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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 1065/94 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1994

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3972/86 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1986, relativo à política

e à gestão da ajuda alimentar ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1930/90 (2),
e, nomeadamente, o n? 1 , alínea c), do seu artigo 6?,

n ? 790/91 (5) ; que é necessário precisar, nomeadamente,
os prazos e condições de fornecimento bem como o
procedimento a seguir para determinar as despesas daí
resultantes,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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 ;

A título da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na

Considerando que, após várias decisões relativas à distri
buição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu a certos

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.

beneficiários 52 293 toneladas de cereais ;

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)

Comunidade, a mobilização de cereais, tendo em vista
fornecimentos aos beneficiários indicados no anexo em

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

atribuição dos fornecimentos é efectuada por via de
concurso .

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

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

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 370 de 30, 12. 1986, p. 1
O JO n? L 174 de 7. 7. 1990, p. 6.
O JO n? L 136 de 26. 5. 1987, p. 1 .
O JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .

O JO n ? L 81 de 28 . 3 . 1991 , p. 108 .
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ANEXO
LOTES A e B

1 . Acções níV1): 1597/93 (A); 1598/93 (BI ); 1599/93 (B2)
2. Programa : 1993

3. Beneficiário (2) : PAM (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma (telex
626675 WFP I)

4. Representante do beneficiário : ver JO n? C 103 de 16. 4. 1987
5. Local ou país de destino : Eritreia (A) ; Bangladesh (B)
6. Produto a mobilizar : trigo mole
7. Características e qualidade da mercadoria (') f) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto
IIAl .a)]
8. Quantidade total : 33 081 toneladas

9. Número de lotes : 2 (A : 15 000 toneladas ; B : em 2 partes (B 1 : 10 000 toneladas ; B 2 : 8 081 tonela
das)
10. Acondicionamento e marcação (8) : ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 [pontos IIj\.2.a) e IIA.3J

— a granel, mais 315 000 (A) + 210 000 (B 1 ) + 170 000 (B 2) sacos, 150 (A) + 100 (B 1 ) + 80 (B 2)
agulhas e o fio necessário (2 m/saco) (9)
Inscrições em língua inglesa
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

12. Estádio de entrega : entregue no porto de embarque — FOB estivado e arrumado (6)
13. Porto de embarque : —

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

1 6. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : —
17. Período de colocação à disposição (FOB carregado) no porto de embarque : de 13 . 6 a 3. 7. 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 : 24. 5. 1994, às 12 horas (hora de
Bruxelas)
21 . Em caso de segundo concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 7. 6. 1994, às 12 horas (hora de Bruxelas)

b) Período de colocação à disposição (FOB carregado) no porto de embarque : de 27. 6 a 17. 7. 1994
c) Data limite para o fornecimento : —
22. Montante da garantia do concurso : 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 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, 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 aplicavel a pedido do adjudicatario (4) : restituição aplicável em 20. 5. 1994, fixada pelo
Regulamento (CE) n ? 993/94 da Comissão (JO n? L 111 de 30. 4. 1994, p. 54)

7. 5. 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

7. 5. 94

LOTE C

1 . Acções n?s (') : 1600/93 (Cl ); 1601 /93 (C 2)
2. Programa : 1993

3. Beneficiário (2) : PAM (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma (telex
626675 WFP I)

4. Representante do beneficiário : ver JO n? C 103 de 16. 4. 1987
5. Local ou país de destino : Jordânia
6. Produto a mobilizar : trigo duro

7. Características e qualidade da mercadoria (3) Ç) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto
IIA.l.b)]
8 . Quantidade total : 1 212 toneladas

9. Numero de lotes : 1 em 2 partes (Cl : 212 toneladas ; C 2 : 1 000 toneladas)

10. Acondicionamento e marcação (8) (10) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [pontos IIA.2.a), IIA.3]
— Inscrições em inglês
— Inscrições complementares : « crop year : ... »
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 : —
1 5. 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 13. 6 a 3. 7. 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 : 24. 5. 1994, às 12 horas (hora de
Bruxelas)

21 . Em caso de segundo concurso :
a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 7. 6. 1994, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 27. 6 a 1 7. 7. 1 994
c) Data limite para o fornecimento : —
22. Montante da garantia do concurso : 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 1 attention de Monsieur T. Vestergaard bâtiment 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 / 296 33 04

25. Restituição aplicavel a pedido do adjudicatário (4) : restituição aplicável em 20. 5. 1 994, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 993/94 da Comissão (JO n? L 111 de 30. 4. 1994, p. 54).
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LOTE D

1 . Acção n? (') : 1604/93
2. Programa : 1993

3. Beneficiário (2) : Angola
4. Representante do beneficiario : PAM (Programme Alimentaire Mondial), Rua Major Kanhangulo n?
197/R-C (Sr. Filiphe Borei, tel. 239 35 43 ; telefax 239 35 42 ; telex 3426 UN WFP AN) Luanda
5. Local ou pais de destino (*) : Angola
6. Produto a mobilizar : arroz branqueado (codigos de produto 1006 30 94 900 / 1006 30 96 900 /
1006 30 92 900)

7. Características e qualidade da mercadoria (3) (") : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto
IIAli)]
8 . Quantidade total : 3 000 toneladas (6 000 toneladas de cereais)
9. Número de lotes : 1

10. Acondicionamento e marcação (8) (l0) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [pontos IIA.2.a) e IIA.3]
Inscrições em português
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

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

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

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque, no caso de atribuição do forneci
mento no estádio porto de embarque : de 13. 6 a 3 . 7. 1994
18 . Data limite para o fornecimento : 31 . 7. 1994
19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 24. 5. 1994, às 12 horas (hora de Bruxe
las)
21 . Em caso de segundo concurso :
a) Data limite do prazo de apresentação das propostas : 7. 6. 1994, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque no caso de atribuição do fornecimento no
estádio porto de embarque : de 27. 6 a 17. 7. 1994
c) Data limite para o fornecimento : 14. 8. 1994
22. Montante da garantia do concurso : 5 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 AGREC B ou 25670 AGREC B ; telefax : (32 2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 /
295 01 30 / 296 33 04]

25. Restituição aplicavel a pedido do adjudicatário (4) : restituição aplicável em 20. 5. 1994, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 993/94 da Comissão (JO n? L 111 de 30. 4. 1994, p. 54)
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LOTE E

1 . Acção n?('): 1605/93
2. Programa : 1993

v

3. Beneficiário (2) : Angola

4. Representante do beneficiário : PAM (Programme alimentaire mondial), Rua Major Kanhangulo
n? 197/R-C, Luanda [Sr. Filiphe Borei (tel.: (2442) 239 35 43 ; telefax : 239 35 42 ; telex : 3426 UN
WFP AN)]
5. Local ou pais de destino (5) : Angola
6. Produto a mobilizar : milho

7. Características e qualidade da mercadoria (3) : ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto IIAl.d)]
8. Quantidade total : 12 000 toneladas

9. Numero de lotes : 1 em 3 partes (El : 3 000 toneladas ; E2 : 4 500 toneladas ; E3 : 4 500 toneladas)

10. Acondicionamento e marcação (8) (l0) : ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto IIA.2.a) e IIA3]
Inscrições em língua portuguesa
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

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 : El : Luanda ; E2 : Lobito ; E3 : Namíbia

16. 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 13. 6 a 3. 7. 1994
18. Data limite para o fornecimento : 31 . 7. 1994

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 24. 5. 1994, às 12 horas (hora de
Bruxelas)

21 . Em caso de segundo concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 7. 6. 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 27. 6 a 17. 7. 1994
c) Data limite para o fornecimento : 14. 8. 1994
22. Montante da garantia do concurso : 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 da 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 /
296 33 04]

25. Restituição aplicavel a pedido do adjudicatário (4) : restituição aplicável em 20. 5. 1994, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 993/94 da Comissão (JO n? L 111 de 30. 4. 1994, p. 54)
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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
documentos 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 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) 1068/93 da Comissão (JO n? L 108
de 1 . 5. 1993, p. 106).

(*) Delegação da Comissão a contactar pelo adjudicatário : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 33.
(6) Em derrogação do n? 3, alínea f), do artigo 7? e do ponto 2 do artigo 13? do Regulamento (CEE)
n? 2200/87, o montante da proposta deve incluir todos os encargos de carregamento, de manutenção e
de arrumação subsequente.

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

f) Em derrogação do JO n? C 114, o ponto II. A. 3. c) passa a ter a seguinte redacção : «A menção
"Comunidade Europeia" ».

(9) 60 % poliéster, 40 % algodão, 20/4, sem nós, 5 000 m/kg, em bobines de 3 kg.
(1#) Com vista a uma eventual reensacagem, o adjudicatário deverá fornecer 2 % de sacos vazios, da mesma
qualidade dos que contêm a mercadoria, com a inscrição seguida de um « R » maiúsculo.

(") Arroz em trincas : 30 % , no máximo.
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REGULAMENTO (CE) N? 1066/94 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1994

relativo à venda, no âmbito do processo definido no Regulamento (CEE) n?
2539/84, de carne de bovino desossada detida por certos organismos de interven
ção e destinada a ser exportada, e que revoga o Regulamento (CE) n? 580/94
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 1968, relativo à organização
comum dos 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 n? 3 do seu

regime dos certificados de importação e de exportação no
sector da carne de bovino (8), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2867/93 (9) ;

Considerando que, com vista a garantir a exportação da
carne vendida, é necessário prever a constituição da
garantia referida no n? 2, alínea a), do artigo 5? do Regula
mento (CEE) n? 2539/84 ;
Considerando que é conveniente precisar que, tendo em

artigo 7?,

conta os preços fixados no âmbito da presente venda de

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2539/84 da

modo a permitir o escoamento de certos pedaços, estes
pedaços não podem beneficiar, aquando da sua exporta
ção, das restituições fixadas periodicamente no sector da

Comissão, de 5 de Setembro de 1984, relativo a modali

dades especiais de algumas vendas de carne de bovino
congelada detida pelos organismos de intervenção (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1759/93 (4), previu a possibilidade da aplicação
de um processo em duas fases aquando da venda de carne
de bovino proveniente de existências de intervenção ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2824/85 da
Comissão, de 9 de Outubro de 1985, que estabelece
modalidades de aplicação da venda de carnes de bovino
sem osso, congeladas, provenientes de existências de
intervenção e destinadas a ser exportadas quer no seu
estado natural quer após corte e/ou reembalagem (5), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 251 /93 (6), previu a
reembalagem dos produtos em determinadas condições ;

Considerando que certos organismos de intervenção
dispõem de existências importantes de carne desossada de
intervenção ; que é conveniente evitar o prolongamento
da armazenagem desta carne devido aos elevados custos
que daí resultam ; que existem mercados em determi
nados países terceiros para os produtos em questão ; que é
conveniente pôr uma parte dessas carnes à venda, em
conformidade com os Regulamentos (CEE) n? 2539/84 e
(CEE) n? 2824/85 ;

Considerando que, para assegurar um procedimento
regular e uniforme, devem ser tomadas outras medidas

para além das dispostas no Regulamento (CEE)
n? 2173/79 da Comissão Ç), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 759/93 ;
Considerando que é necessário fixar um prazo para a
exportação desta carne ; que é conveniente fixar este prazo
tendo em conta a alínea b) do artigo 5? do Regulamento
(CEE) n? 2377/80 da Comissão, de 4 de Setembro de

carne de bovino ;

Considerando que os produtos detidos pelos orgahismos
de intervenção e destinados a ser exportados estão subme
tidos ao Regulamento (CEE) n? 3002/92 da Comissão (10),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1938/93 (");
Considerando que o Regulamento (CE) n? 580/94 da
Comissão (12) deveria ser revogado ;
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 :

Artigo 1 ?

