 horas (hora de
Bruxelas)

21 . A. Em caso de segundo concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 1 . 3. 1994, às 12 horas (hora de
Bruxelas)

b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 28. 3 a 17. 4. 1994
c) Data limite para o fornecimento : —
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 15, 3. 1994, às 12 horas (hora de
Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 1 1 . 4 a 1 . 5. 1 994
c) Data limite para o fornecimento : —
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 e das garantias do concurso (') :
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 1 20, bureau 7/46, rue
de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles ; telex 22037 / 25670 AGREC B ; telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 /
296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatario : —
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LOTES G, H e I

1 . Acções n?" (■) : 1230/93 (lote G); 1200/93 (lote H); 1193/93 (lote I)
2. Programa : 1 993

3. Beneficiário (2) : Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(IFRC), département « Approvisionnement et logistique », boîte postale 372, CH-1211 Genève 19
(tel. 730 42 22 ; telex 412133 LRC CH ; telecópia 733 03 95)
4. Representante do beneficiário :

— lote G :

Ethiopian Red Cross Society, Ras Desta Damte Av., PO Box 195, Addis Abbeba [tel :
(251-1 ) 44 93 64, 15 90 74 ; telefax : 51 26 43 ; telex 21338 ERCS ET]

— lote H :

Croissant Rouge tunisien, 19, rue d'Angleterre, Tunis 1000 [tel : (216-1 ) 24 55 72 ;

— lote I :

telefax 34 01 51 ; telex 14524 HILAL TN]
Croissant Rouge marocain, Palais Mokri, BP 189 Takaddoum, Rabat [tel : (212-7)
65 08 98, 65 14 95 ; telefax 65 32 80 ; telex ALHILAL 31940 M RABAT]

5. Local ou pais de destino (*) : Etiópia (lote G) ; Tunísia (lote H) ; Marrocos (lote I)
6. Produto a mobilizar : óleo de colza refinado

7. Características e qualidade da mercadoria (') (10) (l3) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto
IHA.l.a)]
8. Quantidade total : 825 toneladas líquidas

9. Número de lotes : 3 (lote G : 525 toneladas ; lote H : 150 toneladas ; lote I : 150 toneladas)
10. Acondicionamento e marcaçao (6) Ç) (8) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [pontos IILA.2,2.b),
III.A.2.3 e IIIA.3] :
bidões de plástico de 5 litros, sem cruzetas de cartão ; lote G : em contentores

Inscrições em inglês (lote G) e francês (lotes Hei)

Inscrições complementares : « FICR-Tunis » (lote H) ; « FICR-Skhirat via Casablanca » (lote I)
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade
1 2. Estadio de entrega : entregue no porto de desembarque — desembarcado (lotes G e H) ; entregue no
destino (lote I)
13. Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
1 5. Porto de desembarque : Assab (lote G) ; La Gaullette (lote H)

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : entrepôt Croissant-Rouge
Skhirat (lote I)

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do forneci
mento no estádio porto de embarque : de 14 a 27. 3. 1994
18 . Data limite para o fornecimento : lote H : 10. 4. 1994 ; lotes G e I : 17. 4. 1994

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento (4) : concurso
20. Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 15. 2. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)
21 . A. Em caso de segundo concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 1 . 3. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do fornecimento
no estádio porto de embarque : de 28. 3 a 10. 4. 1994
c) Data limite para o fornecimento : lote H : 24. 4. 1994 ; lotes G e I : 1 . 5. 1994
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 15. 3. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do fornecimento
no estádio porto de embarque : de 1 1 a 24. 4. 1 994
c) Data limite para o fornecimento : lote H : 8 . 5. 1994 ; lotes G e I : 15. 5. 1994
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22. Montante da garantia do concurso : 15 ecus por tonelada
23. Montante da garantia de entrega : 1 0 % do montante da proposta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso (') : Bureau de 1 aide alimentaire,
à l'attention de monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B- 1 049
Bruxelles [telex 22037 AGREC B, 25670 AGREC B ; telecópia (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 /
295 01 30 / 296 33 041

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatário : —
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LOTE K

1 . Acção n? (') : 816/93
2. Programa : 1993

3. Beneficiário (2) : Moçambique
4. Representante do beneficiario : Ministry of Health, Av. Salvador Allende, Maputo. Contacto : Mr.
Jorge Xhlone (tel. 423 822/430 814 ; telex 6-239 Misau MO)
5. Local ou pais de destino (■*) : Moçambique
6. Produto a mobilizar : oleo de colza refinado

7. Características e qualidade da mercadoria (3) (") : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto
IIIAl .a)
8 . Quantidade total : 750 toneladas

9. Numero de lotes .* 1 (3 partes : Kl : 205 toneladas, K 2 : 435 toneladas, K3 : 110 toneladas)
1 0. Acondicionamento e marcaçao (*) f) :
ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos III.A.2.2, IIIA.2.3 e IIIA.3)
bidões de plástico de 20 litros, sem paletas

inscrições em língua portuguesa
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

12. Estadio de entrega : entregue no destino
1 3. Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
1 5. Porto de desembarque : Kl : Maputo ; K 2 : Beira ; K 3 : Nacala

1 6. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque :
K. 1 : Centro de Abastecimentos, Av. das FPLM n ? 264

Distância porto-armazém : 1 3 km ; contacto : Valeriano de Brito
K 2 : Direcção Provincial de Saúde, Bairro da Manga

Distância porto-armazém : 20 km ; contacto : José Gundana
K 3 : Hospital Psiquiátrico, Nampula
Distância porto-armazém : 240 km ; contacto : Américo dos Anjos Viagem
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque, no caso da atribuição do forneci
mento ocorrer no estádio porto de embarque : de 7 a 20. 3. 1994
18 . Data limite para o fornecimento : 17. 4. 1994

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento (*) : concurso
20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 15. 2. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)

21 . A. Em caso de segundo concurso :
a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 1 . 3. 1994, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do fornecimento
no estádio porto de embarque : de 21 . 3 a 3. 4. 1994
c) Data limite para o fornecimento : 1 . 5. 1994
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 15. 3. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)

b) Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do fornecimento
no estádio porto de embarque : de 4 a 17. 4. 1994
c) Data limite para o fornecimento : 15. 5. 1994
22. Montante da garantia do concurso : 15 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega : 10% do montante da proposta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso (') :
Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment « Loi 1 20 », bureau 7/46,
rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B / 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 adjudicatario (4) : —
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LOTE L

1 . Acção n? (') : 1182/93

2. Programa : 1993

3. Beneficiário (2) : Cabo Verde

4. Representante do beneficiário : Empresa Pública de Abastecimento de Cabo Verde (EMPA), PO Box
107 — Achada Grande. Tel. : (238) 61 56 31 ; telex : 6054 ; fax : (238) 61 14 60 ; pessoa a contactar : D.
Amelia Anahory Fernandes / Sr, Aristides Abreu
5. Local ou pais de destino O : Cabo Verde
6. Produto a mobilizar : oleo de colza refinado

7. Características e qualidade da mercadoria (3) : ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p, 1 [ponto IIIA. 1 .a)]
8. Quantidade total : 400 toneladas liquidas

9. Número de lotes : 1 , em 2 partes (LI : 100 toneladas ; L2 : 300 toneladas)

10. Acondicionamento e marcação (6) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [pontos IIIj\.2.2.b), IIIA.2.3
e III.A.3]:

bidões de plástico de 5 litros, sem cruzetas de cartão

inscrições em língua portuguesa
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

12. Estádio de entrega : entregue no porto de desembarque — desembarcado
1 3. Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
15. Porto de desembarque :
— LI : Mindelo,
— L 2 : Praia

1 6. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do forneci
mento no estádio porto de embarque ; de 21 . 3 a 3. 4. 1994
18. Data limite para o fornecimento : 24. 4. 1994

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento (4) : concurso
20. Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 15. 2. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)
21 . A. Em caso de segundo concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 1 . 3. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)

b) Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do fornecimento
no estádio porto de embarque : de 4 a 17. 4. 1994
c) Data limite para o fornecimento : 8. 5. 1994
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 15. 3. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)

b) Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do fornecimento
no estádio porto de embarque : de 18 . 4 a 1 . 5. 1994
c) Data limite para o fornecimento : 22. 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 e das garantias do concurso (') : Bureau de 1 aide alimentaire,

à l'attention de monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles [telex 22037 AGREC B, 25670 AGREC B ; telecópia (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 /
295 01 30 / 296 33 04]

25. Restituição aplicável a pedido do adjudícatario : —
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Notas :

(') O número da 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 .

(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.

0 Delegação da Comissão a contactar pelo adjudicatário : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 33.
(6) Em derrogação do JO n? C 1 14, o ponto III.A.3.c) passa a ter a seguinte redacção : « A menção "Comuni
dade Europeia" ».
I7) Lotes I e K :

acondicionados em contentores de 20 pés. A franquia de detenção dos contentores deve ser de quinze
(15) dias no mínimo.
(8) Lote H :

as caixas de cartão são empilhadas em paletas de madeira (pinho, abeto ou choupo), de dimensão não
superior a 1 200 x 1 400 mm, que correspondam às seguintes características :
—
—
—
—

4 entradas — não reversível — com pegas.
topo : mínimo 7 folhas ; largura : 100 mm ; espessura : 22 mm.
fundo : 3 folhas ; largura : 100 mm ; espessura : 22 mm.
3 traversas : largura : 100 mm ; espessura : 22 mm.

— 9 cubos : 100 X 100 X 78 mm, no mínimo.

A carga da paleta é envolvida por um filme retráctil, com uma espessura de, pelo menos, 150 mícrons.

A protecção das caixas de cartão é reforçada por 4 cantos (35 x 35 mm) de cartão com, pelo menos,
3 mm de espessura, colocados nos 4 vértices superiores.

O conjunto é rodeado, em cada sentido, por 2 correias de nylon, com uma largura mínima de 15 mm,
com fechos plásticos.

(9) Imediatamente após o embarque, devem ser enviados ao representante do beneficiário os seguintes docu
mentos, para lhe permitir obter a licença de importação :

— factura pro forma original indicando :
— tipo de mercadoria, quantidade,
— preço FOB,
— custo do seguro,
— custo de frete,

— lista descritiva dos volumes,
— certificado sanitário,
— certificado de radioactividade,

— conhecimento de carga (1 /3 do original).

(I0) O adjudicatário transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, um certficado sanitá
rio.

(") Lote D :

o adjudicatário transmite aos representantes dos beneficiários, no momemto da entrega, um certificado
em língua inglesa atestando que o óleo não contém gordura de porco (toucinho) [certificate stating vege
table oil does not contain any pork fat (lard)].
(< 2) Lote F :

em derrogação do JO n? C 114 : barris metálicos de 190-200 l/k. A chapa dos barris deve ter uma espes
sura de, no mínimo, dez décimas de milímetro na tampa, oito décimas de milímetro nas faces e dez
décimas de milímetro no fundo (10/8/ 10).

N? L 24/45

29 . 1 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 24/46

(") Lote H :

os documentos de expedição devem ser legalizados pela representação diplomática no país exportador.
Lotes H e I :

estes documentos devem ser enviados imediatamente após o embarque ao representante do beneficiário.
Lote G :

a incluir no contrato de fretamento :

« Food-aid consignment from the European Community : since the freight charges do not include coor
dination or supervision costs, the US $ 1,50 tax normally paid must not be applied in the case of this
ship. ».

