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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 1428/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 1994

que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal
qual

3528/93 (% são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação

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 dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 33/94 (2), e, nomeadamente, o n? 4, segundo pará
grafo, do seu artigo 19?,

Considerando que as restituições aplicáveis à exportação
para o açúcar branco e para o açúcar em bruto foram
fixadas pelo Regulamento (CE) n? 1361 /94 da Comis

e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (6),
alterado pelo Regulamento (CE) n? 547/94 Q,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CE) n? 1361 /94 dados de que a

As restituições à exportação dos produtos referidos na
alínea a) do n? 1 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n?
1785/81 , tal qual e não desnaturados, fixadas no anexo do
Regulamento (CE) n? 1361 /94 são modificadas de acordo

Comissão tem conhecimento conduz à alteração das resti

com os montantes referidos no anexo.

são (3) ;

tuições à exportação, actualmente em vigor, em conformi
dade com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (4), alterado pelo Regulamento (CE) n?

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 23 de Junho
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.

V) JO n? L 22 de 27. 1 . 1994, p. 7.
(3) JO n? L 150 de 16. 6. 1994, p. 5.
M JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

o JO n? L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
(6) JO n ? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
Ç) JO n ? L 69 de 12. 3 . 1994, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 22 de Junho de 1994, que altera as restituições na exporta
cão do açúcar branco e do açúcar em bruto puro

Código do produto

Montante da restituição (3)
— ecus/100 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90 100
11 90 910
11 90 950
12 90 100
12 90 910
12 90 950

32,20
30,20
32^0
30,20

(')
(')
(2)
(■)
(')
(2)

— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —
1701 91 00 000

03501
— ecus/ 100 kg —

1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

35,01
35,01
33,51

— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —
1701 99 90 100

03501

(') O presente montante e aplicavel ao açúcar em bruto de um rendimento de

92 % . Se o rendimento do açúcar em bruto exportado se afastar de 92 %, o
montante da restituição aplicável será calculado em conformidade com as dispo
sições do n? 3 do artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 766/68 alterado.
(2) Fixação suspensa pelo Regulamento (CEE) n? 2689/85 da Comissão (JO n? L
255 de 26. 9. 1985, p. 12), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3251 /85 (JO n?
L 309 de 21 . 11 . 1985, p. 14).
(3) As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) só podem ser concedidas no respeito das condições previstas no
Regulamento (CEE) n? 990/93.
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N? L 156/3

REGULAMENTO (CE) N? 1429/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 1994

que prevê a concessão da indemnização compensatória às organizações de
produtores, em relação ao atum entregue à indústria de conservas durante o
período compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro de 1993
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

estabelecida no territorio aduaneiro da Comunidade são,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

para o patudo superiores às quantidades vendidas e entre
gues durante o trimestre correspondente das três últimas
campanhas de pesca e, para o albacora pesando mais de
10 quilogramas e para o voador são superiores a 110 %

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3759/92 do
Conselho, de 17 de Dezembro de 1992, que adopta a
organização comum de mercado no sector dos produtos
da pesca e da aquicultura ('), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 891 /93 (2), e,
nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 18?,
Considerando que a indemnização compensatória referida
no artigo 18 ? do Regulamento (CEE) n? 3759/92 é conce
dida, sob determinadas condições, às organizações de
produtores de atum da Comunidade em relação às quanti
dades de atum entregues à indústria de conservas durante
o trimestre civil que foi objecto de verificação de preços,
sempre que o preço médio trimestral registado no
mercado comunitário e o preço franco-fronteira acrescido,
se for caso disso, da taxa compensatória que lhe foi apli
cada, se situem, simultaneamente, num nível inferior a

93 % do preço no produtor comunitário do produto
considerado ;

Considerando que a análise da situação no mercado
comunitário permitiu verificar que, em relação a todas as
espécies do produto considerado, e durante o período
compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro de
1993, tanto o preço médio trimestral de mercado como o
preço franco-fronteira referidos no artigo 18 ? do Regula
mento (CEE) n? 3759/92 se situaram num nível inferior a
93 % do preço no produtor comunitário em vigor, deter
minado pelo Regulamento (CEE) n? 351 /93 da Comissão,
de 18 de Fevereiro de 1993, que fixa, para a campanha de
pesca de 1993, o preço à produção comunitária de atuns
destinados à fabricação industrial dos produtos do código
NC 1 604 (3) ;

Considerando que, no caso do albacora pesando menos de
10 quilogramas e do gaiado, nenhum daqueles limites foi
excedido, e que não há lugar, por consequência, em deter
minar o montante máximo das quantidades indemnizá

das quantidades vendidas e entregues no decorrer do
trimestre correspondente das campanhas de pesca de 1984
a 1986 ; que estas quantidades superam os limites fixados
pelo Regulamento (CEE) n? 3759/92, no n? 4 do artigo
18 ?, segundo travessão no caso do patudo e terceiro
travessão no caso do albacora de mais de 10 quilogramas e
do voador, pelo que é conveniente, para estes produtos,
limitar o volume global das quantidades susceptíveis de
beneficiar da indemnização e fixar a repartição dessas
quantidades entre as organizações de produtores em causa,
na proporção das suas produções respectivas no decurso
do mesmo trimestre das campanhas de pesca de 1984 a
1986 ;