1.

— 7 000 toneladas de carne desossada na posse do orga
nismo de intervenção irlandês e comprada antes de 1
de Abril de 1993,

— 8 000 toneladas de carne desossada na posse do orga
nismo de intervenção do Reino Unido e comprada
antes de 1 de Junho de 1993,

— 1 000 toneladas de carne desossada na posse do orga
nismo de intervenção dinamarquês e comprada antes
de 1 de Setembro de 1993,

— 5 000 toneladas de carne desossada na posse do orga
nismo de intervenção francês e comprada antes de 1
de Agosto de 1993.

1980, relativo a modalidades especiais de aplicação do
(')
O
O
(4)
H
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

148 de 28 . 6. 1968, p. 24.
328 de 29. 12. 1993, p. 7.
238 de 6. 9. 1984, p. 13.
161 de 2. 7. 1993, p. 59.
268 de 10. 10. 1985, p. 14.
28 de 5. 2. 1993, p. 47.

P) JO n ? L 251 de 5. 10. 1979 , p. 12.

Procede-se à venda de, aproximadamente :

2.

Esta carne destina-se a ser exportada.

H JO n?
O JO n?
O JO n?
(") JO n?
(I2) JO n?

L 241 de 13. 9. 1980, p. 5.
L 262 de 21 . 10. 1993, p. 26.
L 301 de 17. 10. 1992, p. 17.
L 176 de 20. 7. 1993, p. 12.
L 74 de 17. 3. 1994, p. 9.
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3. Sob reserva das disposições do presente regulamento,
esta venda realiza-se em conformidade com as disposições
dos Regulamentos (CEE) n? 2539/84, (CEE) n? 2824/85 e
(CEE) n? 3002/92.

referida na alínea a) do anexo I e 230 ecus por 100 quilo
gramas de carne desossada referida na alínea b) do

O disposto no Regulamento (CEE) n? 985/81 da Comis
são (') não se aplica a esta venda.

Artigo 4?

4. Em derrogação do n? 1 dò artigo 8? do Regula
mento (CEE) n? 2173/79, as propostas devem ser apresen
tadas ao organismo de intervenção em causa em sobres
crito fechado, que ostente a referência ao regulamento em
questão. O sobrescrito fechado não será aberto pelo orga
nismo de intervenção antes do termo do prazo para apre
sentação de propostas referido no n? 6.
5. As qualidades e os preços mínimos referidos no n? 1
do artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 2539/84 são indi
cados no anexo I.

6.

Só são consideradas as propostas que chegarem, o

mais tardar, no dia 17 de Maio de 1994, ao meio-dia, aos

anexo I.

Em relação à carne referida nos n? 1 , alínea b), e n? 2,
alínea b) do anexo I e vendida a título do presente regula
mento, não é concedida qualquer restituição à exportação.
Artigo 5?

1 . A ordem de retirada referida no n? 1 , alínea b), do
artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 3002/92, a declaração
de exportação e, se for caso disso, o exemplar de controlo
T5 serão completados com a seguinte menção :
Productos de intervencion [Reglamento (CE) n° 1066/94] ;
Interventionsprodukter [Forordning (EF) nr. 1066/94];
Interventionserzeugnisse [Verordnung (EG) Nr. 1066/94];
npoíóvra Tiape^iôáaEíoç [Kavovia^ióç (EK) apiS.

organismos de intervenção em questão.

1066/94];

7. As informações relativas às quantidades, bem como
ao local onde se encontram os produtos armazenados,
podem ser obtidas pelos interessados nos endereços indi

Intervention products [Regulation (EC) No 1066/94];
Produits d'intervention [Règlement (CE) n° 1066/94];
Prodotti d'intervento [Regolamento (CE) n. 1066/94];
Produkten uit interventievoorraden [Verordening (EG) nr.

cados no anexo II.

1066/94];

Artigo 2 ?

Produtos de intervenção [Regulamento (CE) n? 1066/94].

A exportação dos produtos referidos no artigo 1 ? deve
realizar-se nos cinco meses seguintes à data da conclusão

2.

Em relação à garantia prevista no n? 2 do artigo 3?, o

do contrato de venda.

principal nos termos do disposto no artigo 20? do Regula
mento (CEE) n? 2220/85 da Comissão (2).

respeito das disposições do n? 1 constitui uma exigência

Artigo 3 ?
1 . O montante da garantia previsto no n? 1 do artigo
5? do Regulamento (CEE) n? 2539/84 é fixado em 30
ecus por 100 quilogramas.

2. O montante da garantia previsto no n? 2, alínea a),
do artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 2539/84 é fixado
em 450 ecus por 1 00 quilogramas de carne desossada

Artigo 6?

É revogado o Regulamento (CE) n? 580/94.
Artigo 7?
O presente regulamento entra em vigor em 1 7 de Maio de
1994.

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

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 99 de 10. 4. 1981 , p. 38.

O JO n? L 205 de 3. 8. 1985, p. 5.
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / — ANNEX I — ANNEXE I —

ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (') — Mindstepriser i ECU/ton (') —
Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (') — Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu
ανά τόνο (') — Minimum prices expressed in ECU per tonne (') — Prix minimaux exprimes en
ecus par tonne (') — Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (') — Minimumprijzen
uitgedrukt in ecu per ton (') — Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (')
3 . DANMARK

2. UNITED KINGDOM

1 . IRELAND

a) Fillets
Striploins
Topsides

4 400
2 300
2 250

a) Striploins

2 700

Insides

2 650

Outsides

2 250

Knuckles

2 400

Silversides

2 200

Rumps

2 250

Thick flanks

2 1 50

3 000

Rumps

2 1 50

Cube-rolls

b) Forequarters

900

Shins/shanks

900

b) Shins and shanks
Clod and sticking

a) Mørbrad med bimørbrad
Filet med entrecote og
tyndsteg
Inderlår med kappe
Tykstegsfilet med kappe
Klump med kappe
Yderlår med lårtunge

4 950

2 550
2 350
2 300
2 300
2 250

900
850

Ponies

900

Foreribs

750

4. FRANCE

a) Filet

(')
Ç)
(')
(')

(')
(')
(')
(')
(')

5 000

Faux filet

2 250

Tende de tranche

2 500

Tranche grasse

2 400

Rumsteak

2 350

Gite à la noix

2 400

Entrecôte

2 350

Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2173/79.
Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.

2173/79.

These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
Ces prix s entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n? 1 do artigo 17? do Regulamento (CEE) n? 2173/79.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —

ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli

organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção

IRELAND :

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

Tel. (01 ) 678 90 11 , ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01 ) 6616263, (01 ) 6785214 and (01 ) 6620198
DANMARK :

EF-Direktoratet

Nyropsgade 26
DK-1602 København K

Hf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48
UNITED KINGDOM :

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House

2 Queens Walk

Reading RG1 7QW
Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50
FRANCE :

OFIVAL

Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15

Tél. 45 38 84 00, télex 205476 F
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REGULAMENTO (CE) N? 1067/94 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1994

relativo à venda, no âmbito do procedimento definido no Regulamento (CEE)
n? 2539/84, de carne de bovino detida por certos organismos de intervenção com
vista à sua transformação na Comunidade e que revoga o Regulamento (CE)
n ? 756/94

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 1968, que estabelece a orga

Considerando que o Regulamento (CE) n? 756/94 da
Comissão (9) deve ser revogado ;

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

nização comum de mercado no sector da carne de bovi

no ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 3611 /93 (2), e, nomeadamente, o n ? 3 dó
seu artigo 7?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2539/84 da
Comissão, de 5 de Setembro de 1984, que estabelece as
modalidades especiais de certas vendas de carne de bovino
congelada na posse dos organismos de intervenção (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1759/93 (4), previu a possibilidade de aplicação
de um procedimento em duas fases aquando de venda de
carne de bovino proveniente das existências de
intervenção ;

Considerando que certos organismos de intervenção
possuem importantes existências de carne de intervenção ;
que, tendo em conta os custos de armazenagem elevados,
convém evitar um prolongamento do período de armaze
nagem ; que, na situação actual do mercado, é possível
escoar estas carnes para a transformação na Comunidade ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1 . Procede-se à venda, com vista à sua transformação na
Comunidade, das quantidades de carnes de bovino
seguintes :

a) Quartos traseiros com osso :

— aproximadamente 69 toneladas de carne não desos
sada, detida pelo organismo de intervenção irlandês
e comprada antes de 1 de Janeiro de 1992,
b) Quartos dianteiros com osso :
— aproximadamente 1 0 toneladas de carne não desos
sada, detida pelo organismo de intervenção dina

marquês e comprada antes de 1 de Janeiro de
1992 ;

Considerando que, para assegurar um procedimento
regular e uniforme, devem ser tomadas outras medidas
para além das dispostas no Regulamento (CEE)
n? 2173/79 da Comissão (*), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 759/93 ;

c) Carne desossada :
— aproximadamente 4 835 toneladas de carne desos
sada, detida pelo organismo de intervenção do
Reino Unido e comprada antes de 1 de Junho de
1993 ,

Considerando que convém proceder a essas vendas em

conformidade com as disposições do Regulamento (CEE)
n? 2539/84, do Regulamento (CEE) n ? 3002/92 da
Comissão (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1938/93 f), e do Regulamento
(CEE) n? 2182/77 da Comissão (8), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1759/93,
prevendo determinadas disposições derrogatórias que se
revelam necessárias, nomeadamente devido ao destino dos

produtos em causa ;
(')
O
O
(4)
O
(6)
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n°
n?
n?

L
L
L
L
L
L
L

148
328
238
161
251
301
176

de
de
de
de
de
de
de

28 . 6. 1968, p. 24.
29. 12. 1993, p. 7.
6. 9. 1984, p. 13.
2. 7. 1993, p. 59.
5. 10. 1979, p. 12.
17. 10. 1992, p. 17.
20. 7. 1993, p. 12.

(8) JO n ? L 251 de 1 . 10. 1977, p. 60 .