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE. II — ALLEGATO II — BIJLAGE II
ANEXO II

Lote

Parti
Partie

Παρτίδα
Lot
Lot

Lotto

Partij
Lote

A

B

C

Cantidades parciales
(en toneladas)
(en toneladas)
Delmængde
Totalmængde
(i tons)
(i tons)
Teilmengen
Gesamtmenge
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
(en tonnes)
(en tonnes)
Quantità totale
Quantitativi parziali
(in tonnellate)
(in tonnellate)
Cantidad total

Acción n"

Informaciones complementarias

Aktion nr.

Yderligere oplysninger

Maßnahme
Nr.

Ergänzende Auskünfte

Δράση αρι3.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Operation

Additional information

No
Action n°

Informations complémentaires

Azione n.

Informazioni supplementari

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

nr.

Quantidade total

(em toneladas)
527

410

371

Bijkomende informatie

Informações complementares

Acção n?

Al : 234

1315/93

Maroc

A2 : 158

1316/93

Maroc

A3 : 135

1317/93

Mauritanie

BI : 275

1318/93

Tchad

B2 :

35

1319/93

Tchad

B3 : 100

1320/93

Sierra Leone

Cl : 225

1321 /93

Tunisie

C2 : 146

1322/93

Tunisie

D

1 000

1281 /93

Pakistan

E

500

1282/93

Sudan

F

26

1152/93

Ethiopia
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REGULAMENTO (CE) N? 182/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

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

Considerando que se verificou que, nomeadamente por

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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

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 (3), 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 1 916 toneladas de leite em pó ;
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 as condições de fornecimento, bem como o
procedimento a seguir para determinar as despesas daí
resultantes ;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A título de ajuda alimentar comunitária realiza-se na
Comunidade a mobilização de produtos lácteos, tendo em
vista fornecimentos aos beneficiários indicados nos anexos

em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n? 2200/87 e com as condições constantes dos anexos. 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 e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 28 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

370
174
136
204

de
de
de
de

30. 12. 1986, p. 1 .
7. 7. 1990, p. 6.
26. 5. 1987, p. 1 .
25. 7. 1987, p. 1 .

4 JO n? L 81 de 28. 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO I
LOTE A

1 . Acções n?s ('): ver anexo II
2. Programa : 1993

3. Beneficiário (2) : World Food Programme, Via Cristóforo Colombo 426, 1-00145 Roma (telex 626675
I WFP)
4. Representante do beneficiário : ver JO n? C 103 de 16. 4. 1987
5. Local ou país de destino : ver anexo II

6. Produto a mobilizar : leite em pó desnatado vitaminado
7. Características e qualidade da mercadoria (') (6) : ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.l )
8 . Quantidade total : 1 096 toneladas

9. Número de lotes : 1 (ver anexo II)
10. Acondicionamento e marcação ("): ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos I.A.2.3, I.B.2 e
I.B.3) ; A 2 a A 7 : em contentores de 20 pés

Inscrições em inglês (A 2 a A 4), francês (A 6), espanhol (A 5) e português (Al e A 7)
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

O fabrico do leite em pó desnatado e a incorporação das vitaminas devem ser efectuados após a atribui
ção do fornecimento

1 2. Estadio de entrega : entregue no porto de embarque
13. Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
1 5. Porto de desembarque : —

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : —

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 7 a 27. 3. 1994
1 8. Data limite para o fornecimento : —

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso
20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 14. 2. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)

21 . A. Em caso de segundo concurso :

a) Data limite do prazo de submissão das propostas : 28. 2. 1994, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 21 . 3 a 10. 4. 1994
c) Data limite para o fornecimento : —
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data limite do prazo de submissão das propostas : 1 4. 3. 1 994, às 1 2 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 4 a 24. 4. 1994.
c) Data limite para o fornecimento : —
22. Montante da garantia do concurso : 20 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da oferta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e garantias do concurso (') :
Bureau de 1'aide alimentaire,
à 1 attention de monsieur T. Vestergaard,
batiment « Loi 1 20 », bureau 7/46,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles

[telex : 22037 / 25670 AGREC B ;

telecópia : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04]
25. Restituição aplicável a pedido do beneficiário (4) : restituição aplicável em 24. 1 . 1994, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 63/94 da Comissão (JO n? L 10 de 14. 1 . 1994, p. 6)
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LOTE B

1 . Acção n? (') : 1151 /93
2. Programa : 1993

3. Beneficiário (2) : World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma (telex 626675
I WFP)
4. Representante do beneficiário : ver JO n? C 103 de 16. 4. 1987

5. Local ou país de destino : Uganda
6. Produto a mobilizar : leite em pó desnatado

7. Características e qualidade da mercadoria (3) (6) : ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto LA.1 )
8 . Quantidade total : 150 toneladas

9. Número de lotes : 1 (ver anexo II)

10. Acondicionamento e marcação (") : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos IA.2, LA.2.3 e
IA3) ; em contentores de 20 pés
Inscrições em inglês (B2 e B3), espanhol (BI )
Inscrições complementares : « Expiry date : ... »
11 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

O fabrico do leite em pó desnatado deve ser efectuado após a atribuição do fornecimento
12. Estadio de entrega : entregue no porto de embarque
13. Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
15. Porto de desembarque : —

1 6. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 7 a 27. 3. 1994
18 . Data limite para o fornecimento : —

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 14. 2. 1994, às 12 horas (hora de
Bruxelas)

21 . A. Em caso de segundo concurso :

a) Data limite do prazo de submissão das propostas : 28 . 2. 1994, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 21 . 3 a 10. 4. 1994
c) Data limite para o fornecimento : —
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data limite do prazo de submissão das propostas : 1 4. 3. 1 994, às 1 2 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 4 a 24. 4. 1 994
c) Data limite para o fornecimento : —

22. Montante da garantia do concurso : 20 ecus por tonelada
23. Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da oferta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso (') :
Bureau de 1'aide alimentaire,
à 1 attention de monsieur T. Vestergaard,
batiment « Loi 1 20 », bureau 7/46,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles

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

25. Restituição aplicavel a pedido do beneficiário (4) : restituição aplicável em 24. 1 . 1994, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 63/94 da Comissão (JO n? L 10 de 14. 1 . 1994, p. 6)
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LOTE C

1 . Acção n? ('): 1280/93
2. Programa : 1993

3. Beneficiário (2) : Equador

4. Representante do beneficiário : Ambassade de 1'Équateur, Chaussée de Charleroi 70, B-1060
Bruxelles [tel. : (32-2) 537 91 30 ; telex 63292 B] ; no Equador SENAPS, Av. América 1805 y la Gasea, ap
1701 Quito (telex 2427 ; tel. : 52 45 68/55 34 67 ; telefax : 50 14 29)
5. Local ou país de destino (5) : Equador
6. Produto a mobilizar : leite em pó desnatado vitaminado

7. Características e qualidade da mercadoria (!) (6) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.l )
8 . Quantidade total : 180 toneladas
9. Número de lotes : 1

10. Acondicionamento e marcação (11) : ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos I.A.2.3, 1.B.2 e I.B.3)
Inscrições em língua espanhola ; inscrições complementares : «Distribución gratuita »
11 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

O fabrico do leite em pó desnatado e a incorporação das vitaminas devem ser feitos após a atribuição do
fornecimento

12. Estádio de entrega : entregue no porto de desembarque — desembarcado
13. Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
15. Porto de desembarque : Guayaquil

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : —

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque no caso da atribuição do forneci
mento ocorrer no estádio de porto de embarque : de 7 a 20. 3. 1 994
18 . Data limite para o fornecimento : 24. 4. 1994

1 9. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 14. 2. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)

21 . A. Em caso de segundo concurso :

a) Data limite do prazo de apresentação das propostas : 28. 2. 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 21 . 3 a 3. 4. 1994
c) Data limite para o fornecimento : 8 . 5. 1994
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data limite do prazo de apresentação das propostas : 14. 3. 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 4 a 1 7. 4. 1 994
c) Data limite para o fornecimento : 22. 5. 1994

22. Montante da garantia do concurso : 20 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da proposta apresentada em ecus

24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso (') :
Bureau de 1'aide alimentaire,

à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard,
batiment « Loi 120 », bureau 7/46,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles

[telex 22037 / 25670 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 /
295 33 04]

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatario (4) : restituição aplicável em 24. 1 . 1994, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 63/94 da Comissão (JO n? L 10 de 14. 1 . 1994, p. 6)
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LOTES D, E

1 . Acções n?s (') : 1226/93 (D); 1231 /93 (E)
2. Programa : 1993

3. Beneficiário (2) : Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC),
département approvisionnements et logistique, Case postale 372, CH-1211 Genève 19 [tel. : (41-22)
730 42 22 ; telefax : 733 03 95 ; telex : 412133 LRC CHI

4. Representante do beneficiário :
— lote D :

Yemenite Red Crescent Society, Head Office, Building n? 10, 26 September Street, PO Box 1257,
SANA'A, Republic of Yemen (tel.: 20 31 31 /32/33 ; telefax : 20 31 31 ; telex : 3124 HILAL YE)
— lote E :

Cruz Roja Hondureña, 7a Calle, entre la y 2a, Avenidas-Comayaguela, DC, Honduras, Centroamerica
(tel.: 37 45 58 ; telefax : 22 88 76 ; telex : 1437 CRUZ R HO)
5. Local ou pais de destino H : Iémene (lote D) ; Honduras (lote E)
6. Produto a mobilizar : leite em po desnatado vitaminado

7. Características e qualidade da mercadoria (') (6) i' 7) : ver JO n ? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.l )
8 . Quantidade total : 200 toneladas
9. Numero de lotes : 2 (lote D : 100 toneladas ; lote E : 100 toneladas)

10. Acondicionamento e marcação (9) (") : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos IA2.3, I.B.2 e
I.B.3)
Inscrições nas línguas inglesa (lote D) e espanhola (lote E)
Inscrições complementares : « IFRC-Hodeida » (lote D) ; « FICR-Puerto Cortes » (lote E)
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade
O fabrico do leite em pó desnatado e a incorporação das vitaminas devem ser feitos após a atribuição do
fornecimento

1 2. Estádio de entrega : entregue no porto de desembarque — desembarcado
13.
14.
15.
16.