Considerando que é conveniente, por conseguinte,
conceder a indemnização compensatória para o período
compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro de
1 993, para os produtos considerados ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos produtos da pesca,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
A indemnização compensatória referida no artigo 18 ? do
Regulamento (CEE) n? 3759/92 é concedida durante o
período compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro
de 1993, aos produtos e no limite dos montantes a seguir
definidos :

(em ecus/tonelada)
Montante máximo de indemnização

veis ;

Considerando que as quantidades elegíveis para benefício
da indemnização compensatória, na acepção do n? 2 do
artigo 18 ? do Regulamento (CEE) n? 3759/92, nunca
podem exceder, para o trimestre em causa, os limites refe
ridos no n ? 4 do mesmo artigo ;
Considerando que as quantidades vendidas e entregues,
durante o trimestre em causa, à indústria de conservas
(') JO n? L 388 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(2) JO n? L 172 de 15. 7. 1993, p. 1 .
O JO n? L 41 de 18. 2. 1993, p. 12.

Produtos

na acepção do n ? 3, primeiro e
segundo travessões, do artigo 18 ?
du Regulamento (CEE) n ? 3759/92

Albacora com mais de 10

kg

86

Albacora com menos de 10

kg

50

Gaiado

73

Patudo

76

Voador

1 65

N? L 156/4
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Artigo 2?

1 . O volume global das quantidades susceptíveis de
beneficiarem da indemnização é limitado para as três
espécies do seguinte modo :

23 . 6. 94

2. Estas quantidades são repartidas entre as organiza
ções de produtores em causa, em conformidade com o
anexo .

(em toneladas)

Artigo 3?
Albacora com mais de 10 kg

17 442

Patudo

1 524

Voador

395

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

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
Yannis PALEOKRASSAS

Membro da Comissão
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N? L 156/5

ANEXO

Repartição entre as organizações de produtores das quantidades de atum susceptíveis de
beneficiar da indemnização compensatória durante o período compreendido entre 1 de
Julho e 30 de Setembro de 1993, em conformidade com o n? 5 do artigo 18? do Regula
mento (CEE) n? 3759/92, com quantidades por fracção de percentagem de indemnização

Albacora + 10 kg
(em toneladas)
Quantidades que podem ser objecto de indemnização

Organização de produtores

Organización de Productores Asociados
de Grandes Congeladores (OPAGAC)

100 %

95%

90 %

(n? 5, primeiro travessão,
do artigo 18?)

(n? 5, segundo travessão,
do artigo 18 ?)

(n? 5, terceiro travessão,
do artigo 18 ?)

Quantidades
totais

4 731

473

307

5 511

4 766

0

0

4 766

5 434

543

1 188

7 1 65

14 931

1016

1 495

17 442

Organización de Productores de Túnidos

Congelados (OPTUC)
Organisation de producteurs de thon

congelé (Orthongel)
Quantidades totais
Voador

(em toneladas)
Quantidades que podem ser objecto de indemnização

Organização de produtores

100 %

95%

90 %

(n? 5, primeiro travessão,
do artigo 18?)

(n? 5, segundo travessão,
do artigo 18 ?)

(n? 5, terceiro travessão,
do artigo 18 ?)

Quantidades
totais

Organización de Productores Asociados

de Grandes Congeladores (OPAGAC)

69

7

22

98

5

1

22

28

25

0

0

25

201

20

23

244

300

28

67

395

Organización de Productores de Túnidos

Congelados (OPTUC)
Organisation de producteurs de thon

congelé (Orthongel)
Associação de Produtores de Atum e

Similares dos Açores (APASA)
Quantidades totais
Patudo

(em toneladas)

Quantidades que podem ser objecto de indemnização

Organização de produtores

100 %

(n? 5, primeiro travessão,
do artigo 18?)

95%

90 %

(n? 5, segundo travessão,
do artigo 18 ?)

(n? 5, terceiro travessão,
do artigo 18 ?)

Quantidades
totais

Organización de Productores Asociados

de Grandes Congeladores (OPAGAC)

866

0

0

866

17

0

0

17

50

0

0

50

591

0

0

591

1 524

0

0

1 524

Organización de Productores de Túnidos

Congelados (OPTUC)
Organisation de producteurs de thon

congelé (Orthongel)
Associação de Produtores de Atum e

Similares dos Açores (APASA)
Quantidades totais
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REGULAMENTO (CE) N? 1430/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 1994
que altera os anexos I, II, III e IV do Regulamento (CEE) n? 2377/90 do Conselho,
que prevê um processo comunitário para o estabelecimento de limites máximos

de resíduos de medicamentos veterinários nos alimentos de origem animal
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

produtores de leite ou abelhas produtoras de mel, devem
também ser estabelecidos limites máximos de resíduos