— aproximadamente 1 000 toneladas de carne desos
sada, detida pelo organismo de intervenção italiano
e comprada antes de 1 de Fevereiro de 1993,
— aproximadamente 1 600 toneladas de carne desos
sada, detida pelo organismo de intervenção dina
marquês e comprada antes de 1 de Setembro de
1993 ,

— aproximadamente 8 000 toneladas de carne desos

sada, detida pelo organismo de intervenção irlandês
e comprada antes de 1 de Junho de 1993.
2. Os organismos de intervenção referidos no n? 1
vendem, em prioridade, as carnes cujo período de armaze
nagem é o mais longo.
O JO n? L 89 de 6. 4. 1994, p. 8 .

3.

As vendas realizam-se em conformidade com o

disposto nos Regulamentos (CEE) n? 2539/84, (CEE)
n? 3002/92 e (CEE) n? 2182/77 e com o disposto no
presente règulamento.
4. As qualidades e os preços mínimos referidos no
n? 1 do artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 2539/84
estão indicados no anexo I.

5.
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Só são tomadas em consideração as propostas que

cheguem aos organismos de intervenção em causa, o mais
tardar, às 12 horas do dia 16 de Maio de 1994.

2. Os requerentes referidos no n? 1 podem encarregar
um mandatário de receber os produtos que eles compram.
Neste caso, o mandatário apresentará as propostas ou, se
for caso disso, os pedidos de compra dos requerentes que
representa.

3.

Os compradores e os mandatários referidos nos

números anteriores manterão em dia uma contabilidade

que permita estabelecer o destino e a utilização dos
produtos, nomeadamente para verificar a correspondência
entre as quantidades de produtos comprados e as de
produtos transformados.

6. As informações relativas às quantidades, bem como
ao local em que se encontram armazenados os produtos,
podem ser obtidas pelos interessados nos endereços indi
cados no anexo II .

7. Em derrogação do n? 1 do artigo 8? do Regula
mento (CEE) n? 2173/79, as propostas devem ser apre
sentadas ao organismo de intervenção em causa em
sobrescrito fechado, que ostente a referência ao regula
mento em questão. O sobrescrito fechado não será aberto
pelo organismo de intervenção antes do termo do prazo

para apresentação de propostas referido no n? 5.
Artigo 2?
1 . Em derrogação dos n?s 1 e 2 do artigo 3? do Regula
mento (CEE) n ? 2182/77, a proposta ou, se for caso disso,
o pedido de compra :
a) Só é válido se for apresentado por uma pessoa singular
ou colectiva que, pelo menos, há doze meses exerça
uma actividade na indústria transformadora do fabrico

de produtos que contenham carne de bovino e esteja
inscrita num registo público de um Estado-membro ;
b) Deve ser acompanhado :
— de um compromisso escrito do requerente que
indique que o mesmo transformará as carnes em
produtos especificados no n? 1 do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 2182/77, no prazo referido
no n? 1 do artigo 5? do mesmo regulamento,
— da indicação precisa do ou dos estabelecimentos
onde a carne comprada será transformada.

Artigo 3 ?
1 . O montante da garantia prevista no n? 1 do artigo
5? do Regulamento (CEE) n? 2539/84 é fixado em 10
ecus por 100 quilogramas.

2. O montante da garantia, prevista no n? 3, alínea a),
do artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 2539/84, é fixado
em :

— 150 ecus por 100 quilogramas, no que respeita aos
quartos traseiros não desossados,

— 100 ecus por 100 quilogramas, no que respeita aos
quartos dianteiros, não desossados,
— 140 ecus por 100 quilogramas, no que respeita à carne
desossada.

Artigo 4?

Para efeitos do disposto no presente regulamento, 100
quilogramas de quartos traseiros não desossados corres
pondem a 64 quilogramas de carne desossada, depois de
retirados o lombo e a vazia.

Artigo 5 ."

É revogado o Regulamento (CE) n? 756/94.
Artigo 6?
O presente regulamento entra em vigor em 1 6 de Maio de
1994 .

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

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO I — BILA GI — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGA TOI — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος (μέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lid-Staat

Produkten

Estado-membro

Produtos

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατά προσέγιση]
ποσότητα ( τόνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità -approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering (ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (')
Mindstepriser i ECU/ton (')

Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (')
Ελάχιστεςτιμές πωλήσεως eicqjpaζóneveç σε Ecu τόνο (')
Minimum prices expressed in ecus per tonne (')
Prix minimaux exprimés en écus par tonne (')
Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (')

Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (')
Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (')

a) i) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρα |με κόκαλα —
Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos
traseiros com osso

Ireland

— Hindquarters, from :
category C, classes U, R and O

69

1 500

b) Cuartos delanteros con hueso — Forfjerdinger, ikke udbenet — Vorderviertel mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα fie κόκαλα —
Bone-in forequarters — Quartiers avant avec os — Quarti anteriori non disossati — Voorvoeten met been — Quartos dianteiros
com osso

Danmark

— Forfjerdinger af :
kategori A/C, klasse R og O

10

700

c) Garne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Αποστεωμένο κρέας — Boneless beef — Viande desossee —
Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada

Ireland

United Kingdom

— Category C :
Shins and shanks
Plates and flanks

500
3 000

1 550
1 1 50

Forequarters

2 000

1 600

Briskets
Outsides

1 000
500

Knuckles

500

1 500
2 750
2 400

Rumps

500

2 1 50

— Category C :
Briskets

500

1 500

Rumps

500

2 000

500

2 200

Thick flanks

Topsides

1 000

3 100

500

3 050

Pony

500

2 000

Foreribs
Shins and shanks

200
300

1 600
1 500

Clod and sticking
Forequarter flanks

500
155

1 750
1 100

Thin flanks

180

1 100

234
250
250
200

2
2
2
2

Silversides

Italia

— Categoria A :
Scamone
Fesa esterne
Fesa interna
Noce
Girello

66

100
600
700
200

3 000
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Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος μέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lid-Staat

Produkten

Estado-membro

Produtos

Danmark

(')
(')
(')
(')
(')
(')
(')
(')
(')

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

— Kategori A / C ;
Bryst og slag
0vrigt kad af forfjerding
Skank og muskel
Yderlår med lårtunge
Klump med kappe

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατά προσέγγιση
ποσότητα (τόνοι)
Approximate quantity

(tonnes)

Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering (ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)

500
800
100
100
100
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Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (')
Mindstepriser i ECU/ton (')

Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (')

Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu τόνο (')
Minimum prices expressed in ecus per tonne (')

Prix minimaux exprimés en écus par tonne (')
Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (')
Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (')

Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (')

1 300
1 900
1 600
2 750
2 800

Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n0 2173/79.
Disse priser gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2173/79.
Diese Preise gelten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1 ) of Regulation (EEC) No 2173/79.
Ces prix s entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 2173/79.
Il prezzo si intende in conformità del disposto dell articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
Estes preços aplicam-se conforme o disposto no n? 1 do artigo 17? do Regulamento (CEE) n? 2173/79.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

7. 5 . 94

N? L 117/ 15

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —

ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II
Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção

IRELAND :

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

Tel. (01)678 90 11 , ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01 ) 6616263, (01 ) 6785214 and (01 ) 6620198
DANMARK :

EF-Direktoratet

Nyropsgade 26
DK- 1602 København K

Tlf. (33)92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax (33)92 69 48
ITALIA :

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
1-00185 Roma
Tel . 49 49 91
Telex 61 30 03

UNITED KINGDOM :

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House

2 Queens Walk

Reading RG1 7QW
Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50
FRANCE :

OFIVAL

Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15

Tél. : 45 38 84 00, télex 205476 F
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REGULAMENTO (CE) N? 1068/94 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1994

que restabelece o direito aduaneiro preferencial de importação de rosas de flor

pequena originárias de Israel
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 4088/87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as
condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferen
ciais na importação de determinados produtos da floricul
tura originários de Israel, Jordânia, Marrocos e Chipre (')
alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3551 /88 (2), e,
nomeadamente, o n? 2, alínea b), do seu artigo 5?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 4088/87
determina as condições de aplicação de um direito adua
neiro preferencial destinado às rosas de flor grande, rosas
de flor pequena, cravos unifloros ( standard) e cravos
multifloros {spray), no limite de contingentes pautais
abertos anualmente para a importação na Comunidade de
flores frescas cortadas ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 2604/93 do
Conselho (3) determina a abertura e modo de gestão de
contingentes pautais comunitários para flores e botões,
frescos, cortados, originários de Chipre, Jordânia,
Marrocos e Israel ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 700/88 da
Comissão (5), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2917/93 (6), estabelece as regras de
execução do regime em causa ;

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho Q, alterado pelo Regulamento (CE) n?
3528/93 (8), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas nos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas deconversão 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 (9), alterado pelo
Regulamento (CE) n? 547/94 (10) ;

Considerando que para os rosas de flor pequena, originá
rias de Israel, o direito aduaneiro preferencial fixado pelo
Regulamento (CEE) n? 2604/93 do Conselho foi
suspenso pelo Regulamento (CE) n? 383/94 da Comis
são (u) ;

Considerando que, com base nas verificações efectuadas
nos termos do disposto nos Regulamentos (CEE) n?
4088 /87 e (CEE) n? 700/88, é necessário concluir que as
condições previstas no n? 3, último parágrafo do artigo 2?
do Regulamento (CEE) n? 4088/87 estão reunidas, para o
restabelecimento do direito aduaneiro preferencial relativo

às rosas de flor pequena originárias de Israel ; que há que
restabelecer o direito aduaneiro preferencial,
Considerando que o n ? 3 do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 4088 /87 dispõe que o direito aduaneiro prefe
rencial será restabelecido para um dado produto e uma
dada origem se os preços do produto importado (sem
dedução do direito aduaneiro à taxa integral), com respeito
a pelo menos 70 % das quantidades relativamente às
quais existam cotações disponíveis nos mercados repre
sentativos da Comunidade, forem iguais ou superiores a
85 % do preço comunitário à produção desde o momento
da aplicação efectiva da medida de suspensão do direito
aduaneiro preferencial, durante :
— dois dias sucessivos de mercado após uma suspensão,
em aplicação do n? 2, alínea a), do artigo 2? do refe
rido regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Para as importações de rosas de flor pequena originárias
de Israel (códigos NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51 ) é
restabelecido o direito aduaneiro preferencial fixado no
Regulamento (CEE) n ? 2604/93 .

— três dias sucessivos de mercado após uma suspensão
em aplicação do n ? 2, alínea b), do artigo 2? do refe

Artigo 2 ?

rido regulamento ;

O presente regulamento entra em vigor em 7 de Maio de
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 2890/93 da
Comissão (4) fixa os preços comunitários na produção de
cravos e de rosas, para aplicação do regime em causa ;
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

382
311
239
263

de
de
de
de

31 .
17 .
24.
22.

12. 1987, p. 22.
11 . 1988 , p. 1 .
9. 1993, p. 1 .
10. 1993, p. 10.

1994 .