Porto de
Porto de
Porto de
Endereço

embarque : —
desembarque indicado pelo beneficiário : —
desembarque : Hodeida (lote D); Puerto Cortes (lote E)
do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : —

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque no caso da atribuição do forneci
mento ocorrer no estádio de porto de embarque : de 7 a 20. 3. 1994
18 . Data limite para o fornecimento : 24. 4. 1994
19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso
20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 14. 2. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)
21 . A. Em caso de segundo concurso :
a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 28. 2. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)

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 : 8 . 5. 1994
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 14. 3. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)

b) Período de colocação à disposição no porto de embarque no caso da atribuição se efectuar no
estádio de porto de embarque : de 4 a 1 7. 4. 1 994
c) Data limite para o fornecimento : 22. 5. 1994
22. Montante da garantia do concurso : 20 ecus por tonelada
23. Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da proposta apresentada em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso (') :
Bureau de 1'aide alimentaire,

à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard,
bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles

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

25. Restituição aplicavel a pedido do adjudicatario (4) : restituição aplicável em 24. 1 . 1994, fixada pelo
Regulamento (CEE) n? 63/94 da Comissão (JO n? L 10 de 14. 1 . 1994, p. 6)
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LOTE F

1 . Acção n?('): 1237/93
2. Programa : 1993

3. Beneficiário (2) : Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(IFRC), département approvisionnements et logistique, Case Postale 372, CH-1211 Genève 19 [tel. :
41-22) 730 42 22 ; telefax : 733 03 95 ; telex : 412133 LRC CH]
4. Representante do beneficiário : The Guyana Red Cross Society, Eve Leary, PO Box 10524, George
town, Guyana (tel. : 65174 ; telefax : 6 75 82 ; telex : FERNA 2226 GY « For Guyana Red Cross »)
5. Local ou pais de destino Q : Guiana
6. Produto a mobilizar : leite em pó desnatado vitaminado

7. Características e qualidade da mercadoria (3) (6) : ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.l)
8 . Quantidade total : 50 toneladas
9. Número de lotes : 1

10. Acondicionamento e marcação (l0) (") : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos IA.2.3, I.B.2 e
I.B.3)

Inscrições em língua inglesa ; inscrições complementares : « IFRC-Georgetown »

1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade
O fabrico do leite em pó desnatado e a incorporação das vitaminas devem ser feitos após a atribuição do
fornecimento

12. Estadio de entrega : entregue no destino
13. Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
1 5. Porto de desembarque : Georgetown
16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : Red Cross warehouse, George
town (Eve Leary)

17. Período de colocação a disposição no porto de embarque no caso da atribuição do forneci
mento ocorrer no estádio de porto de embarque : de 7 a 20. 3. 1994
18. Data limite para o fornecimento : 24. 4. 1994

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso
20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : às 12 horas (hora de Bruxelas) do dia
14. 2. 1994.

21 . A. Em caso de segundo concurso :

a) Data limite do prazo de apresentação das propostas : às 12 horas (hora de Bruxelas) do dia 28. 2.
1994

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 : 8. 5. 1994
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data limite do prazo de apresentação das propostas : às 12 horas (hora de Bruxelas) do dia 14. 3.
1994

b) Período de colocação à disposição no porto de embarque no caso de atribuição se efectuar no
estádio de porto de embarque : de 4 a 17. 4. 1994
c) Data limite para o fornecimento : 22. 5. 1994

22. Montante da garantia do concurso : 20 ecus por tonelada

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

[telex 22037 AGREC B / 25670 AGREC B ; telecópia (32-2)296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 /
295 01 30 / 296 33 04]

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatario (4) : restituição aplicável em 24. 1 . 1994, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 63/94 da Comissão (JO n°. L 10 de 14. 1 . 1994, p. 6)
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LOTE G

1 . Acção n? (') : 1240/93
2. Programa : 1 993

3. Beneficiário (2) : Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(IFRC), département approvisionnements et logistique, Case Postale 372, CH-1211 Genève 19
[tel.: (41-22)730 42 22 ; telefax : 733 03 95 ; telex : 412133 LRC CHI
4. Representante do beneficiário :
Cruz Roja Boliviana, Av. Simon Bolívar n? 1515 Casilla n? 741 , La Paz, Bolivia (tel. 34 09 48/32 65 68 ;
telefax 37 68 75 ; telex 3318 BOLCRUZ)

5. Local ou pais de destino (*) : Bolívia
6. Produto a mobilizar : leite em pó desnatado vitaminado

7. Características e qualidade da mercadoria (') (6) Q : ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.l )
8 . Quantidade total : 240 toneladas
9. Número de lotes : 1

10. Acondicionamento e marcação ('") (") : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos LA.2.3, LB.2 e
I.B.3)
Inscrições em língua espanhola

11 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade
O fabrico do leite em pó desnatado e a incorporação das vitaminas devem ser feitos após a atribuição do
fornecimento

1 2. Estadio de entrega (8) : entregue no destino
13 . Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
1 5. Porto de desembarque : Arica (12)

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque :
Almacenes Cruz Roja Boliviana, Calle Cuba n? 1155, La Paz
17. Período de colocação a disposição no porto de embarque no caso da atribuição do forneci
mento ocorrer no estádio de porto de embarque : de 7 a 20. 3. 1994
18 . Data limite para o fornecimento : 15. 5. 1994

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso
20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 14. 2. 1994, às 12 horas (hora de
Bruxelas)
21 . A. Em caso de segundo concurso :
a) Data limite do prazo de apresentação das propostas : 28. 2. 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 21 . 3 a 3. 4. 1994
c) Data limite para o fornecimento : 29. 5. 1994
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data limite do prazo de apresentação das propostas : 14. 3. 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 4 a 17. 4. 1994
c) Data limite para o fornecimento : 12. 6. 1994

22. Montante da garantia do concurso : 20 ecus por tonelada

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

[telex 22037 AGREC B / 25670 AGREC B ; telecópia (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 /
295 01 30 / 296 33 04]
25. Restituição aplicavel a pedido do adjudicatario (4) : restituição aplicável em 24. 1 . 1994, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 63/94 da Comissão (JO n? L 10 de 14. 1 . 1994, p. 6)
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Notas :

(') O número da acção deve ser incluído em toda a correspondência.

0 O adjudicatário contactará o beneficiário, o mais rapidamente possível, com vista a determinar os docu
mentos de expedição necessários.

0 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 .

(4) O Regulamento (CEE) n? 2330/87 da Comissão (JO n? L 210 de 1 . 8 . 1987, p. 56), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2226/89 (JO n? L 214 de 25. 7. 1989, p. 10), é aplicável no
que diz respeito à restituição à exportação. A data referida no artigo 2? do regulamento atrás citado é a
referida no ponto 25 do presente anexo.
O montante da restituição é convertido em moeda nacional por meio da taxa de conversão agrícola apli
cável no dia do cumprimento das formalidades aduaneiras de exportação. Não são aplicáveis a este
montante as disposições dos artigos 13? a 17? do Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (JO n? L
108 de 1 . 5. 1993, p. 106).

0 Delegação da Comissão a contactar pelo adjudicatário : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 33. Lote C :
José Benito Prior, Torre B, Piso 11 , Santafé de Bogotá, Colombia [telefax : (57-1 ) 218 30 20].
(*) O adjudicatário transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, os documentos
seguintes :
certificado veterinário, emitido por um organismo oficial, comprovativo de que o produto foi transfor
mado, a partir de leite pasteurizado proveniente de animais saudáveis, em excelentes condições sanitárias
controladas por pessoal técnico qualificado, e de que durante os 12 meses que precederam a transforma
ção a zona de produção do leite cru esteve isenta de febre aftosa e de qualquer outra doença infecciosa ou
contagiosa a notificar obrigatoriamente.

Ç) Os documentos de expedição devem ser legalizados pela representação diplomática no país exportador.

(8) O transporte para além do porto de desembarque deverá ser efectuado por via rodoviária.
(9) Os sacos, 40 no máximo, são empilhados em paletas de madeira (pinho, abeto ou choupo), de dimensão
não superior a 1 200 x 1 400 mm, que correspondam às seguintes características :

—
—
—
—

quatro entradas — não reversível — com pegas,
topo : mínimo sete folhas (largura : 100 mm ; espessura : 22 mm),
fundo : três folhas (largura : 100 mm ; espessura : 22 mm),
três travessas (largura : 1 00 mm ; espessura : 22 mm),

— nove cubos : 100 x 100 x 78 mm, no mínimo.

A carga da paleta é envolvida por um filme retráctil « sbrink wrapping » ou « stretch wrapping », com
espessura de, pelo menos, 1 50 míerons. O conjunto é rodeado, em cada sentido, por duas correias de
nylon, com uma largura mínima de 15 mm, com fechos plásticos. A protecção dos sacos é reforçada com
cartão ondulado « dupla dupla face » com uma espessura de, no mínimo, 6,5 mm e com uma superfície
pelo menos equivalente à da paleta, a colocar entre os sacos e as correias.
(10) Os sacos devem ser acondicionados em contentores de 20 pés. A franquia de detenção dos contentores
deve ser de quinze ( 15) dias no mínimo.

• (") Em derrogação do JO n? C 1 14, o ponto LA.3.c) ou I.B.3.c) passa a ter a seguinte redacção : « A menção
"Comunidade Europeia* ».

(I2) Aquando da apresentação de pedido de pagamento, deve ser produzida prova do pagamento das despesas
« planilla de gastos » causadas no porto de Arica. Serviço para pagamento das « planilla de gastos » :
AADAA (Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros) Casilla 5259 [telecopia : (02) 39 20 62 ;
telefone : 35 99 21 a 31 , La Paz, Bolivia]

AADAA (Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros) Casilla 1437 (telex : 221043 ; tel.:
25 27 80 ou 25 29 81 , Arica, Chile).
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Lote

Parti
Partie

Παρτίδα
Lot
Lot
Lotto

Partij
Lote

A

B

Cantidad total

(en toneladas)

Totalmængde

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde

(i tons)
(i tons)
Teilmengen
Gesamtmenge
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
(en tonnes)
(en tonnes)
Quantità totale
Quantitativi parziali
(in tonnellate)
(in tonnellate)

Acción n°

Informaciones complementarias

Aktion nr.

Yderligere oplysninger

Maßnahme
Nr.

Ergänzende Auskünfte

Δράση αριθ.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Operation

Additional information

No
Action n"

Informations complémentaires

Azione n.

Informazioni supplementari

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

nr.

Quantidade total

(em toneladas)
1 096

150

Al :
A2 :

Acção n ?

Bijkomende informatie

Informações complementares

65
88

1145/93
1146/93

São Tomé / 0225004
Lebanon / 0052403

A3 : 301

1147/93

Sudan / 0053102

A4 : 190

1148/93

Botswana / 0032405

A5 : 164
A6 : 138
A7 : 150

1149/93
1206/93
1342/93

Nicaragua / 0253602
Sénégal / 0234403
Moçambique / 0416403

1151 /93

Uganda / 032500
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REGULAMENTO (CE) N? 183/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994
que determina em que medida pode ser dado seguimento aos pedidos de

concessão de certificados de importação apresentados no mês de Janeiro de 1994
para determinada carne de aves de capoeira
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3834/90 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1990, que reduz, para o
ano de 1991 , os direitos niveladores para certos produtos
agrícolas originários de países em vias de desenvolvimen

disponíveis, em virtude do disposto no Regulamento (CE)
n? 3673/93 que, nestas condições, e no intuito de asse
gurar uma repartição equitativa das quantidades disponí
veis, é conveniente reduzir de forma proporcional as
quantidades pedidas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

to ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CE) n? 3668/93 (2),
Considerando que o volume dos montantes fixos é o que
consta do anexo do Regulamento (CEE) n ? 3834/90 ; que
o Regulamento (CE) n? 3668/93 do Conselho prorrogou,
para o período de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 1994, a

aplicação do Regulamento (CEE) n? 3834/90 ;

Artigo 1 ?