(5) JO n ? L 72 de 18 . 3. 1988, p. 16.
(6) JO n? L 264 de 23. 10. 1993, p. 33.
o JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

(8) JO n? L 320
O JO n? L 108
H JO n? L 69
(") JO n? L 50

de
de
de
de

22. 12. 1993, p. 32.
1 . 5. 1993, p. 106.
12. 3. 1994, p. 1 .
22. 2. 1994, p. 1 .
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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 6 de Maio de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 1069/94 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1994

que abre concursos para a fixação da ajuda à armazenagem privada de carcaças e
meias carcaças de borrego
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3013/89 do
Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece a
organização comum de mercado no sector das carnes de
ovino e caprino ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 233/94 (2), e, nomeada
mente, o n? 3 do seu artigo 7?,

Considerando que o artigo atrás referido preve a aplicação
dessas medidas com base na situação de cada zona de

cotação ; que é adequado, por conseguinte, abrir os
concursos separadamente para cada zona onde estão
reunidas as condições,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3446/90 da
Comissão, de 27 de Novembro de 1990, que estabelece
regras de execução relativas à concessão de ajudas à arma
zenagem privada de carnes de ovino e caprino (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 3533/93 (4), estabelece regras específicas relativas ao
aviso de concurso ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3447/90 da

São abertos concursos na Irlanda e na Itália, com vista à

concessão da ajuda à armazenagem privada da carcaças e
meias-carcaças de borrego.
Sem prejuízo do disposto no Regulamento (CEE)
n? 3447/90, podem ser apresentadas propostas aos orga
nismos de intervenção dos Estados-membros interessados.

Comissão, de 28 de Novembro de 1990, relativo às condi

ções especiais de concessão de ajudas à armazenagem
privada no sector das carnes de ovino e caprino Q, com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1258/91 (6), prevê, nomeadamente, a lista de produtos
elegíveis e as quantidades mínimas que podem ser objecto
de uma proposta ;
Considerando que a aplicação do disposto no n? 3 do
artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 3013/89 resulta na
abertura de concursos para a concessão de ajudas à arma
zenagem privada ;

Artigo 2?

As propostas devem ser apresentadas, o mais tardar, às 14
horas do dia 16 de Maio de 1994, ao organismo de inter
venção competente.

Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor em 7 de Maio de
1994.

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

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(4)
0
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

289 de 7. 10. 1989, p. 1 .
30 de 3. 2. 1994, p. 9.
333 de 30. 11 . 1990, p. 39.
321 de 23. 12. 1993, p. 9.
333 de 30. 11 . 1990, p. 46.
120 de 15. 5. 1991 , p. 15.
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REGULAMENTO (CE) N? 1070/94 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1994

que altera o Regulamento (CEE) n? 1627/89 relativo à compra de carne de bovino
por concurso

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector da carne de bovi

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

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

no ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 361 1 /93 (2), e, nomeadamente, o n? 7 do
seu artigo 6?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1627/89 da
Comissão, de 9 de Junho de 1989, relativo à compra de
carne de bovino por concurso (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 898/94 (4),
abriu concursos para compra, em determinados Estados
-membros ou regiões de Estados-membros, de certos
grupos de qualidades ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O anexo do Regulamento (CEE) n? 1627/89 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2?

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

O presente regulamento entra em vigor em 1 6 de Maio de

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

1994.

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

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148
328
159
104

de
de
de
de

28 .
29.
10.
23.

6. 1968, p. 24.
12. 1993, p. 7.
6. 1989, p. 36.
4. 1994, p. 22.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO
Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1

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

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Qualitätsgruppen
Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

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

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualita di cui all'articolo 1 , paragrafo 1

In artikel 1 , lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen
Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do
artigo 1 ?
Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoria A

Categoria C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους

Κατηγορία A

Κατηγορία Γ

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

Member States or regions
of a Member State

États membres ou régions
d'États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros
U

Denmark

Northern Ireland

R

O

U

R

x

x

O
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REGULAMENTO (CE) N? 1071/94 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1994

que fixa o preço mínimo de importação aplicável a determinados produtos
transformados à base de cerejas durante a campanha de comercialização de
1994/ 1995

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 426/86 do
Conselho, de 24 de Fevereiro de 1986, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

mente a campanha de 1994/ 1995, para determinadas
cerejas transformadas que constam da parte B do anexo I
do Regulamento (CEE) n? 426/86 ;

Considerando que o Comité de gestão das frutas e
produtos hortícolas não emitiu qualquer parecer no prazo
fixado pelo seu presidente,

(CE) n? 549/94 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu artigo
9?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3225/88 do
Conselho (3) fixou as regras gerais do regime do preço
mínimo de importação para determinadas cerejas transfor

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

madas ;

Artigo 1 ?

Considerando que, nos termos do n? 2 do artigo 9? do
Regulamento (CEE) n? 426/86, o preço mínimo de
importação é estabelecido tendo em conta, em especial :
— o preço franco-fronteira de importação na Comuni
dade,

Durante a campanha de comercialização de 1994/ 1995,

aplica-se para cada produto especificado no anexo do
presente regulamento o preço mínimo de importação aí
indicado.

— os preços praticados nos mercados mundiais,
— a situação no mercado interno da Comunidade,

Artigo 2?

— a evolução das trocas comerciais com países terceiros ;
Considerando que, com base nos critérios atrás referidos, é

O presente regulamento entra em vigor em 10 de Maio de

necessário fixar um preço mínimo de importação, relativa

1994.

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

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
(2) JO n? L 69 de 12. 3. 1994, p. 5.
(') JO n? L 288 de 21 . 10. 1988, p. 11 .
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ANEXO

(Em ecus/100 kg de peso líquido)
Designação das mercadorias

Código NC

ex 0811

Preço mínimo
de importação

Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo
adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes :

ex 0811 90

— Outras :

— — Adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes :

ex 0811 90 10

— — — De teor de açúcares superior a 13 %, em peso :
— — — — Ginjas (Prunus cerasus):

ex 0811 90 10

— — — — — Não descaroçadas

48,20

ex 0811 90 10

_____ Outras

54,50

ex 0811 90 10

— Outras cerejas :
_____ Não descaroçadas

48,20

ex 0811 90 10

_____ Outras

54,50

ex 0811 90 30

Outras :

— — — — Ginjas (Prunus cerasus):
ex 0811 90 30
ex 0811 90 30

— — — — — Não descaroçadas
_____ Outras

48,20
54,50

_ _ — — Outras cerejas :
ex 0811 90 30

— — — — — Não descaroçadas

ex 0811 90 30

Outras

48,20
54,50

— — Outras :

— — — Cerejas :
— — — — Ginjas (Prunus cerasus):
ex 0811 90 75

— — — — — Não descaroçadas

48,20

ex 0811 90 75

_____ Outras

54,50

— — — — Outras :

ex 0811 90 80

Não descaroçadas

ex 0811 90 80

_____ Outras

ex 0812

Frutas conservadas transitoriamente (por exemplo : com gás sulfuroso ou
água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a
assegurar transitoriamente a sua conservação), mas impróprias para

48,20
54,50

081210 00
ex 0812 10 00

alimentação nesse estado :
— Cerejas :
— — Ginjas (Prunus cerasus)

—

ex 081210 00

— — Outras

—

2008

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

2008 60

ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições :
— Cerejas :
— — Sem adição de álcool :

2008 60 51

— — — Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de conteúdo
líquido superior a 1 kg :
— — — — Ginjas (Prunus cerasus)

60,80

2008 60 59

— — — — Outras

60,80

2008 60 61

— — — Com adição de açúcar, em embalagens imediatas de conteúdo
líquido não superior a 1 kg :
— — — — Ginjas (Prunus cerasus)

67,10

2008 60 69

— — — — Outras

67,10

2008 60 71

— — — Sem adição de açúcar, em embalagens imediatas de conteúdo
líquido :
— — — — De 4,5 kg ou mais :
_____ Ginjas (Prunus cerasus)

53,70

2008 60 79

2008 60 91
2008 60 99

Outras

— — — — De menos de 4,5 kg :
_____ Ginjas (Prunus cerasus)
Outras

53,70

58,70
58,70
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REGULAMENTO (CE) N? 1072/94 DA COMISSÃO
de 6 de Maio 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 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais (l), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 da Comissão (2),
e, nomeadamente, o n? 5 do seu artigo 10? e o n? 3 do
seu artigo 11 ?,

mercado, verificada no decurso do período de referencia
de 5 de Maio de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes ;

Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CE) n? 819/94 aos preços de oferta e às
cotações desse dia, de que a Comissão tem conhecimento,
implica a alteração dos direitos niveladores actualmente
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 f), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (4),
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, das farinhas de trigo e de centeio
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CE) n? 819/94 da Comissão (*) e pelos regulamentos
posteriores que o alteraram ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos a taxa representativa do

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 7 de Maio de
1994.

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

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
(3)
(4)
O

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.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 32.
94 de 13. 4. 1994, p. 16.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 6 de Maio 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 (®)

0709 90 60

99,55 00

0712 90 19
1001 10 00

99,55 0 0
9,1 1 (') 0

1001 90 91

89,55

1001 90 99
1002 00 00

89,55 0
1 22,37 («)

1003 00 10

125,96

1003 00 90

125,96 0

1004 00 00

100,83

100510 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

99,55 00
99,55 00
105,85 O
32,63 0
5O,69 (4)0
00
0

1008 90 90

0

1101 00 00

162^20

11021000
1103 11 10
1103 11 90
110710 11
1107 10 19

208,87
45,31
186,87
170,28
129,98

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

235,09 (10)
178,41 0
206,12 (,0)

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

aos produtos originários dos Estados de Africa, 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) fim relação ao milho painço e ao sorgo originários dos Estados de Africa, 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 .

0 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.
(®) 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.

(") Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.
Q Os produtos deste código importados no âmbito dos acordos concluídos entre a Polónia e a Hungria e a Comu
nidade e no âmbito dos acordos provisórios entre a República Checa, a República Eslovaca, a Bulgária e a
Roménia e a Comunidade, e para os quais seja apresentado um certificado EUR 1 emitido nas condições
previstas nos Regulamentos (CE) n? 121 /94 ou (CE) n? 335/94, 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? 1073/94 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1994

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1 992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 da Comissão (2),
e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 12?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3813/92 do

mercado, verificada no decurso do período de referencia
de 5 de Maio de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes ;

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

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

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

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (4),
Considerando que os prémios que acrescem aos direitos
niveladores em relação aos cereais e ao malte foram

fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1681 /93 da Comis
são (*) e pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos a taxa representativa do

Artigo 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.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 7 de Maio de
1994.

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

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(4)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181
196
387
320
159

de
de
de
de
de

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

21 .
22.
p. 1 .
p. 32.
11 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 6 de Maio 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

5

6

7

8

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

1,44

1,26

1001 90 99

0

0

1,44

1,26

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

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

2,01

1,75

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

5

6

7

8

9

1107 10 11
1107 10 19

0
0

0
0

2,56
1,92

2,24
1,68

2,24
1,68

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? 1074/94 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1994

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 133/94 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 16?,

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

Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos a taxa representativa do
mercado, verificada no decurso do período de referência
de 5 de Maio de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1695/93 da Comis
são com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 1060/94 (*);
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 1695/93 aos dados
de que a Comissão tem conhecimento implica a alteração

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

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 7 de Maio de
1994.

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

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
O
(4)
O
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
22 de 27. 1 . 1994, p. 7.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 32.
159 de 1 . 7. 1993, p. 40.
115 de 6. 5. 1994, p. 21 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 6 de Maio de 1994, que fixa os direitos niveladores
à importação em relação ao açúcar branco e ao açúcar em bruto
(Em ECU/100 kg)

Código NC

Montante do direito nivelador (3)

1701 11 10

33,85 0

1701 11 90

33,85 (')

1701 12 10
1701 12 90

33,85 0
33,85 0

1701 91 00

38,73

1701 99 10

38,73

1701 99 90

38,73 0

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

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

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

CONFERÊNCIA DOS REPRESENTANTES
DOS GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS

DECISÃO
DOS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS

de 24 de Março de 1994

relativa à consulta e divulgação dos documentos de arquivo relativos às negocia
ções dos Tratados de Roma, às negociações da Comunidade Política Europeia e
ao Comité temporário para o mercado comum e Euratom
(94/271 /CE, Euratom)

Artigo 1 ?

A consulta e divulgação dos documentos de arquivo relativos às negociações dos Tratados
de Roma, às negociações da Comunidade Política Europeia e ao Comité temporário para o
mercado comum e Euratom, que foram confiados aos arquivos comunitários pelos Esta
dos-membros, são autorizadas nas condições previstas pelo Regulamento (CEE, Euratom)
n? 354/83 do Conselho, de 1 de Fevereiro de 1983 (').
Artigo 2?
A presente decisão entra em vigor na data de hoje.
Feito em Bruxelas, em 24 de Março de 1994.
0 Presidente
A. ZAPHIRIOU

(') JO n? L 43 de 15. 2. 1983, p. 1 .
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 13 de Abril de 1994

relativa a um processo de aplicação do artigo 85? do Tratado CE
(Progresso IV/B-2/34.179 — Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Fede
ratie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven)
(Apenas faz fe o texto em língua neerlandesa)

(94/272/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

que tinham excluído empresas que não eram seus
membros do mercado de locação de gruas móveis e
na medida em que tinham imposto um regime de
preços fixos, de acordo com os estatutos e regula
mentos de ambas as organizações.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento n? 17 do Conselho, de 6
de Fevereiro de 1962, primeiro regulamento de execução
dos artigos 85? e 86? do Tratado ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Espanha e de
Portugal, e, nomeadamente, o n? 6 do seu artigo 15?,

Os acordos notificados

(2)

Tendo em conta a denúncia apresentada em 13 de
Janeiro de 1992, pela Van Marwijk e outros, assim como o
pedido de medidas provisórias, e os estatutos e regula
mentos notificados pela Stichting Certificatie Kraanve
rhuurbedrijfe e pela Federatie van Nederlandse Kraanve
rhuurbedrijven, em 15 de Janeiro de 1992 e em 6 de

Em 15 de Janeiro de 1992, foram notificados à
Comissão os estatutos e regulamentos da SCK e em
6 de Fevereiro de 1992 os da FNK. Em ambos os

casos se solicitava um certificado negativo ou,
subsidiariamente, uma isenção nos termos do n? 3
do artigo 85? Um elemento fundamental dos

acordos notificados era a proibição denominada
« inhuurverbod » enunciada no n? 2 do artigo 7? do

Fevereiro do mesmo ano, respectivamente ;

regulamento da SCK, que estabelece o seguinte :
« Para além das restantes obrigações impostas pelo
presente regulamento, o titular do certificado só
poderá obter ou ceder gruas que disponham de
matrículas de certificação válidas ».

Após ter dado às empresas interessadas, nos termos do n?
1 do artigo 19? do Regulamento n? 17, a oportunidade de
darem a conhecer as suas observações sobre as acusações
que a Comissão tinha formulado ;

Considerando o seguinte :
As partes

(3)
I. OS FACTOS

Os autores da denúncia são empresas de locação de
gruas móveis. Nove delas encontram-se estabele
cidas nos Países Baixos e as duas restantes na

Bélgica. Nenhuma é membro da FNK nem parti
A denuncia

(1 )

cipa na SCK.

Em 13 de Janeiro de 1992 a M.W.C.M van Marwijk
e outras dez empresas apresentaram uma denúncia
e um pedido de medidas provisórias, alegando que
a

Federatie

van

Nederlandse

Kraanverhuurbe

drijven (« FNK ») e a Stichting Certificatie Kraanve
rhuurbedrijf (« SCK ») tinham violado o n? 1 do
artigo 85? e o artigo 86? do Tratado na medida em
(') JO n? 13 de 21 . 2. 1962, p. 204/62.

(4)

A FNK e uma associação de empresas de locação
de gruas móveis. Foi constituída em 13 de Março
de 1971 e tem a sua sede em Culemborg. Em 31 de
Dezembro de 1991 contava com 186 membros.

(5)

A SCK, cuja sede tem o mesmo endereço em
Culemborg, foi constituída em 15 de Dezembro de
1987
ac0rcj0 com os geus estatutos, o objectivo
da organização consiste em garantir, através de um
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organismo encarregado pelo Ministério dos
Assuntos Sociais do controlo das gruas e máquinas
de elevação. Em caso de defeitos ou negligências
graves, o KeBoMa tem a obrigação de informar a
Inspecção do Trabalho.

sistema de supervisão e de inspecção das empresas
do sector, un nível adequado de qualidade e
competência das empresas participantes, bem como
do respectivo pessoal e maquinaria. Em 31 de
Dezembro de 1992 contava com 187 empresas
participantes, a maior parte das quais eram igual
mente membros da FNK. Durante a fase inicial

(1985-1987), a SFK foi subvencionada pelas autori

Estrutura da FNK e da SCK

dades dos Países Baixos.

(8)
O mercado

(6)

Este tipo de gruas é utilizado nos Países Baixos
principalmente na construção, na indústria petro
química e no sector dos transportes. Entre as

empresas deste sector constitui prática comum a
sublocação de gruas. Segundo dados da FNK, em
1991 funcionavam nos Países Baixos 350 empresas

de locação de gruas com um volume de negócios
total de cerca de 450 milhões de ecus. Os membros

da FNK realizavam pelo menos 75 % deste
montante. Segundo a FNK, devido a problemas de
transporte, a maior parte das gruas opera num raio
de 50 quilómetros, facto que, para as empresas de
outros Estados-membros, limita o mercado dos

Países Baixos aos territórios próximos das fronteiras
belga e alemã.

Controlo das autoridades

(7)

Em conformidade com a lei que regula as condi
ções de trabalho (Arbowet), as empresas são obri
gadas a garantir que a maquinaria utilizada por elas
satisfaz todas as exigências de eficácia e segurança
na sua construção. Em primeiro lugar, a referida
maquinaria deve ser revista periodicamente. Por
outro lado, as normas de segurança baseadas na lei
relativa às condições no local de trabalho, deter

mina estas regras com maior pormenor. Podem
citar-se a decisão relativa à segurança nas fábricas e

locais de trabalho e a decisão relativa à segurança
noutros locais, em que se determinam as normas de
segurança na construção e utilização de gruas e
outras máquinas de elevação. Estas disposições
encontram-se pormenorizadas em vários regula
mentos ministeriais que dão cumprimento às
exigências da Directiva 89/392/CEE do Conselho,

de 14 de Junho de 1989, relativa à aproximação das
às legislações dos Estados-membros respeitantes às
máquinas (').
De acordo com a decisão relativa à segurança nas

A SCK é reconhecida pelo conselho de certificação
como o organismo certificador o que implica que
deve cumprir, entre outras, uma exigência básica de
independência. Este facto não impede que, na
prática, os vínculos existentes entre a FNK e a SCK
sejam tão estreitos que seria inconcebível que uma
tome uma iniciativa sem que a outra esteja plena
mente informada e de acordo com essa iniciativa.

(9)

Os estatutos da SCK revelam que metade do seu
comité de gestão é nomeado pela FNK e que as
decisões são tomadas por simples maioria. Por
conseguinte, não se pode tomar qualquer decisão
sem contar com a aprovação da FNK. Os restantes
membros do comité não provêm de empresas do
sector (n? 1 do artigo 5?), sendo representantes de
grandes empresas que utilizam regularmente e em
grande escala os serviços da FNK e da SCK. Deste
modo, os membros da SCK encontram-se em exce

lente posição para obter os melhores contratos. Este
facto é comprovado, por exemplo, pelo regula
mento interno da Nederlandse Spoorwegen (Com
panhia Ferroviária dos Países Baixos), no qual se
estabelece que só se pode negociar com empresas
de locação de gruas devidamente certificadas pela
SCK.

O comité de gestão é assistido por um comité
consultivo cujos membros são nomeados pelo
comité de gestão, com o acordo prévio da FNK,
que também pode propor candidatos. O comité
consultivo é composto por oito membros, dois dos
quais provêm da própria FNK e quatro de organi
zações de empresas utilizadoras dos serviços de
locação de gruas. As funções do comité consultivo
são, entre outras, as de assessorar o comité de gestão
da SCK relativamente à natureza e conteúdo do

sistema de certificação e à determinação das formas
e requisitos de avaliação que constituem o funda

mento do sistema de certificação. O parecer dado
pelo comité consultivo é vinculativo (artigo 2? do
regulamento do comité consultivo).
Ainda que a FNK alegue que a SCK foi constituída
por iniciativa das empresas utilizadoras dos serviços

de locação, parece ter sido a própria FNK que a

fábricas e locais de trabalho, o KeBoMa é o único

propôs ; as empresas utilizadoras não estavam nessa
altura suficientemente organizadas.

(') JO n? L 183 de 29. 6. 1989, p. 9. Esta directiva foi posterior
mente alterada pela Directiva 93/68/CEE (JO n? L 220 de 30.

As duas organizações têm a mesma sede, número

8. 1993, p. 1 ). Uma alteração anterior [Directiva 91 /368/CEE

(JO n? 198 de 22. 7. 1991 , p. 16)] incluía as gruas no âmbito
de aplicação da directiva.

de telefone e secretaria. Os estatutos e regulamentos
de ambas foram notificados pelo mesmo represen
tante e sob a mesma forma.
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que torna infalível o sistema é a referida clausula
« inhuurverbod », que entrou em vigor em 1 de
Janeiro de 1991 , e por força da qual uma empresa
objecto de certificação não pode alugar gruas suple
mentares a empresas que não sejam membros da
FCK. Como neste sector grande parte do trabalho

Comportamento da FNK e da SCK

(10)

De acordo com os seus estatutos, o objectivo da
FNK consiste em defender os interesses do sector

da locação de gruas em geral e os dos seus
membros em especial, bem como fomentar as rela
ções e a cooperação entre aqueles. Os estatutos e
regulamento interno determinam os objectivos a
prosseguir e respectivos meios a utilizar. As
empresas não estabelecidas nos Países Baixos não
podem ser membros da FNK.
Os seus estatutos incluem determinadas disposições
que exigem que os membros da FNK que neces
sitem de gruas suplementares as aluguem, sempre
que possível, a outros membros praticando tarifas
razoáveis. Estas disposições foram suprimidas pela
FNK na sequência de uma sentença proferida pelo

se efectua em regime de subcontratação, registou-se

uma diminuição significativa no volume de negó
cios das empresas não membros, o que colocou já
algumas dessas empresas em situação delicada.