Todos os pedidos de certificados de importação, apresen
tados em conformidade com o disposto no Regulamento
(CE) n? 3668/93 e relativos ao período compreendido
entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 1994, serão satisfei
tos :

Considerando que o Regulamento (CE) n? 3673/93 da
Comissão (3) fixou, para o período compreendido entre 1
de Janeiro e 31 de Março de 1994, a quantidade de carne
de aves de capoeira que pode ser importada com direitos
niveladores reduzidos ;

Considerando que o n? 5 do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 3809/91 da Comissão (4), alterado pelo Regula
mento (CEE) n? 58 1 /92 (5), prevê a possibilidade de redu
ção das quantidades pedidas ; que, no que diz respeito à
carne de pato, os pedidos apresentados, em conformidade
com o disposto no referido regulamento, se referem a
quantidades globais que ultrapassam as quantidades

a) Até ao limite de 21,0526 % da quantidade pedida, no
que diz respeito aos produtos referidos no número de
ordem 59.0020 do Regulamento (CEE) n? 3834/90 ;

b) Até ao limite de 33,3333 % da quantidade pedida, no
que diz respeito aos produtos referidos no número de
ordem 59.0025 do Regulamento (CEE) n? 3834/90.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 29 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 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

C)
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

370 de 31 .
338 de 31 .
338 de 31 .
357 de 28.
62 de 7. 3.

12. 1990, p. 121 .
12. 1993, p. 22.
12. 1993, p. 45.
12. 1991 , p. 48 .
1992, p. 28.
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REGULAMENTO (CE) N? 184/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994
que determina em que medida pode ser dado seguimento aos pedidos de

concessão de certificados de importação, apresentados no mês de Janeiro de
1994, para determinados produtos do sector da carne de suíno
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3834/90 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1990, que reduz, para o
ano de 1991 , os direitos niveladores para certos produtos
agrícolas originários de países em vias de desenvolvimen
to ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CE) n? 3668 /93 (2),

Considerando que o volume dos montantes fixos é o que
consta do anexo do Regulamento (CEE) n? 3834/90 do
Conselho ; que o Regulamento (CE) n? 3668/93 do
Conselho prorrogou, para o período de 1 de Janeiro a 30
de Junho de 1994, a aplicação do Regulamento (CEE) n ?
3834/90 ;

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 3674/93 da
Comissão (3) fixou as quantidades dos produtos do sector
da carne de suíno que podem ser importadas com direitos
niveladores reduzidos para o período compreendido entre
1 de Janeiro a 31 de Março de 1994 ;
Considerando que, no que diz respeito ao número de
ordem 59.0080 do Regulamento (CEE) n? 3834/90, as
quantidades objecto de apresentação de pedidos de certifi
cados são inferiores às quantidades disponíveis ; que,
consequentemente, esses pedidos podem ser satisfeitos na
íntegra ;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1 . Todos os pedidos de certificados de importação,
apresentados em conformidade com o disposto no Regu
lamento (CE) n? 3674/93 e relativo ao período compreen
dido entre 1 de Janeiro a 31 de Março de 1994, serão
satisfeitos até ao limite de 100 % , que diz respeito aos
produtos referidos no número de ordem 59.0080 do
Regulamento (CEE) n? 3834/90.
2.

As licenças só podem ser utilizadas para produtos

que estejam em regra com todas as disposições veteriná
rias actualmente em vigor na Comunidade.

Artigo 2?

Considerando que não foi apresentado qualquer pedido
de certificado para os produtos referidos nos números de

O presente regulamento entra em vigor em 29 de Janeiro

ordem 59.0010, 59.0040, 59.0060 e 59.0070 ;

de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 370 de 31 . 12. 1990, p . 121 .

12) JO n? L 338 de 31 . 12. 1993, p. 22.
h JO n? L 338 de 31 . 12. 1993, p. 50.
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REGULAMENTO (CE) N? 185/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

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

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Comissão tem conhecimento, implica a alteração dos
direitos niveladores actualmente em vigor em conformi
dade com o anexo do presente regulamento,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 2071 /92 (2) e, nomeada
mente, o n? 8 do seu artigo 14?,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação no sector do leite e dos produtos lácteos foram
fixados pelo Regulamento (CE) n ? 3626/93 da Comis
são ^), alterado pelo Regulamento (CE) n? 7 1 /94 (4) ;
Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CE) n ? 3626/93 aos preços de que a

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores à importação referidos no
artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 804/68 são fixados
no

anexo .

Artigo 2 ?

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n? L 215 de 30. 7. 1992, p. 64.
(3) JO n? L 328 de 29. 12. 1993, p. 48 .

H JO n? L 12 de 15. 1 . 1994, p. 22.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que fixa os direitos niveladores a

importação no sector do leite e dos produtos lácteos
(Em ECU/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrario)

Código NC

Nota

de pé-de-página 0

Montante do
direito nivelador

Código NC

de pé-de-página 0

Montante do
direito nivelador

O

2,0662 / kg + 28,09

Nota

0401 10 10

17,33

0403 10 16

0401 10 90

16,12

0403 10 22

25,85

0401 20 11

23,44

0403 10 24

30,48

0401 20 19

22,23

0403 10 26

0401 20 91

28,07

0401 20 99

26,86

0401 30 1 1

70,48

0403 10 32
0403 10 34
0403 10 36

72,89

O
O
O

0,1981 / kg + 26,88
0,2444 / kg + 26,88
0,6685 / kg + 26,88

0401 30 19

69,27

0403 90 11

0401 30 31

134,28

0403 90 13

173,66

0401 30 39

133,07

0403 90 19

213,87

0401 30 91

224,00

0401 30 99

222,79

0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39

0402 10 11
0402 10 19

0402 10 91
0402 1 0 99
0402 21 11
0402
0402
0402
0402

21 17
21 19
21 91
2199

0402 29 1 1
0402 29 1 5
0402 29 1 9
0402 29 91
0402 29 99
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 99
0402 99

11
19
31
39
51
59
91
99
11
19

0402 99 31
0402 99 39
0402 99 91
0402 99 99

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

0
O
OO
(') O
00
(') O

123,99
116,74

166,41
166,41
213,87
206,62

+
+
+
+
+

+
-I+
+

0403 10 02

123,99

0403 10 04
0403 10 06

213,87

0403 10 12
0403 10 14

28,09
28,09
20,84
28,09
20,84

35,20
35,20
44>00
44,00
134»28
133,07
224,00
222,79
48>17
48> 17

1 ,3065 / kg
1 ,3065 / kg
2,2037 / kg
2,2037 / kg

24,47
23,26
24,47
23,26

173,66

O
O

O
O
O

0403 90 51

1 ,1 674 / kg + 28,09
1 ,1 674 / kg + 20,84
173>66

1 ,664 1 / kg
1 ,6641 / kg
1 ,664 1 / kg
2,0662 / kg
2,0662 / kg

123,99

1,1 674 / kg + 28,09
1,6641 / kg + 28,09

1 , 1674 / kg + 28,09
1,6641 / kg + 28,09
2,0662 / kg + 28,09
25,85

0403 90 53

30,48

0403 90 59

72,89

0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

O
O
O

0,1981 / kg + 26,88
0,2444 / kg + 26,88
0,6685 / kg -I- 26,88

0404 10 02

30,07

0404 10 04

173,66

0404 10 06

213,87

0404 10 12

123,99

0404 10 14

173,66

0404 10 16

213,87

0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404

10 26
10 28
10 32
10 34
10 36
10 38
10 48
10 52
10 54
1 0 56
10 58
10 62
10 72
1 0 74
10 76
10 78
10 82
10 84

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

0,3007 / kg
1,6641 / kg
2,0662 / kg
1,1 674 / kg
1,6641 / kg
2,0662 / kg
0,3007 / kg
1,6641 / kg
2,0662 / kg
1 , 1 674 / kg
1,6641 / kg
2,0662 / kg
0,3007 / kg
1 ,664 1 / kg
2,0662 / kg
1,1 674 / kg
1,6641 / kg
2,0662 / kg

+
+
-I+
+
+

20,84
28,09
28,09
28,09
28,09
28,09

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6,04
6,04
6,04
6,04
6,04
20,84
26,88
26,88
26,88
26,88
26,88

0404 90 11

123,99

0404 90 13

173,66

N? L 24/60

Código NC

29 . 1 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Nota

Montante do

de pé-de- página (■')

direito nivelador

04G4 90 19

213,87

0404 90 31

123,99

0404 90 33

173,66

0404 90 39

213,87

0404 90 51
0404 90 53
0404 90 59
0404 90 91
0404 90 93
0404 90 99

(')
(') (')
(')
(')
(') (3)
(')

0405 00 1 1
0405 00 19

(')
(')

0405 00 90

1 , 1674 / kg
1 ,6641 / kg
2,0662 / kg
1 , 1674 / kg
1,6641 / kg
2,0662 / kg

+
+
+
+
+
+

230,66
230,66
281,41

0406 10 20
0406 10 80
0406 20 10
0406 20 90
0406 30 10
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90
0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90

(')(4)
(3)(4)
(*)(«)
(') (4)
(•»)(♦)
(3)(4)
C)(4)
(3) (4)
(■')(«)
( !)(4)
(3)(4)

195,57
250,77
366,18
366,18
159,88
146,86
159,88
256,60
132,98
132,98
132,98

0406 90 i 1

(3) (4)

208,67

0406 90 13
0406 90 15

(3)(4)
(■<)(<)

154,11
154,11

0406 90 17
0406 90 19
0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29

(3)(4)
(3)(4)
(*)(«)
C)(4)
(J)(4)
(J)(4)
(3)(4)

154,11
366,18
208,67
154,05
154,05

154,05
154,05

28,09
28,09
28,09
28,09
28,09
28,09

Código NC

de pé-de-página (5)

Montante do
direito nivelador

(3)(4)
(»)(«)
(3)(4)
(3)(4)
0 (4)
(<) (4)
C)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(J)(4)
(J)(4)
(')(4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
0 (4)
(3)(4)
(3)(4)
0 (4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(') (4)

154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
366,18
366,18
366,18
154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
1 54,05
154,05
154,05
154,05
154,05
154,05
1 95,57
250,77

Nota

0406 90 31
0406 90 33
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 82
0406 90 84
0406 90 85
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99
1702 10 10
1702 10 90

39,43
39,43

21069051

39,43

2309 10 15

89,98

2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59

116,83
108,76
88,10

2309
2309
2309
2309

10 70
35
39
49

116,83
89,98
116,83
108,76

59
70

88,10
116,83

90
90
90
2309 90
2309 90

(') O direito nivelador para 100 kg de produto deste código é igual à soma dos seguintes elementos :
a) Do montante por kg indicado, multiplicado pelo peso da matéria láctica contida em 100 kg de produto ;
b) Do outro montante indicado,

(2) O direito nivelador para 1 00 kg de produto deste código é igual à soma dos seguintes elementos :
a) Do montante por kg indicado, multiplicado pelo peso da matéria seca láctica contida em 100 kg de produto e, se for caso disso, acrescida,
b) Do outro montante indicado.

0 Os produtos deste código importados de um país terceiro,
— para os quais é apresentado um certificado IMA 1 emitido nas condições previstas no Regulamento (CEE) n ? 1767/82,
— para os quais é emitido um certificado EUR 1 emitido nas condições previstas no Regulamento (CEE) n? 1316/93, para a Suécia, e no Regulamento

(CEE) n? 584/92 alterado, para a Polónia, as Repúblicas Checa e Slovaca e a Hungria,
estão sujeitos aos direitos niveladores definidos, respectivamente, nos referidos regulamentos.