Desenrolar do processo

(12)

são decidiu retirar, nos termos do n? 6 do artigo
15? do Regulamento n? 17, a imunidade contra
coimas previstas no n? 5 do artigo 15? do regula
mento, uma vez que na sua opinião o n? 1 do
artigo 85? do Tratado tinha sido claramente violado
e que a aplicação do n? 3 do artigo 85? não se
justificava devido principalmente ao facto de a SCK
proibir os seus participantes de alugarem gruas a
empresas não membros e excluir a adesão de
empresas estrangeiras. Esta proibição de alugar
gruas suplementares a empresas não membros tem
graves consequências, uma vez que existem
algumas grandes empresas que de forma regular e
em grande escala exigem este tipo de serviços ; uma
vez que essas empresas se encontram estreitamente

de 1992, no âmbito de um processo sumário.
Até 1991 , a FNK publicava uma lista de preços ;
numa análise do sector realizada por um organismo
independente descobriu-se que existiam duas listas
de preços, uma para os utilizadores normais e outra
para a locação de gruas suplementares entre os dife
rentes membros.

De acordo com os seus estatutos, o objectivo da
SCK é o de manter e promover o nível de quali
dade dos serviços das empresas de locação de gruas.
Este deve ser alcançado mediante determinação de
um código de boas práticas, num sistema de certifi
cação dos mecanismos de controlo que garantam o
cumprimento do referido código ; para obter a
certificação, as empresas devem satisfazer uma série
de critérios : cumprimento das disposições legais
em matéria fiscal e de segurança social, cobertura
adequada a nível de seguros, fiabilidade e liquidez,
capacidade e condições de emprego do pessoal. A
empresa deve estar registada na Câmara de Comér
cio, o que impede ou, pelo menos, dificulta o
acesso de empresas não neerlandesas. A certificação
pressupõe também o cumprimento de determi
nados requisitos técnicos das gruas ainda que a
SCK não efectue controlos. As gruas devem possuir
umas placas de certificação que demonstrem que
foram cumpridas as condições determinadas nos
estatutos. Finalmente, as empresas que foram
objecto de certificação devem aplicar as condições
gerais impostas pela FNK, nomeadamente em
matéria de preços.

A certificação é efectuada pelos membros do
comité consultivo e do comité de certificação.
Nestes órgãos a SCK tem sempre uma representa
ção importante do sector dos utilizadores. Por
exemplo, a AKZO, a DSM e a Shell estão represen
tadas nestes órgãos. Desse modo, consegue-se que
as empresas utilizadores contratem sempre
empresas objecto de certificação. O elemento final

Na sequência duma investigação preliminar do
caso, a Comissão emitiu a sua comunicação de
acusações em 16 de Dezembro de 1992. A Comis

Tribunal Distrital de Utrecht em 11 de Fevereiro

(11 )
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vinculadas à FNK e à SCK, os membros destas

últimas encontram-se numa posição de vantagem
indiscutível .

Os factos e os argumentos alegados pela FNK e
pela SCK na sua resposta de 3 de Fevereiro de 1993
à comunicação de acusações não forneceu quais
quer razões para a Comissão alterar o seu ponto de
vista relativamente ao sistema de certificação da

SCK e, em especial, à proibição de alugar gruas
suplementares a empresas não membros.
Na sua carta de 4 de Junho de 1993, a Comissão
informou a FNK e a SCK deste facto. A Comissão

acentuou que só poderia suspender o processo
previsto no n? 6 do artigo 15? do Regulamento
n? 17, caso a FNK e a SCK retirassem a proibição.
(13)

Como resposta, a FNK a SCK propuseram, na sua
carta de 12 de Julho de 1993, que a proibição rela
tiva ao aluguer de gruas suplementares de empresas
não membros, tal como estabelecido no segundo
travessão do artigo 7? das regras de certificação do
sector da locação de gruas, seria alterada de forma a
que só pudessem alugar-se gruas com uma certifi
cação emitida pela SCK « ou por outro organismo
de certificação que, em conformidade com as
normas EN 45011 , estivesse habilitado para a certi
ficação de empresas de locação de gruas e que apli
casse critérios equivalentes e demonstráveis ».
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A Comissão considera que esta proposta não da
resposta às objecções levantadas, uma vez que não
foi estabelecido que um sistema de certificação
privado, como avançado pela SCK, acrescente algo
de essencial aos requisitos legais já existentes apli
cáveis a gruas e máquinas de elevação. Estas máqui
nas, bem como as respectivas peças, são regulamen
tadas pela anteriormente mencionada Directiva
89/392/CEE ; por outro lado, o KeBoMa, orga
nismo de inspecção de gruas reconhecido pelo

dente do Tribunal Distrital teve em conta o facto

Governo dos Países Baixos, não é um organismo de
certificação reconhecido pela EN 45011 ; por
conseguinte, apenas as gruas que tenham sido certi

interpretação da sentença anterior de 9 de Julho de
1992 do Tribunal Regional de Amesterdão, o presi

ficadas pelo KeBoMa se encontram incluídas na
proibição, ainda que cumpram todos os requisitos
legais. A alteração proposta pela FNK e pela SCK
teria, por conseguinte, muito pouco ou nenhum
efeito na prática.

vigor da sentença por um período de quatro meses
(até 8 de Novembro) de forma a dar às partes a
oportunidade de obterem uma nova decisão do
Tribunal Regional de Amesterdão.

de a Comissão ter entretanto, quer na comunicação
de acusações quer na carta anteriormente referida
de 4 de Junho de 1993, ter dado a conhecer o seu

ponto de vista relativamente às disposições em
questão e de, por conseguinte, se encontrar claro
que a proibição não tinha quaisquer hipóteses de
ser objecto de isenção por parte da Comissão.
Contudo, tendo em conta o facto de a sentença se
ter, numa medida considerável, baseado numa
dente do Tribunal Distrital adiou a entrada em

Esse recurso foi entretanto indeferido pelo acórdão
de 28 de Outubro de 1993 do Tribunal Regional de
Amesterdão. A FNK e a SCK prepararam e distri
buíram, por conseguinte, em 4 de Novembro, a fim
de dar cumprimento à decisão do Tribunal, uma
declaração para efeitos de retirada do « inhuur
verbod » até a Comissão ter adoptado uma posição
definitiva sobre a questão.

A Comissão propôs então, na sua carta de 2 de
Agosto de 1993, que o segundo travessão do artigo
7? das regras relativas à certificação do sector da
locação de gruas deveria ser alterado de modo a
permitir o uso de todas as gruas que cumpram as
disposições legais do local onde o utilizador se
encontre estabelecido . A FNK e a SCK não acei

taram esta proposta, pelo que a Comissão decidiu
prosseguir o processo previsto no n? 6 do artigo
15?

II. N ? 1 DO ARTIGO 85?

(16)

(14)

como os factos anteriormente enunciados demons

nacionais

traram, um todo indissociável, pelo que, no que diz
respeito ao n? 1 do artigo 85? do Tratado, devem
ser analisados conjuntamente.

Numa decisão proferida em processo sumário em
11 de Fevereiro de 1992, o presidente do Tribunal
Distrital de Utrecht, no processo apresentado pela
Van Marwijk c.s., ordenou que a SCK suspendesse a
aplicação da proibição. Esta decisão foi anulada em
9 de Julho de 1992 pelo Tribunal de Recurso da
região de Amesterdão, igualmente em processo
sumário. Este tribunal considerou que, até ao
momento, não se poderia afirmar com segurança
que a Comissão não concederia uma isenção aos
acordos. Na opinião do Tribunal Regional de
Recurso,

os

tribunais

nacionais

devem

ser

prudentes ao proferir qualquer sentença sobre a
matéria, principalmente tendo em conta que, no

(17)

empresas abrangida pelo âmbito de aplicação do
n? 1 do artigo 85? do Tratado.
( 18)

O regulamento interno da FNK resulta de uma
decisão tomada por uma associação de empresas,
uma vez que foi adoptado por força dos estatutos da
FNK, e especialmente do seu artigo 4?

(19)

A SCK é uma fundação de direito neerlandês criada
por iniciativa da FNK com o objectivo de conce

caso presente,^ os acordos iriam ser objecto de uma

Na sequência da comunicação de acusações de 16
de Dezembro de 1992, a -Van Marwijk c.s. recorreu
uma vez mais ao presidente do Tribunal Distrital
de Utrecht. Este, numa decisão proferida em
processo sumário em 6 de Julho de 1993, afirmou
que a proibição de alugar gruas a empresas não
membros deveria ser suspensa, uma vez que as
razões que tinham levado o Tribunal Regional de
Recurso a anular a sentença anterior do Tribunal

Distrital se tinham tornado improcedentes. O presi

A FNK constitui uma associação. Os membros da
associação são empresas do sector da locação de
gruas. Este facto resulta dos artigos 1 ? e 2? dos esta
tutos da FNK, bem como da exposição de motivos
que acompanhava a notificação.

A FNK é por conseguinte uma associação de

decisão da Comissão.

(15)

Os regulamentos da FNK e da SCK formam, tal

Desenrolar do processo junto dos tribunais

der, mediante pagamento, certificados a empresas
do sector da locação de gruas. A SCK é uma pessoa
colectiva independente, como pode comprovar-se
no artigo 6? dos seus estatutos e na notificação. A

SCK não é um organismo de direito público.
A SCK, que desenvolve actividades comerciais e/ou
económicas, é por conseguinte, uma empresa na
acepção do n? 1 do artigo 85?

N? L 117/34

(20)

(21 )
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O facto de a SCK ser um organismo de certificação
reconhecido pelo conselho de certificação que
cumpre as normas europeias na matéria (a série EN
45000) não impede a aplicabilidade do n? 1 do
artigo 85? O facto de as normas da SCK serem
reconhecidas pelo conselho de certificação não
significa de qualquer modo que a SCK possa
infringir o direito da concorrência.
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de gruas suplementares, estas so poderão ser obtidas
junto de empresas filiadas na SCK.