(4) O direito nivelador aplicável é limitado nas condições previstas no Regulamento (CEE) n? 715/90.
O Bm conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos produtos originários dos PTU.
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REGULAMENTO (CE) N? 186/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

que fixa as restituições à exportação no sector dos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

das categorias Extra, I e II das normas comuns de quali
dade, as amêndoas, as avelãs, assim como as nozes com

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1035/72 do
Conselho, de 18 de Maio de 1972, que estabelece a orga
nização comum dos mercados no sector das frutas e

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 3669/93 (2), e, nomeada
mente, o n? 4 do seu artigo 30?,

casca podem, actualmente, ser objecto de exportações
economicamente importantes ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho 0 proíbe o comércio entre a Comunidade
Económica Europeia e a República Federativa da Jugos
lávia (Sérvia e Montenegro) ; que esta proibição não se
aplica a determinadas situações, enumeradas de forma
limitativa nos artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regula
mento ; que este facto deve ser tomado em consideração
na fixação das restituições ;

Considerando que, por força do artigo 30? do Regula
mento (CEE) n? 1035/72, na medida necessária para
permitir uma exportação economicamente importante, a
diferença existente entre os preços no comércio interna
cional dos produtos referidos no citado artigo e os preços
desses produtos na Comunidade pode ser coberta por uma
restituição à exportação ;
Considerando que, por força do n? 2 do Regulamento
(CEE) n? 2518/69 do Conselho, de 9 de Dezembro de
1969, que estabelece, no sector dos frutos e produtos
hortícolas, as regras gerais relativas à concessão de restitui
ções à exportação e aos critérios de fixação do respectivo
montante (3), alterado pelo
Regulamento (CEE)
n? 2455/72 (4), as restituições devem ser fixadas tomando
em consideração a situação ou as perspectivas da sua
evolução, quer dos preços das frutas e produtos hortícolas
no mercado da Comunidade e das disponibilidades quer
dos preços praticados no comércio internacional ; que se
deve, igualmente, ter em consideração os custos referidos
na alínea b) do citado artigo, assim como o aspecto econó
mico das exportações previstas ;
Considerando que, de acordo com o artigo 3? do Regula
mento (CEE) n? 2518/69, os preços no mercado da

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (6), alterado pelo Regulamento (CE) n?
3528/93 f), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação
e determinação relativas a essas conversões foram estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (8);

Considerando que a aplicação das modalidades acima
referidas à situação actual do mercado ou às suas perspec
tivas de evolução, nomeadamente às cotações e aos preços
das frutas e produtos hortícolas na Comunidade e no
comércio internacional, leva a que se fixem as restituições
de acordo com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão das Frutas e Produtos Hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Comunidade se estabelecem tendo em consideração os

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

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

Artigo 1 ?
Os montantes das restituições à exportação no sector das
frutas e produtos hortícolas encontram-se fixados no
anexo do presente regulamento.

Artigo 2?

Considerando que os tomates, os limões frescos, as
laranjas doces frescas, as maçãs, os pêssegos e as nectarinas

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Fevereiro

(')
O
O
(4)

o
(6)
O
(8)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

118
338
318
266

de
de
de
de

20.
31 .
18 .
25.

5. 1972, p. 1 .
12. 1993, p. 26.
12. 1969, p. 17.
11 . 1972, p. 7.

de 1994.

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

102
387
320
108

de
de
de
de

28. 4. 1993, p. 14.
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
1 . 5. 1993, p. 106.
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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 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que fixa as restituições à
exportação no sector das frutas e produtos hortícolas
(Em ecus/100 kg, peso líquido)

(Em ecus/100 kg, peso líquido)
Código

Destino

Montantes

Montantes

das restituições (')

das restituições (2)

Código
do produto

Destino

do produto

das restituições (')

das restituições (2)

0702 00 10 100

04

4,50

0805 10 49 200

01

11,00

0702 00 90 100

04

4,50

0805 30 10 100

04

13,50

9,67

0806 10 11 200

04

—

0802 12 90 000

04

0802 21 00 000

04

11,30

0806 10 15 200

04

—

0802 22 00 000

04

21,80

0806 10 19 200

04

—

0802 31 00 000

04

14,00

0808 10 31 910

02

8,00

0805 10 11 200

01

11,00

0808 10 33 910

02

8,00

0805 10 15 200

01

11,00

0808 10 39 910

02

8,00

0805 10 19 200

01

11,00

0808 10 51 910

02

8,00

0805 10 21 200

01

11,00

0805 10 25 200

01

11,00

0808 10 53 910

02

8,00

0808 10 59 910

02

8,00

0808 10 81 910

02

8,00

02

8,00

0805 10 29 200

01

11,00

0805 10 31 200

01

11,00

0805 10 35 200

01

11,00

0808 10 83 910

0805 10 39 200

01

11,00

0808 10 89 910

02

8,00

03

—

03

—

0805 10 41 200

01

11,00

0809 30 10 100

0805 10 45 200

01

11,00

0809 30 90 100

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

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

países e territórios de África com exclusão da África do Sul, países da península Arábica [Arábia Saudita, Bahrein, Qatar, Omã, Emirados Árabes Unidos
(Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qawain, Ras Al Khaimah e Fujairah), Kuwait e Iémene], Irão, Jordânia, Hong Kong, Singapura, Malásia,
Indonésia, Tailândia e Taiwan,

03 Todos os destinos, com exclusão da Suíça e Áustria, '
04 Todos os destinos.

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

N ? L 24/64

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

29 . 1 . 94

REGULAMENTO (CE) N? 187/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

que fixa as restituições à exportação no sector da carne de bovino
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1 968, que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector da carne de

bovino ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 361 1 /93 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 18 ?,

Considerando que, por força do artigo 18? do Regula
mento (CEE) n? 805/68, a diferença entre os preços dos
produtos referidos no artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 805/68 no mercado mundial e na Comunidade pode
ser coberta por uma restituição à exportação ;

quilogramas mas não superior a 300 quilogramas e, por
outro, aos bovinos adultos com peso vivo igual ou superior
a 300 quilogramas ; que a experiência adquirida durante
os últimos anos demonstra que é oportuno garantir aos
animais vivos da espécie bovina, reprodutores de raça
pura, de peso igual ou superior a 250 quilogramas em
relação às fêmeas e a 300 quilogramas em relação aos
machos, um tratamento idêntico àquele de que benefi
ciam os outros bovinos, submetendo-os simultaneamente

a certas formalidades administrativas especiais ;

Considerando que e conveniente conceder restituições à
exportação, para certos destinos, de determinadas carnes
frescas ou refrigeradas constantes do anexo sob o código
NC 0201 , determinadas carnes congeladas constantes do
anexo sob o código NC 0202, de determinadas miudezas
constantes do anexo sob o código NC 0206 e determi
nados outros preparados e conservas de carnes ou
miudezas constantes do anexo sob o código NC
1602 50 10 :

Considerando que, no Regulamento (CEE) n? 885/68 do

Conselho (J), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 427/77 (4), se definiram as regras
gerais relativas à concessão das restituições à exportação e
os critérios para fixar o seu montante ;

Considerando que, tendo em conta as características
muito diversas dos produtos incluídos nos códigos de
produtos NC 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizados
em matéria de restituições, é conveniente conceder a resti

Considerando que as condições de concessão de restitui
ções especiais à exportação, relativamente a certas carnes
de bovino e a certas conservas, foram determinadas pelo

Regulamento (CEE) n? 32/82 (5), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 31 69/87 (é),
pelo Regulamento (CEE) n? 1964/82 0, alterado pelo
Regulamento (CEE) n? 3169/87, e pelo Regulamento
(CEE) n? 2388/84 (8), com a última redacção que lhe foi

dada pelo Regulamento (CEE) n? 3661 /92 f) ;
Considerando que a aplicação dessas regras e critérios à
situação previsível dos mercados no sector da carne de
bovino levou a que se fixasse a restituição do modo a
seguir indicado ;

Considerando que existem, relativamente às carnes de
animais da espécie bovina desossadas, salgadas e secas,
correntes comerciais tradicionais com destino à Suíça ;

que, na medida necessária para manter esse comércio, é
conveniente fixar a restituição num montante que cubra a
diferença entre os preços no mercado suíço e os preços de
exportação dos Estados-membros ; que há possibilidades
de exportar esta carne salgada, seca e fumada para certos

países terceiros de África, do Próximo Oriente e do Médio

Oriente ; que é necessário tomar em consideração esta
situação e fixar uma restituição em conformidade :

Considerando que a situação actual do mercado na Comu
nidade e as possibilidades de escoamento, nomeadamente
em certos países terceiros, conduzem à concessão de resti

tuições à exportação relativamente, por um lado, aos
bovinos destinados a abate com peso vivo superior a 220
(')
(2)
O
0

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 24.
328 de 29. 12. 1993, p. 7.
156 de 4. 7. 1968, p. 2.
61 de 5. 3. 1977, p. 16.

(6)
0
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

301
212
221
370

(5) JO n? L 4 de 8 . 1 . 1982, p. 11 .

de
de
de
de

tuição apenas relativamente aos pedaços em que o peso
dos ossos não represente mais de um terço ;

24.
21 .
18 .
19.

10. 1987, p. 21 .
7. 1982, p. 48 .
8. 1984, p. 28 .
12. 1992, p. 16.

Considerando que, em relação a certas outras apresenta
ções e conservas de carne ou miudezas constantes do

anexo sob os códigos NC 1602 50 31 a 1602 50 80, a
participação da Comunidade no comércio internacional
pode ser mantida concedendo uma restituição de um
montante definido tendo em conta a concedida aos expor
tadores até ao presente ;

Considerando que, relativamente aos outros produtos do
sector da carne de bovino, a fraca importância da partici
pação da Comunidade no comércio mundial torna
inoportuna a fixação de uma restituição ;
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Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho ('), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 3528/93 (2), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

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

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3846/87 da
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 3567/93 (*), estabeleceu a nomencla
tura aplicável para as restituições à exportação dos
produtos agrícolas ;
Considerando que, a fim de simplificar aos operadores as
formalidades aduaneiras na exportação, é conveniente
alinhar os montantes das restituições para o conjunto das
carnes congeladas pelos montantes das restituições conce

didas para as carnes frescas ou refrigeradas que não as
provenientes de bovinos adultos ;
Considerando que, em certos casos, a experiência
demonstrou que é frequentemente difícil quantificar as
outras carnes relativamente às que provêm de animais da
espécie bovina contidas nas preparações e conservas com
o código NC 1602 50 ; que é, por conseguinte, necessário
isolar os produtos provenientes de animais da espécie
bovina e criar uma nova posição para as misturas de carne
ou miudezas ; que, a fim de reforçar o controlo dos
produtos à excepção das misturas de carnes ou de miude
zas, é conveniente prever que alguns desses produtos
possam apenas beneficiar de uma restituição em caso de
fabrico no âmbito do regime previsto no artigo 4? do
Regulamento (CEE) n? 565/80 do Conselho, de 4
de Março de 1980, relativo ao pagamento antecipado das
restituições à exportação para os produtos agrícolas (6),
alterado pelo Regulamento (CEE) n? 2026/83 Ç) ;
Considerando que, a fim de evitar abusos na exportação
de determinados reprodutores de raça pura, há que

proceder a uma diferenciação da restituição para as
fêmeas, em função da idade respectiva ;

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, apesar da subdivisão da Nomenclatura
Combinada para as preparações e conservas com exclusão
das não cozidas do código NC 1602 50, a experiência
demonstrou que é possível suprimir na nomenclatura
restituições vários produtos do código NC 1602 50 31 a
adaptar a lista dos produtos do código NC 1602 50 80 ;
Considerando que o Comité de Gestão da Carne de
Bovino não emitiu qualquer parecer no prazo limite esta
belecido pelo seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
São fixados no anexo a lista dos produtos para cuja expor
tação é concedida a restituição referida no artigo 18 ? do
Regulamento (CEE) n? 805/68 e os montantes dessa resti
tuição.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 29 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 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 32.
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366 de 24. 12. 1987, p. 1 .
327 de 28. 12. 1993, p. 1 .
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ANEXO

Código
dos produtos

Destino f)

(Em ECU/100 kg)

(Em ECU/100 kg)

Montante das

Montante das

restituições (') (l0)

Código
dos produtos

Destino í7)

— Peso líquido —

— Peso vivo —

0102 10 10 120

01

87,00

D102 10 10 130

02
03
04

63,50
44,50
22,50

01

87,00

0102 10 30 120

restituições (8) (l0)

0201 20 20 120

0201 20 30 110 (')

02

108,50

03

75,00

04

37,50

02

107.50
73,00

02

63,50

03

03

44,50

04

36,50

04

22,50

02

79,00

3102 10 90 120

01

87,00

03

55,00

D 102 90 41 100

02

87,00

04

27,50

3102 90 51 000

02

63,50

03

44,50

02

187,00

04

22,50

03

124,50

04

62,00

02

138,00

3102 10 30 130

3102 90 59 000

31029061 000

3102 90 69 000

3102 90 71 000

3102 90 79 000

3201 10 00 120

)201 10 00 130 (')

>201 10 00 140

)201 20 20 110 (»)

0201 20 50 110 (')

02

63,50

03

44,50

04

22,50

03

95,00

02

63,50

04

47,50

03

44,50

04

22,50

02

107,50

02
03
04

63,50
44,50
22,50

02
03

87,00
58,50

04

29,00

02

87,00

03

58,50

04

29,00

— Peso liquido —

3201 10 00 110 (')

0201 20 30 120

0201 20 50 120

0201 20 50 130 O

0201 20 50 140

0201 20 90 700

03

73,00

04

36,50

02

79,00

03

55,00

04

27,50

02

79,00

03

55,00

04

27,50

0201 30 00 050 O

05

96,00

0201 30 00 100 O

02

267,50

03

178,50

04

89,50

06

228,50

10

141,50

11

119,50

03

107,50

02

107,50

03

73,00

04

36,50

02
03
04

79,00
55,00
27,50

02

147,50

04

53,50

03

99,00

06

124,00

07

77,00

02

109,50

0201 30 00 150 0

04

49,50

02
03

108,50
75,00

04

37,50

03

72,00

147,50

04

36,00

03

99,00

06

88,00

04

49,50

07

77,00

02

0201 30 00 190 0
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(Em ECU/100 kg)
Código
dos produtos

Destino Ç)

Montante das

restituições (8) (IW)

(Em ECU/100 kg)

Código
dos produtos

Destino (7)

— Peso líquido —

0202 10 00 100

02

79,00

03

55,00

Montante das

restituições (') (,0)
— Peso líquido —

1602 50 10 120

02
03
04

121,50 0
97,50 O
97,50 O

1602 50 10 140

02
03
04

107,50 0
86,50 O
86,50 (9)

1602 50 10 160

02
03
04

86,50 0
69,50 O
69,50 (9)

04

27,50

02

108,50

03

75,00

04

37,50

02

108,50

03

75,00

04

37,50

02

79,00

03

55,00

04

27,50

02

138,00

02

57,50

03

95,00

03

46,00

04

47,50

04

46,00

02

79,00

02

20,00

03

55,00

03

20,00

04

27,50

04

20,00

02

79,00

02

16,00

03

55,00

03

16,00

04

27,50

04

16,00

0202 30 90 100 (4)

05

96,50

02

10,00

0202 30 90 400 0

10

141,50

03

10,00

11

119,50

04

10,00

03

107,50

1602 50 31 125

01

110,00(0

04

53,50

06

124,00

1602 50 31 135

01

69,50 (9)

07

77,00

1602 50 31 195

01

34,00

02

109,50

1602 50 31 325

01

98,00(0

03

72,00

1602 50 31 335

01

62,00 (9)

04

36,00

1602 50 31 395

01

34,00

06

88,00

07

77,00

1602 50 39 125

01

110,000

0202 30 90 900

07

77,00

1602 50 39 135

01

69,50 (9)

0206 10 95 000

02

109,50

1602 50 39 195

01

34,00

03

72,00

1602 50 39 325

01

98,00 0

04

36,00

1602 50 39 335

01

62,00 (9)

06

88,00

1602 50 39 395

01

34,00

02

109,50

1602 50 39 425

01

73,00 0

03

72,00

04

36,00

1602 50 39 435

01

46,00 0

06

88,00

1602 50 39 495

01

34,00

08

88,00

1602 50 39 505

01

34,00

09

52,00

1602 50 39 525

01

73,00 0

02

109,50

1602 50 39 535

01

46,00 0

109,50

1602 50 39 595

01

34,00

0202 10 00 900

0202 20 10 000

0202 20 30 000

0202 20 50 100

0202 20 50 900

0202 20 90 100

0202 30 90 500 0

D206 29 91 000

0210 20 90 100

0210 20 90 300

0210 20 90 500 0

02

1602 50 10 170

1602 50 10 190

1602 50 10 240

1602 50 10 260

1602 50 10 280

02

57,50 0

03
04

46,00 0
46,00 (')

N? L 24/68
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(Em ECU/100 kg)

(Em ECU/100 kg)
Código
dos produtos

Destino (')

Montante das

restituições Ç) (10)

Código
dos produtos

Destino 0

Montante das

restituições (8) (l0)

— Peso líquido —

— Peso líquido —
34,00

1602 50 80 495

01

34,00

01

15,00

1602 50 80 505

01

34,00

01

20,00

1602 50 80 515

01

15,00

1602 50 39 615

01

1602 50 39 625

1602 50 39 705
1602 50 39 805

01

16,00

1602 50 80 535

01

46,00 (9)

1602 50 39 905

01

10,00

1602 50 80 595

01

34,00

1602 50 80 135

01

69,50 (»)

1602 50 80 615

01

34,00

1602 50 80 195

01

34,00

1602 50 80 625

01

15,00

1602 50 80 335

01

62,00 0

1602 50 80 705

01

20,00

1602 50 80 395

01

34,00

1602 50 80 805

01

16,00

1602 50 80 435

01

46,00 f)

1602 50 80 905

01

10,00

.

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

A admissão nesta subposiçâo está dependente da apresentação do certificado que consta do anexo do Regulamento (CEE) n? 32/82.
A admissão nesta subposiçâo está dependente do respeito pelas condições previstas no Regulamento (CEE) n? 1964/82.
A restituição para a carne de bovino em salmoura é concedida sobre o peso líquido da carne, dedução feita do peso da salmoura.
JO n? L 336 de 29. 12. 1979, p. 44.
JO n ? L 221 de 19. 8 . 1984, p. 28.
O teor de carne de bovino magra com exclusão da gordura e determinado de acordo com o processo de análise que consta do anexo do Regulamento
(CEE) n? 2429/86 da Comissão.
O Os destinos são identificados do seguinte modo :
01 Países terceiros,

02 Países terceiros da África do Norte, do Próximo Oriente e do Médio Oriente, países terceiros da África Ocidental, Central, Oriental e Austral, com
exclusão de Chipre, do Botswana, do Quénia, de Madagáscar, da Suazilândia, do Zimbabwe e da Namíbia,
03 Países terceiros europeus, Ceuta, Melilha, Chipre, Gronelândia, Paquistão, Sri Lanka, Birmânia, Tailândia, Vietname, Indonésia, Filipinas, China, Coreia

do Norte e Hong Kong, bem como os destinos referidos no artigo 34? do Regulamento (CEE) n? 3665/87 da Comissão, com exclusão da Áustria,
Suécia e Suíça,

04 Áustria, Suécia e Suíça,
05 Estados Unidos da América, de acordo com o Regulamento (CEE) n? 2973/79 da Comissão,
06 Polinésia francesa e Nova Caledónia,
07 Canadá,

08 Países terceiros da África do Norte, Ocidental, Central, Oriental e Austral, com exclusão do Botswana, do Quénia, de Madagáscar, da Suazilândia, do
Zimbabwe e da Namíbia,
09 Suíça,

10 Países terceiros da África do Norte, do Próximo Oriente e do Médio Oriente, países terceiros da África Central, Oriental e Austral, com exclusão de
Chipre, do Botswana, do Quénia, de Madagáscar, da Suazilândia, do Zimbabwe e da Namíbia,
11 Países terceiros da África Ocidental .

(8) Por força do artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 885/68, não será concedida nenhuma restituição na exportação dos produtos importados de países

terceiros e reexportados para países terceiros.
(') A concessão de uma restituição está sujeita ao fabrico no âmbito do regime previsto pelo artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 565/80 do Conselho.
(I0) 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 países são os definidos pelo Regulamento (CE) n? 3478/93 da Comissão (JO n? L 317 dei 18. 12. 1993, p. 32).
Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87 alterado.
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N? L 24/69

REGULAMENTO (CE) N? 188/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

que fixa as restituições à exportação no sector da carne de suíno
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2759/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum de mercado no sector da carne de

suíno ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1249/89 (2) e, nomeadamente, o
n? 5, primeira frase, do seu artigo 15?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2768/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece, no
sector da carne de suíno, as regras gerais relativas à
concessão das restituições à exportação e os critérios de
fixação do seu montante ('), e, nomeadamente, o n ? 1 do
seu artigo 5?,

Considerando que, nos termos do artigo 15? do Regula
mento (CEE) n? 2 759/75, a diferença entre os preços dos
produtos referidos no n? 1 do artigo 1 ? daquele regula
mento, no mercado mundial e na Comunidade, pode ser
coberta por uma restituição à exportação ;
Considerando que a aplicação destas regras e critérios à
situação actual dos mercados no sector da carne de suíno

implica a fixação da restituição do modo que se segue ;
Considerando que existem actualmente possibilidades de
exportação de porcos dos códigos NC 0103 91 10 e
0103 92 19 e de determinados produtos do código NC
0203 ; que é conveniente fixar uma restituição em relação
a estes produtos tendo em conta as condições de concor
rência dos exportadores comunitários no mercado

montante que tenha em conta esta situação ; que e conve
niente, no entanto, assegurar que a restituição só seja
concedida sobre o peso líquido das matérias comestíveis,
excluindo-se o peso dos ossos eventualmente contidos
nestes preparados ;

Considerando que, na ausência de exportações economi
camente importantes dos outros produtos do sector da
carne de suíno, não parece oportuno prever uma restitui
ção em relação a esses produtos ;
Considerando que, por força do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n ? 2768/75, a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de certos mercados podem tornar
necessária a diferenciação da restituição aos produtos
enumerados no artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n ? 2759/75 segundo o seu destino ;

Considerando que é conveniente fixar as restituições,
tendo em conta as alterações da nomenclatura para as
restituições, estabelecida pelo Regulamento (CEE)
n ? 3846/87 da Comissão (4) com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 3567/93 0 ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (6) 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 o Comité de Gestão da Carne de Suíno
não emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido
pelo seu presidente,

mundial ;

Considerando que em relação aos produtos dos códigos

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

NC 0210 19 51 e 0210 19 81 é conveniente fixar a resti

tuição a um nível que tenha em conta, por um lado, as
características qualitativas dos produtos destes códigos e,
por outro, a evolução previsível dos custos de produção no

Artigo 1 ?

mercado mundial ; que é conveniente, no entanto, asse
gurar a manutenção da participação da Comunidade no

A lista dos produtos para a exportação dos quais é conce
dida a restituição referida no artigo 15? do Regulamento

comércio

internacional

em

relação

a

determinados

produtos típicos italianos do código NC 0210 91 81 ;

(CEE) n ? 2759/75 e os montantes dessa restituição são
fixados no anexo.