(24)

A eficácia desses acordos é total graças ao sistema
de controlo instituído pela SCK.
Os artigos 9? e 10? do regulamento prevêem a
suspensão ou a retirada da certificação às empresas
filiadas que não cumpram as regras estabelecidas,
entre elas a referida proibição. Os recursos contra
estas decisões devem ser apresentados junto de um
órgão cujos membros são nomeados indirectamente
pela FNK (artigo 14? do regulamento). A suspensão
ou retirada da certificação a uma empresa filiada é
tornada pública mediante um anúncio na imprensa
especializada. Esse anúncio representa, em primeiro
lugar, uma ameaça de retirada da certificação a
outras empresas filiadas que continuem a celebrar
contratos com a empresa em causa e, em segundo
lugar, uma sugestão de que é preferível não nego

As empresas de locação de gruas certificadas pela
SCK são igualmente empresas abrangidas pelo
âmbito de aplicação do n? 1 do artigo 85?

A participação no sistema da SCK, que inclui a
aceitação dos estatutos e regras, constitui, por
conseguinte, um acordo ou uma decisão de uma
associação de empresas, na acepção do n? 1 do
artigo 85?, pelas razões referidas supra.

ciar com a mesma. Estes anúncios são extrema

mente prejudiciais para as empresas em causa.

(22) . Uma característica do sistema da SCK, instituído

por iniciativa da FNK, consiste no facto de ser um
circuito fechado. O « inhuurverbod », em conformi

(25)

dade com o artigo 7? do seu regulamento, é em
grande medida a causa desse facto. Esta proibição,
estabelecida nos artigos 8?, 9? e 10? do regula
mento, proíbe as empresas filiadas de recorrerem a
empresas não membros na qualidade de subem
preiteiros, o que não só limita a liberdade de acção
das empresas filiadas, restringindo a concorrência
entre estas, como restringe também significativa
mente o acesso de outras empresas, em especial as

cação

(26)

titui uma tentativa de controlar a totalidade do

demonstrar que o seu sistema de certificação não
pode funcionar sem o « inhuurverbod ».

(23)

As disposições baseiam-se na pratica em dois
elementos essenciais : a parte do mercado das
empresas filiadas na FNK e/ou na SCK (ver ponto
6) e o facto de as empresas de maior dimensão
utilizarem gruas alugadas (por exemplo, a Esso, a
Shell, a SDM e os caminhos-de-ferro neerlandeses)
utilizam apenas os serviços de empresas filiadas na

SCK. É significativo neste contexto que as grandes

empresas se encontrem plenamente representadas

nos órgãos da SCK e que os representantes da FNK
tenham nos referidos órgãos uma maioria decisiva.
Daí resulta que os melhores contratos lhes estão
reservados. A proibição de alugar gruas a empresas
não filiadas pressupõe que, em caso de necessidade

SCK,

exclusivamente

orientados

e

Baixos.

(ver considerando 25). O acordo concluído entre a
FNK e a CSK, considerado no seu conjunto, cons

mercado neerlandês do aluguer de gruas. Nestas
circunstâncias, deve concluir-se que a concorrência
é restringida na acepção do n? 1 do artigo 85? do
Tratado. A FNK e a SCK não conseguiram

da

baseados na situação dos Países Baixos], o que
exclui empresas de outros Estados-membros, espe
cialmente da Bélgica e da Alemanha (ver conside
rando 6). A Bélgica e a Alemanha possuem sistemas
de autorização de gruas semelhantes ao dos Países

de outros Estados-membros, ao mercado neerlan

dês. Esta situação decorre igualmente dos requisitos
em termos de certificação, que são estabelecidos de
forma a se adaptarem à situação dos Países Baixos

Os sistemas da FNK e da SCK exigem que os
participantes tenham a sua sede nos Países Baixos
[tal como se pode comprovar na alínea a) do artigo
4? dos estatutos da FNK e nos requisitos de certifi

Devido aos montantes totais de facturação do sector
da locação de gruas, às quotas de mercado dos
participantes e às relações especiais que mantêm as
empresas utilizadoras e a SCK, deve considerar-se
que os acordos podem restringir significativamente
a concorrência.

(27)

Aquando da notificação dos seus estatutos e regula
mentos, a FNK admitiu em princípio que o
sistema poderia dar origem a uma restrição do
comércio no mercado comum, tendo posterior
mente alterado a sua posição, negando esta possibi
lidade. A razão referida relativamente a esta última

posição, baseava-se na dimensão limitada do

comércio transfronteiras desse sector, já que « de
vido à sua própria natureza, as gruas móveis não se
encontravam previstas para serem transportadas ».
No entanto, no manual da FNK pode compro
var-se que as gruas KRUPP podem transferir-se a
uma velocidade máxima de entre 63 e 78 km/h

(manual de 1991 , página 10). Um anúncio publi
cado na página 124 do referido manual oferece em
aluguer gruas com uma capacidade de elevação de
entre 1 2 e 400 toneladas que « ppdem instalar-se
rapidamente em qualquer local ». Isto significa (tal
como o próprio termo « móvel » indica) que as

N ? L 117/35
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destinam meramente a obrigar as empresas do

gruas móveis podem ser transportadas e que, por
conseguinte, o sistema constitui uma restrição
potencial do comércio intracomunitário. O facto

sector a aderirem ao cartel. Não existe qualquer
dúvida de que os inconvenientes ultrapassam larga
mente as vantagens alegadas pela FNK e pela SCK.
Além disso, as restrições impostas pela FNK e pela

de, neste momento, os participantes não terem
desenvolvido actividades intracomunitárias é irrele

SCK não são indispensáveis para a prossecução dos
seus objectivos, tal como estabelecido nos seus esta
tutos, uma vez que se limitam a duplicar o controlo
do cumprimento das disposições normativas neer

vante, tal como decidiu o Tribunal no processo

107/82 AEG ('). Dois dos autores da denúncia são
belgas, o que demonstra que a actividade intraco
munitária nesse sector é possível e que, como resul
tado, o comércio nesse sector pode ser afectado. Por
outro lado, as regras de concorrência abrangem a

landesas.

totalidade do território dos Países Baixos . Pelas

A maior parte das normas de segurança impostas

razões enunciadas no considerando 26, o efeito

pela SCK relativamente à certificação das empresas
coincide com as oficiais, baseadas na lei reguladora

« potencial » sobre o comércio é significativo.

desse sector e desenvolvidas em diferentes decisões

e regulamentos ministeriais. O controlo oficial do

cumprimento das referidas disposições é realizado
em especial pelo KeBoMa. Do mesmo modo, os
requisitos impostos pela SCK noutros domínios,

III . N? 3 DO ARTIGO 85 ?

tais como o domínio fiscal e o da segurança social,
o registo na Câmara de Comércio, o seguro de

responsabilidade civil, a solvência e a aplicação de
(28)

convenções colectivas encontram-se igualmente
regulados por lei. A SCK impõe além disso deter
minadas exigências relativas a práticas comerciais,
não sendo no entanto este motivo suficiente para
justificar uma restrição da concorrência.

Os estatutos e os regulamentos da FNK, tal como
os da SCK foram notificados à Comissão a fim de

obter um certificado negativo ou, subsidiariamente,
uma isenção nos termos do n? 3 do artigo 85? Tal
como já tinha sido indicado no considerando 1 6, os
acordos da FNK e da SCK devem ser analisados

Pelo contrario, pareceria que as restrições impostas
pela FNK e pela SCK pretendem excluir outras

conjuntamente.

(29)

empresas e repartir o mercado dos Países Baixos,
eliminando assim a concorrência de uma parte do
sector. Em especial, elimina a concorrência das
empresas de outros Estados-membros (ver conside

A fim de poderem beneficiar de uma isenção, a
FNK e a SCK devem demonstrar, entre outras, que
os acordos e as decisões adoptados pelas associações
de empresa contribuem para melhorar o sector da
locação de gruas, o que por sua vez resultará em
benefício do consumidor. Essa melhoria deve tradu

zir-se em vantagens significativas, objectivas e que
compensem quaisquer desvantagens que possam
causar a nível da concorrência (2).

rando 25).

(30)

complementam o controlo do cumprimento das
disposições normativas vigentes não significa que
esses sistemas estejam isentos de cumprir as regras
de concorrência do Tratado. O facto de a política
de certificação da Comissão permitir a introdução
de um determinado sistema não justifica a introdu

As obrigações impostas aos membros e empresas
filiadas são praticamente idênticas aos requisitos
legais aplicáveis, em especial no que diz respeito às
disposições fiscais e de segurança social e às rela
tivas à segurança (ver considerando 11 ).
A responsabilidade das autoridades consiste em
garantir que todas as empresas, quer participem ou
não no sistema, cumpram as disposições vigentes (3).
Por conseguinte, é difícil avaliar em que medida o

O facto de a política de certificação da Comissão
permitir a existência de sistemas privados que

ção de restrições da concorrência proibidas pelo
n? 1 do artigo 85?
(31 )

sistema poderá produzir benefícios quantificáveis. A
conclusão é, por conseguinte, a de que as restrições
impostas às empresas filiadas e as desvantagens

Por conseguinte, pelas razões acima referidas, não é
possível conceder uma isenção nos termos do n ? 3
do artigo 85? do Tratado.

IV. N? 6 DO ARTIGO 15 ? DO REGULAMENTO

resultantes para as empresas não filiadas se

N ? 17

(') Colectânea da Jurisprudência do Tribunal 1983, página

3151 ; fundamento 60, página 3201 .
(2) Colectânea da Jurisprudência do Tribunal 1966, página 348 ;
processos apensos 56 e 58/64 (Consten e Grundig).
(3) Ver acórdão proferido no processo P-30/89 Hilti, Colectânea
da Jurisprudência do Tribunal 11-1439, fundamento 118, pá
gina 1489.

(32)

O n? 5 do artigo 15? do Regulamento n ? 17 esta
belece que não podem ser aplicadas coimas em
relação a comportamentos posteriores à notificação
à Comissão e anteriores à decisão da mesma. O

N ? L 117/36
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n? 6 do artigo 15? estabelece que poderá retirar-se
a imunidade relativa às coimas quando a Comissão
tiver dado a conhecer, após um exame provisório,
que não estão preenchidas as condições de aplica
ção do n ? 1 do artigo 85? do Tratado e que não se
justifica a aplicação do n? 3 do artigo 85?

(33)

Tal como já foi referido nos considerandos 17 a 27,
a Comissão considera que as decisões são abran
gidas pelo âmbito de aplicação do n? 1 do artigo
85? do Tratado . As decisões constituem uma infrac

ção grave e clara ao n? 1 do artigo 85? do Tratado,
especialmente tendo em conta a proibição de
alugar gruas suplementares a empresas não filiadas.
Tal como referido nos pontos 28, 29 e 30, não se
justifica, em princípio, a aplicação do n? 3 do
artigo 85? Há que assinalar igualmente que o
carácter anticoncorrencial dos acordos foi ampla
mente estabelecido na sentença proferida pelo
Tribunal Distrital de Utrecht, cujas conclusões rela
tivas a este ponto não foram contestadas em
recurso .

(34)

Afigura-se pois apropriado que a Comissão informe
as empresas nos termos do n? 6 do artigo 15? do
Regulamento n? 17. Com esta decisão, é retirada a
imunidade relativa à imposição de coimas, que
normalmente decorre da notificação de um acordo,

à proibição de alugar gruas suplementares notifi
cada pela FNK e pela SCK, estabelecida no
segundo travessão do artigo 7? do regulamento rela
tivo à certificação no sector da locação de gruas e
desenvolvida nos artigos 8 ?, 9? e 10? do referido
regulamento,
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ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?
A Comissão considera, após um exame provisório na
acepção do n? 6 do artigo 15? do Regulamento n? 17,
que os acordos em matéria de certificação de empresas de
aluguer de gruas, notificadas pela FNK e pela SCK,
preenchem as condições de aplicação do n? 1 do artigo
85? do Tratado CE e que não se justifica a aplicação do
n? 3 do artigo 85?

Artigo 2?
São destinatários da presente decisão :

1 . Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijt
Postbus 312

NL-4100 AH Culemborg ;

2. Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven
Postbus 312

NL-4100 AH Culemborg.

Feito em Bruxelas, em 13 de Abril de 1994.

Pela Comissão
Karel VAN MIERT

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 1994

relativa à certificação veterinária para a colocação no mercado, no Reino Unido

e na Irlanda, de cães e de gatos não originários desses países
(94/273/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

referida, os cães e gatos devem ser acompanhados de um
boletim de vacinas individual ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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

Tendo em conta a Directiva 92/65/CEE do Conselho, de

13 de Julho de 1992, que define as condições de polícia
sanitária que regem o comércio e as importações na

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Comunidade de animais, sémens, óvulos e embriões não

sujeitos, no que se refere às condições de polícia sanitária,
às regulamentações comunitárias específicas referidas na
secção 1 do anexo A da Directiva 90/425/CEE ('), e,
nomeadamente, o n? 3, alínea a), subalínea vii), do seu
artigo 10?,

Considerando que é necessário estabelecer um certificado
veterinário para cães e gatos colocados no mercado no
Reino Unido e na Irlanda e não originários desses países ;
Considerando que os animais em questão devem satisfazer
as condições sanitárias pertinentes constantes do certifi
cado, devidamente visado por um veterinário autorizado ;

Considerando que, em conformidade com o disposto no
n? 3, alínea a), subalínea vii), do artigo 10? da directiva

(') JO n? L 268 de 14. 9. 1992, p. 54.

Artigo 1 ?

O modelo do certificado previsto no n? 3, alínea a),
subalínea vii), do artigo 10? da Directiva 92/65/CEE
consta do anexo da presente decisão.
Artigo 2?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

MODELO

CERTIFICADO SANITÁRIO (')
para a colocação no mercado, no Reino Unido e na Irlanda, de cães e de gatos não originários
desses países

CÃES/GATOS 0 (3)
Estado-membro de expedição :
I. Número de animais :

II. Identificação dos animais :
Número
de animais

Espécie/raça

Idade ou
data de
nascimento

Sexo

Cor

Tipo e

Número codificado

marcas da

no repetidor
implantado

pelagem

III. Origem dos animais

Endereço da exploração registada :

IV. Destino dos animais
Os animais serão enviados
de :

(local)
para :

(local de destino)

por (4) via férrea, rodoviária, aérea ou marítima (2).

Nome e endereço do expedidor :
Nome e endereço do destinatário :

V. Informações sanitarias

Eu, abaixo assinado, certifico que os animais acima descritos satisfazem as seguintes exigências :
a) Foram examinados na data abaixo indicada, não apresentando sinais clínicos de doença ;
b) Estão, há pelo menos seis meses, vacinados contra a raiva e, no caso dos cães, também contra a
esgana ;

c) Foram submetidos, entre o primeiro e o terceiro mês após uma vacinação primária ou uma revacina
ção contra a raiva, a um teste serológico com um titulo de anticorpos de protecção de, pelo menos, 0,5
unidade internacional. Esse teste serológico foi efectuado em conformidade com as especificações da
Organização Mundial de Saúde ;
(') Os certificados sanitarios apenas podem ser emitidos para animais que se destinam a ser transportados pelo mesmo meio
de transporte, que provêm da mesma exploração e que vão ser enviados para o mesmo destinatário.
(2) Riscar o que não interessa.
(') Cada certificado é apenas válido para uma espécie.

(4) Indicar a matrícula para camiões, camionetes ou automóveis, o número de voo para aviões, o nome para barcos/navios e,
para comboios, a data e hora previstas para a chegada.
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d) Foi-me entregue pelo proprietário ou pelo responsável da exploração registada uma declaração assi
nada da qual consta que :

« O/Os (') animal/animais (') nasceu/nasceram (') e permaneceu/permaneceram na exploração registada
desde o seu nascimento, não tendo tido contacto com qualquer animal selvagem sensível à raiva. »
VI. O presente certificado é válido por dez dias a contar da data de inspecção.
Feito em

em
(data da inspecção)

Carimbo

(assinatura do veterinário oficial ou do veterinário respon
sável pela exploração de origem a quem as autoridades
competentes conferiram poderes para o efeito)

(') Riscar o que não interessa.

N? L 117/40
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 1994

que estabelece o sistema de identificação de cães e de gatos não originários do
Reino Unido e da Irlanda e colocados no mercado nesses países

(94/274/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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

veterinário permanente,

Tendo em conta a Directiva 92/65/CEE do Conselho, de

13 de Julho de 1992, que define as condições de polícia
sanitária que regem o comércio e as importações na

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Comunidade de animais, sémens, óvulos e embriões não

Artigo 1 ?

sujeitos, no que se refere às condições de polícia sanitária,
às regulamentações comunitárias específicas referidas na
secção I do anexo A da Directiva 90/425/CEE ('), e,
nomeadamente, o n? 3, alínea a), subalínea iii), do seu
artigo 10?,

O sistema de identificação a utilizar em cães e gatos não
originários do Reino Unido e da Irlanda e colocados no
mercado nesses países será um sistema electrónico.

Considerando que é necessário estabelecer um sistema
para a identificação de cães e de gatos não originários do

Artigo 2?

Reino Unido e da Irlanda e colocados nos mercado nesses

1.

países ;

consistir num repetidor implantado e deve ser um dos
sistemas utilizados no Estado-membro de origem dos cães

Considerando que a tecnologia de identificação electró
nica de cães e de gatos proporciona um sistema barato, à
prova de fraudes e relativamente indolor ; que é, assim,
conveniente utilizar um sistema electrónico para a identi
ficação de cães e de gatos ;

O sistema electrónico referido no artigo 1 ? deve

e gatos.
2.
Cada Estado-membro informará a Comissão e os
outros Estados-membros dos sistemas electrónicos utili

zados no seu território para a identificação de cães e gatos.

Considerando que, devido à multiplicidade de sistemas
electrónicos utilizados, o proprietário ou comerciante tem
a responsabilidade de provar a satisfacção do veterinário
oficial que o cão ou gato está correctamente identificado ;

3. O proprietário ou comerciante tem a responsabili
dade de provar a satisfacção do veterinário oficial que o
cão ou gato está correctamente identificado.

Considerando que é conveniente prever, como medida
provisória na pendência do estabelecimento de uma
norma internacional, que sejam utilizados os mesmos
sistemas electrónicos quer no Reino Unido quer na

Artigo 3?

Irlanda, enquanto se aguarda a revisão da situação à luz da
evolução da harmonização de uma norma para a identifi
cação electrónica de cães e de gatos ;

Considerando que a presente decisão não prejudica a
futura adopção de decisões relativas à circulação de
animais de companhia na Comunidade, visto os
problemas relativos à identificação de animais de
companhia serem de natureza diferente ;

(') JO n? L 268 de 14. 9. 1992, p. 54.

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

N ? L 117/41
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 1994

relativa ao reconhecimento de vacinas da raiva

(94/275/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 92/65/CEE do Conselho, de

13 de Julho de 1992, que define as condições de polícia
sanitária que regem o comércio e as importações na

regras relativas ao seu fabrico e que, para o efeito, e conve
niente ater-se aos protocolos descritos na monografia
pertinente da Farmacopeia Europeia ;
Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade como parecer do Comité vete
rinário permanente,

Comunidade de animais, sémens, óvulos e embriões não

sujeitos, no que se refere às condições de polícia sanitária,
às regulamentações comunitárias específicas referidas na

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

secção I do anexo A da Directiva 90/425/CEE ('), e,
nomeadamente, o n? 2, terceiro travessão da alínea a), e o

Artigo 1 ?

n? 3, alínea b), subalínea i), do seu artigo 10?,
Considerando que é necessário reconhecer as vacinas
anti-raiva cuja utilização é permitida em cães e gatos que
sejam objecto de comércio entre os Estados-membros, em
cães e gatos com idades superiores a três meses destinados
ao comércio entre Estados-membros, bem como em cães

e gatos destinados a serem colocados no mercado na
Irlanda e no Reino Unido e que não sejam originários de
nenhum desses países ;

Considerando que, em conformidade com o disposto no
n? 2, terceiro travessão da alínea a), do artigo 10? e no
n? 3, alínea b), subalínea i), do mesmo artigo, as vacinas
devem ser vacinas inactivadas de pelo menos uma
unidade antigénia internacional (norma OMS), medida em
conformidade com o teste de actividade segundo o

método descrito na Farmacopeia Europeia ;
Considerando que, para as vacinas serem reconhecidas a
nível da Comunidade, é ainda necessário estabelecer

(') JO n? L 268 de 14. 9. 1992, p. 54.

As vacinas reconhecidas na Comunidade são as fabricadas

segundo os protocolos previstos na monografia da Farma
copeia Europeia sobre a Vaccinum rabiei inactivatum
ad usum veterinarium [vacina da raiva (inactivada) para
utilização veterinária].

Artigo 2 ?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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RECTIFICAÇÕES
Retificação ao Regulamento (CE) n? 1008/94 da Comissão, de 29 de Abril de 1994, que fixa
as restituições aplicáveis à exportação de alimentos para animais compostos à base de
cereais

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 111 de 30 de Abril de 1994)
Na página 92, anexo, coluna « Montante restituição (3) » :
— em frente de « Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40,
110419 50, 1104 23, 1904 10 10 »,

deve-se ler « 44,11 »,

— em frente de « Produtos cerealíferos (2), com exclusão do milho e dos produtos à base de milho »
deve-se ler « 60,87 ».

Rectificação a Decisão 94/140/CE da Comissão, de 23 de Fevereiro de 1994, que institui um
comité consultivo para a coordenação da luta contra a fraude

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 61 de 4 de Março de 1994)
Na pagina 27, no n? 1 do artigo 3? :

em vez de : «... dois representantes por cada Estado-membro que podem ser assistidos por dois
funcionários dos serviços em causa. »,

deve ler-se : «... dois representantes por cada Estado-membro. Eles podem ser assistidos por dois
membros do pessoal dos serviços em causa. ».
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