Considerando que, devido às condições de concorrência
existentes em determinados países terceiros que são tradi
cionalmente os importadores mais importantes dos

Artigo 2?

produtos do código NC ex 1601 00 e do código NC 1602,
é conveniente prever, em relação a estes produtos, um

O presente regulamento entra em vigor em 29 de Janeiro

(') JO n? L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n ? L 129 de 11 . 5. 1989, p. 12.
O JO n? L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 39 .

(4) JO n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 .
O JO n? L 327 de 28 . 12. 1993, p. 1 .
(6) JO n ? L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.

de 1994.

N ? L 24/70

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que fixa as restituições à
exportação no sector da carne de suíno
(Em ECU/100 kg, peso líquido)
Código
do produto
0103 91 10 000

0103 92 19 000
0203 11 10 000
0203 12 11 100

(Em ECU/100 kg, peso liquido)

Destino

Montante

Código

Destino

Montante

das restituições (')

das restituições (2)

do produto

das restituições (')

das restituições (2)

01
01
01
01

17,00

0210 12 19 100

01

20,00

17,00
25,00
25,00

0210 12 19 900

01

—

0210 19 40 100

01

15,00

0210 19 40 900

01

—

01
01

15,00
10,00
—

0203 12 11 900

01

—

0203 12 19 100

01

25,00

0210 19 51 100
0210 19 51 310

0203 12 19 900

01

—

0210 19 51 390

01

0210 19 51 900

01

—

0210 19 81 100
0210 19 81 300

01
01

60,00
45,00

0210 19 81 900

01

—

1601 00 10 100

01

18,00

1601 00 10 900

01

—

1601 00 91 100

01

32,00

0203 19 11 100

01

25,00

0203 19 11 900

01

—

0203 19 13 100

01

25,00

0203 19 13 900

01

—

0203 19 15 100

01

17,00

0203 19 15 900

01

—

0203 19 55 120
0203 19 55 190
0203 19 55 311

01
01
01

15,00
15,00
10,00

0203 19 55 319

01

—

0203 19 55 391

01

0203 19 55 399

01

0203 19 55 900

01

0203 21 10 000
0203 22 11 100

01
01

0203 22 11 900

01

—

1602 41 10 900

01

—

0203 22 19 100

01

25,00

0203 22 19 900

01

—

0203 29 11 100

01

25,00

1602 42 10 100
1602 42 10 210
1602 42 10 290

01
01
01

18,00
25,00
16,00

0203 29 11 900

01

—

1602 42 10 900

01

—

1602 49 11 110
1602 49 11 190

01
01

18,00
30,00

1602 49 11 900

01

—

1602 49 13 110
1602 49 13 190

01
01

18,00
25,00

1602 49 13 900

01

—

1602 49 15 110
1602 49 15 190

01
01

18,00
25,00

1601 00 91 900

01

—

1601 00 99 100

01

20,00

1601 00 99 900

01

—

10,00

1602 10 00 000
1602 20 90 100

01
01

10,00
18,00

—

1602 20 90 900

01

—

—

1602 41 10 100

01

18,00

25,00
25,00

1602 41 10 210
1602 41 10 290

01
01

35,00
16,00

0203 29 13 100

01

25,00

0203 29 13 900

01

—

0203 29 15 100

01

17,00

0203 29 15 900

01

—

0203 29 55 120
0203 29 55 190
0203 29 55 311

01
01
01

15,00
15,00
10,00

0203 29 55 319

01

—

0203 29 55 391

01

10,00

0203 29 55 399

01

0203 29 55 900

01

0210 11 11 100

01

0210 11 11 900

01

0210 11 31 110

01

0210 11 31 190

01

—

1602 49 50 900

01

—

0210 11 31 910

01

45,00

1602 90 10 100

01

16,00

0210 11 31 990

01

—

1602 90 10 900

01

—

0210 12 11 100

01

10,00

1902 20 30 100

01

10,00

0210 12 11 900

01

—

1902 20 30 900

01

—

1602 49 15 900

01

—

—

1602 49 19 110
1602 49 19 190

01
01

12,00
20,00

—

1602 49 19 900

01

—

15,00

1602 49 30 100

01

16,00

—

1602 49 30 900

01

—

60,00

1602 49 50 100

01

10,00

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

(J) 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
alterado .

29 . 1 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 24/72

REGULAMENTO (CE) N? 189/94 DA COMISSÃO
de 28 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 27 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

ADOPTOU O PRESENTE 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

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.

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 29 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 28 de Janeiro de 1994.
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.
0 JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

(4) JO n? L 320 de 22. 12. 1993. D . 32

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

N? L 24/73

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

29 . 1 . 94

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que fixa os direitos niveladores a
importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e às sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECU/t)

Código NC

Países terceiros (s)

0709 90 60
0712 90 19

78,19 (2) (')
78,19 (2)(3)

1001 90 91

89,10

1001 10 00

0 (') (Ó

1001 90 99
1002 00 00

89,10 (9)
114,000

1003 00 10

117,74

1003 00 90

1 1 7,74 (*)

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

78,19 (2)0
78,19 (2)0
92,78 (4)
21,24 0
40,05 O
00
0

1008 90 90

0

1101 00 00

162,39 0

1102
1103
1103
1107
1107

197,72
26,83
185,70
169,48
129,38

1000
11 10
11 90
10 11
10 19

1107 1091
1107 10 99
1107 20 00

220,46 (10)
167,47 (9)
1 93,38 (10)

(') Em relação ao trigo duro, originário de Marrocos e transportado directamente deste pais para a Comunidade, o
direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.

(2) Em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n? 715/90, os direitos niveladores não são aplicados

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

(3) Em relação ao milho originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, o direito nivelador à 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 .

(5) Em relação ao trigo duro e à alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a Comu
nidade, o direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.

(6) O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos regulamentos (CEE) n? 1180/77 do Conselho (JO n? L 142 de 9. 6.
1977, p. 10), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1902/92 (JO n? L 192 de 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 EURl
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? 1180/77 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? 190/94 DA COMISSÃO
de 28 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,

mercado, verificada no decurso do período de referencia
de 27 de Janeiro de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1 992, que estabelece a orga

Considerando que, em função dos preços CIF e dos
preços CIF de compra a prazo, de hoje, os prémios que

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 129,

termos do anexo do presente regulamento,

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

acrescem aos direitos niveladores devem ser alterados nos

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 Q e pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;
Artigo 2?

Considerando que, para permitir o funcionamento normal

do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos a taxa representativa do

O presente regulamento entra em vigor em 29 de Janeiro
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
0

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.

(4 JO n? L 159 de 1 . 7. 1993, p. 11 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 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

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

Código NC

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

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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REGULAMENTO (CE) N? 191/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994
que fixa os direitos niveladores aplicáveis à importação dos produtos
transformados à base de cereais e de arroz

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
alterado pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 (2), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 11 ?,

lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1740/78 Q, o
direito nivelador determinado após a soma do elemento
fixo é alterado quando o direito nivelador aplicável aos
produtos de base se desvie da média dos direitos nivela
dores, avaliado, como é supracitado, em mais de 3,02 ecus
por tonelada ;
Considerando que, a fim de ter em conta os interesses dos

Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, o direito
nivelador a eles respeitante deve ser diminuído, em rela
ção a certos produtos transformados à base de cereais, do
montante do elemento fixo, assim como, em relação a

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece uma
organização comum do mercado do arroz (3), com a última

redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 544/93 (4), e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo
12?,

alguns desses produtos, de uma parte do elemento móvel ;
que essa diminuição deve ser efectuada em conformidade
com o artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 715/90 do
Conselho (8), relativo ao regime aplicável aos produtos
agrícolas e a certas mercadorias resultantes da transforma
ção de produtos agrícolas originários dos Estados de

África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), prorrogado pelo
Regulamento (CEE) n? 444/92 (9) ;

Considerando que as regras a aplicar para o cálculo do
elemento móvel do direito nivelador à importação dos
produtos transformados à base de cereais e de arroz são
enunciadas no n ? 1 , alínea a), do artigo 11 ? do Regula

mento (CEE) n ? 1766/92 e no n ? 1 , alínea a), do artigo
12? do Regulamento (CEE) n? 1418/76 ; que a incidência,
no preço de custo desses produtos, dos direitos nivela

dores aplicáveis aos seus produtos de base é determinada,
por força do artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1620/93
da Comissão, de 25 de Junho de 1993, relativo ao regime
de importação e de exportação dos produtos transfor
mados à base de cereais e de arroz (5), pela média dos
direitos niveladores aplicáveis a esses produtos de base nos
vinte e cinco primeiros dias do mês anterior ao da impor
tação ; que essa média, ajustada em funç ~ao do preço

limiar dos produtos de base em causa e em vigor no mês
de importação, é calculada em função da quantidade de
produtos de base considerados como tendo entrado no

fabrico do produto transformado ou do produto concor
rente que serve de referência em relação aos produtos
transformados que não contenham cereais ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3763/91 do
Conselho (l0), alterado pelo Regulamento (CEE) n?
3714/92 ("), previu, no n? 4 do seu artigo 3? que, até ao
limite de uma quantidade anual de 8 000 toneladas, o
direito nivelador não se aplica à importação no departa
mento francês da ilha da Reunião de sêmeas de trigo do

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

Considerando que, em conformidade com o n ? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó
rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia (12),
não são aplicados direitos de importação aos produtos
originários dos países e territórios ultramarinos ;

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

Considerando que, em aplicação do Regulamento (CEE)
n? 1579/74 da Comissão, de 24 de Junho de 1974, rela
tivo às modalidades de cálculo do direito nivelador à

importação aplicável aos produtos transformados à base de
cereais e de arroz e à prefixação desse direito nivelador em
relação a esses e também em relação aos alimentos
compostos à base de cereais (6), com a última redacção que
(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181
196
166
154
155
JO n? L 168

de
de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
5. 8 . 1993, p. 22.
25. 6. 1976, p. 1 .
25. 6. 1993, p. 5.
26. 6. 1993, p. 29.

25. 6. 1974, p. 7.

produtos agrícolas originários de países em vias de desen
volvimento ( IJ), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 3668/93 (l4), prevê uma redu
ção de 50 % do direito nivelador à importação na Comu
nidade para o produto do código NC 1108 13 00 , até ao
limite de um montante fixo de 5 000 toneladas por ano ;
O JO n?
H JO n?
O JO n?
H JO n?
(") JO n?
(< 2) JO n?
H JO n ?
H JO n?

L 202 de 26. 7. 1978 , p . 8 .
L 84 de 30 . 3 . 1990, p. 85.
L 52 de 27. 2. 1992, p. 7.
L 356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .
L 378 de 23 . 12. 1992, p . 23.
L 263 de 19 . 9 . 1991 , p. 1 .
L 370 de 31 . 12. 1990, p. 121 .
L 338 de 31 . 12. 1993, p. 22.
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Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 430/87 do
Conselho, de 9 de Fevereiro de 1987, relativo ao regime
de importação aplicável aos produtos dos códigos NC
0714 10 e 0714 90 originários de certos países terceiros ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3909/92 (2), fixou as condições em que o direito
nivelador é limitado a 6 % ad valorem ;

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (*), alterado pelo Regulamento (CE) n?
3528/93 (6), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2730/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à glicose e à
lactose (3), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 222/88 (4),
estabelece, nomeadamente, que o regime previsto pelo
Regulamento (CEE) n? 1766/92 e pelas disposições adop
tadas para a aplicação do referido regulamento à lactose e
ao xarope de glicose dos códigos NC 1702 30 91 ,
1702 30 99 e 1702 40 90 é tornado extensivo à glicose e
ao xarope de glicose dos códigos NC 1702 30 51 e
1 702 30 59 ; que, por conseguinte, o direito nivelador
fixado para os produtos dos códigos NC 1702 30 91 ,
1702 30 99 e 1702 40 90 é igualmente aplicável aos
produtos dos códigos NC 1702 30 51 e 1702 30 59 ; que, a
fim de assegurar uma correcta aplicação das referidas
disposições, é oportuno, a título declaratório, considerar
estes produtos bem como o direito nivelador que lhes é
aplicável na lista dos direitos niveladores ;

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão Ç),
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores a cobrar aquando da importação
dos produtos referidos na alínea d) do artigo 1 ? do Regu
lamento (CEE) n ? 1766/92 e no n? 1 , alínea c), do artigo
1 ? do Regulamento (CEE) n? 1418/76 e abrangidos pelo
Regulamento (CEE) n? 1620/93 são fixados no anexo.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Fevereiro
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

0)
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

43 de 13. 2. 1987, p. 9.
394 de 31 . 12. 1992, p . 23.
281 de 1 . 11 . 1975, p . 20 .
28 de 1 . 2. 1988 , p. 1 .

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

do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que fixa os direitos niveladores
aplicáveis à importação dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
(Em ECU/t)

(Em ECU/t)

Montantes f)

Código NC

Arp

Montantes O

Países terceiros

Código NC

(excepto ACP)

Arp

Países terceiros
(excepto ACP)

0714 10 10 (')
0714 10 91

116,31

122,96
119,94

1104 22 90

95,52

98,54

1 1 9,94 (2) (6)

110423 10

126,93

129,95

0714 10 99

118,13

122,96

1104 23 30

126,93

129,95

0714 90 11
0714 90 19

1 19,94 00
1 18,13 (2)

119,94
122,96

1104 23 90

80,92

83,94

110429 11

120,68

123,70

110220 10

142,79

148,83

110429 15

154,61

157,63

1102 20 90

80,92

83,94

1104 29 19

150,18

153,20

1102 30 00

107,42

110,44

1104 29 31

145,18

148,20

1102 90 10

215,89

221,93

1104 29 35

186,00

189,02

1102 90 30

168,57

174,61

1104 29 39

150,18

153,20

1102 90 90

95,74

98,76

11042991

92,55

95,57

1103 1200

168,57

174,61

1104 29 95

118,58

121,60

1103 13 10

142,79

148,83

11042999

95,74

98,76

1103 1390

80,92

83,94

110430 10

68,06

74,10

1103 14 00

107,42

110,44

1104 30 90

59,50

65,54

1103 19 10

209,25

215,29

1106 20 10

11 6,31 0

1103 19 30

215,89

221,93

1106 20 90

124,09 0

148,27

1103 1990

95,74

98,76

1108 11 00

199,63

220,18

122,96

1103 21 00

163,33

169,37

1108 1200

127,72

148,27

1103 29 10

209,25

215,29

1108 1300

127,72

148,270

1103 29 20

215,89

221,93

1108 14 00

63,86

148,27

1103 29 30

168,57

174,61

1108 19 10

154,04

184,87

1103 29 40

142,79

148,83

1108 1990

1103 29 50

107,42

110,44

1109 00 00

362,96

544,30

1103 29 90

95,74

98,76

1702 30 51

166,59

263,31

63,86 (2)

148,27

1104 11 10

122,34

125,36

1702 30 59

127,72

194,21

1104 11 90

239,88

245,92

1702 30 91

166,59

263,31

1104 12 10

95,52

98,54

1702 30 99

127,72

194,21

1104 1290

187,30

193,34

1702 40 90

127,72

194,21

1104 19 10

163,33

169,37

1702 90 50

127,72

194,21

1104 1930

209,25

215,29

1702 90 75

174,53

271,25

1104 1950

142,79

148,83

1702 90 79

121,37

187,86
194,21

1104 19 91

182,41

188,45

2106 90 55

127,72

1104 1999

168,95

174,99

2302 10 10

40,60

46,60

1104 21 10

191,90

194,92

2302 10 90

87,00

93,00

1104 21 30

191,90

194,92

2302 20 10

40,60

46,60

1104 21 50

299,85

305,89

2302 20 90

87,00

93,00

1104 21 90

122,34

125,36

1104 22 10 10 (3)
1104 2210 90 0

95,52
168,57

98,54
171,59

2302 30 10
2302 30 90

40,60 (8)
87,00 (8)

46,60
93,00

2302 40 10

40,60

46,60

1104 22 30

168,57

171,59

2302 40 90

87,00

93,00

1104 22 50

149,84

152,86

2303 10 11

158,66

340,00
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(') 6 %

N ? L 24/79

valorem em certas condições.

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

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

(3) Código Taric : aveia despontada.

(4) Código Taric : código NC 11042210, outros que aveia despontada.

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

(6) Em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n ? 715/90, os direitos niveladores não são aplicados aos produtos originários dos Estados de
África, das Caraíbas e do Pacifico e importados directamente nos departamentos franceses ultramarinos.
Ç) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, nlo são aplicados direitos aduaneiros aos produtos originários dos PTU.

O Nas condições do Regulamento (CEE) n? 3763/91 , o direito nivelador não é aplicado às sêmeas de trigo originárias dos Estados de África, das Caraíbas e
do Pacífico (ACP) e directamente importadas para o departamento francês da ilha da Reunião.
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REGULAMENTO (CE) N? 192/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
alterado pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 (2), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 1 1 ?,

Considerando que as regras a aplicar para calcular o
elemento móvel do direito nivelador à importação dos
alimentos compostos são editados no n ? 1 , alínea a), do
artigo 11 ? do Regulamento (CEE) n ? 1766/92 ; que a inci
dência no preço de custo desses alimentos dos direitos
niveladores aplicáveis aos seus produtos de base é deter
minada por força do artigo 4? do Regulamento (CEE) n?
1619/93 da Comissão, de 25 de Junho de 1993, relativo
ao regime aplicável aos alimentos compostos para animais

à base de cereais (3), pela soma dos montantes iguais à
média dos direitos niveladores aplicáveis, ao longo dos
vinte e cinco primeiros dias do mês anterior ao da impor
tação, às quantidades dos produtos de base, milho e leite
em pó, considerados como tendo entrado no fabrico dos

referidos alimentos compostos, sendo essa média ajustada
em função do preço limiar dos produtos de base conside
rados em vigor no mês da importação ;
Considerando que o elemento fixo foi determinado no
artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 1619/93 ;

Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó
rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia (é),
não são aplicados direitos de importação aos produtos
originários dos países e territórios ultramarinos ;
Considerando que, para além disso, é necessário ter em
conta a Decisão 93/239/CEE do Conselho, de 15 de
Março de 1993, relativa à celebração dos acordos sob
forma de troca de cartas entre a Comunidade Económica

Europeia, por um lado, e a República da Áustria a Repú
blica da Filândia, a República da Islândia, o Reino da
Noruega e o Reino da Suécia, por outro, relativos à aplica
ção provisória dos acordos respeitantes a determinados
convénios no domínio da agricultura, assinados pela
mesmas partes no Porto, em 2 de Maio de 1992 Q ; que o
Regulamento (CEE) n? 1267/93 da Comissão (8), estabe
lece as normas de execução relativas à importação destes
produtos originários da Suécia ;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (s), alterado pelo Regulamento (CE) n?
3528/93 (10), são utilizadas para converter o montante

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

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Artigo 1 ?

ção a certos produtos transformados à base de cereais, do
montante do elemento fixo, assim como, em relação a

Os direitos niveladores a cobrar aquando da importação
dos alimentos compostos constantes do Regulamento
(CEE) n? 1766/92 e abrangidos pelo Regulamento (CEE)

estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, o direito
nivelador a eles respeitante deve ser diminuído, em rela
alguns desses produtos, de uma parte do elemento móvel ;
que essa diminuição deve ser efectuada em conformidade

n ? 1619/93 são fixados no anexo.

com o artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 715/90 do
Conselho, de 5 de Março de 1990, relativo ao regime apli

cável aos produtos agrícolas e a certas mercadorias que

Artigo 2?

resultam da transformação de produtos agrícolas, originá
rios dos estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou
dos países e territórios ultramarinos (4), prorrogado pelo
Regulamento (CEE) n? 444/92 (*) ;

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Fevereiro

C)
0
O
(4)
0

(6) JO n? L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
(7) JO n? L 109 de 1 . 5. 1993, p. 1 .
(8) JO n? L 129 de 27. 5. 1993, p. 14.
O JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
H JO n? L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
(") JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
196 de 5. 8 . 1993, p. 22.
155 de 26. 6. 1993, p. 24.
84 de 30. 3. 1990, p. 85.
52 de 27. 2. 1992, p. 7.

de 1994.
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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 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 1994, que fixa os direitos niveladores

aplicáveis à importação dos alimentos compostos para animais
(Em ECU/t)

Direitos niveladores (')
Código NC

Países terceiros
ACP

(com excepção
ACP)

2309 10 11

12,69

23,57 (2)

2309 10 13

600,14

61 1,02 (2)

2309 10 31

39,67

50,55 (2)

2309 10 33

627,12

638,00 (2)

2309 10 51

79,33

90,21 (2)

2309 10 53

666,78

677,66 (2)

2309 90 31

12,69

23,57

2309 90 33

600,14

611,02

2309 90 41

39,67

50,55

2309 90 43

627,12

638,00

2309 90 51

79,33

90,21

2309 90 53

666,78

677,66

(') Em conformidade com o n ? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos aduaneiros aos
produtos originários dos PTU.
(2) O direito nivelador pode ser reduzido em conformidade com as disposições resultantes do acordo entre a
Comunidade e a Suécia (JO n ? L 109 de 1 . 5. 1993, p. 39) e do Regulamento (CEE) n? 1267/93 (JO n ? L 129 de
27. 5. 1993, p. 14).
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REGULAMENTO (CE) N? 193/94 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 1994

que fíxa 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

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,

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? 127/94 0 ;

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 52,910 ecus por 100 quilogramas.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 29 de Janeiro
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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