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2377/90 do
Conselho, de 26 de Junho de 1990, que prevê um
processo comunitário para o estabelecimento de limites
máximos de resíduos de medicamentos veterinários em

alimentos de origem animal ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 955/94 da
Comissão (2), e, nomeadamente, os seus artigos 6?, 7? e 8 ?,

Considerando que, em conformidade com o Regulamento
(CEE) n? 2377/90, devem ser estabelecidos progressiva
mente limites máximos de resíduos para todas as substân
cias farmacologicamente activas utilizadas, na Comuni
dade, em medicamentos veterinários destinados a animais

produtores de alimentos para consumo humano ;

nos ovos, leite e mel ;

Considerando que a doramectina deve ser inserida no
anexo I do Regulamento (CEE) n? 2377/90 ;
Considerando que a acetilcisteína deve ser inserida no
anexo II do Regulamento (CEE) n ? 2377/90 ;
Considerando que, para permitir a conclusão do estudo
científico, deve ser alargado o prazo dos limites máximos
de resíduos provisórios, previamente definido no anexo III
do Regulamento (CEE) n? 2377/90, em relação a amitraz ;
Considerando que o cloranfenicol deve ser inserido no
anexo IV do Regulamento (CEE) n? 2377/90 ;

Considerando que é conveniente admitir um prazo de
sessenta dias, antes da entrada em vigor do presente regu
lamento, para que os Estados-membros possam proceder
às necessárias alterações às autorizações de introdução no

Considerando que os limites máximos de resíduos só
devem ser estabelecidos após análise, pelo Comité dos
medicamentos veterinários, de todas as informações perti
nentes relativas à segurança dos resíduos da substância em
questão para a saúde do consumidor de alimentos de
origem animal e à influência dos resíduos na transforma

mercado dos medicamentos veterinários em questão,
concedidas ao abrigo da Directiva 81 /851 /CEE do
Conselho (3), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 93/40/CEE (4), para tomarem em consideração as
disposições do presente regulamento ;

ção dos alimentos ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
para a adaptação ao progresso técnico das directivas rela
tivas à eliminação dos entraves técnicos ao comércio no

Considerando

que,

no

estabelecimento

de

limites

máximos de resíduos de medicamentos veterinários em

alimentos de origem animal, é necessário indicar a espécie
animal em que os referidos resíduos podem estar
presentes, os teores admitidos nos diferentes tecidos a
analisar provenientes do animal tratado (tecido alvo),
assim como a natureza do resíduo relevante para o acom
panhamento e controlo dos resíduos (resíduo marcador) ;

Considerando que, para o controlo de resíduos previsto na
legislação comunitária sobre a matéria, devem normal
mente fixar-se limites máximos de resíduos no fígado e
no rim ; que, todavia, muitas vezes estes órgãos são reti
rados das carcaças transaccionadas a nível internacional e

sector dos medicamentos veterinários,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os anexos I, II, III e IV do Regulamento (CEE) n?
2377/90 são alterados nos termos do anexo do presente
regulamento.

que, por conseguinte, é conveniente estabelecer também
limites máximos de resíduos nos tecidos muscular e

adiposo ;

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor no sexagésimo dia
destinados a ser administrados a aves poedeiras, animais

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

(') JO n? L 224 de 18. 8. 1990, p. 1 .
0 JO n? L 108 de 29. 4. 1994, p. 8 .

O JO n? L 317 de 6. 11 . 1981 , p. 1 .
O JO n? L 214 de 24. 8. 1993, p. 31 .

Considerando que, no caso de medicamentos veterinários
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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 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

N? L 156/7

Doramectina

Resíduo marcador

Bovinos

Espécie animal

« 4. Cloranfenicol »

D. No anexo IV, deve-se inserir a seguinte rubrica :

2.4-dimetilanilina

Soma de amitraz e dos seus
metabolitos medidos como

Resíduo marcador
Suínos

Espécie animal
50 fi/kg
200 }i/kg

LMR

Músculo
Fígado, rim

Tecidos-alvo

Fígado,
Tecido adiposo »

Tecidos-alvo

Observações
O LMR provisório termina em 1 . 7.
1996 »

Observações

Observações

Oficial das Comunidades

« 2.2.1 . Amitraz

farmacologicamente activa(s)

Substância(s)

C. No anexo III o ponto « 2.2. Agentes activos contra ectoparasitas » é modificado como segue :

Todas as espécies destinadas à produção de alimentos »

Espécie animal

15 |x/kg
25 µ/kg

LMR

Jornal

« 2.8. Acetil cisteína

farmacologicamente activa(s)

Substancias)

B. No anexo II, ao ponto « 2. Compostos orgânicos » é aditada a seguinte rubrica :

« 2.1.1.3. Doramectina

Substância(s)
farmacologicamente activa(s)

2.1.1 . Avermectinas

A. No anexo I, o ponto « 2.1 . Agentes activos contra endoparasitas », é modificado como segue :

ANEXO

N ? L 156/8

Europeias
23 . 6. 94

23 . 6. 94
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REGULAMENTO (CE) N? 1431/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 1994

que estabelece as normas de execução, no sector da carne de aves de capoeira, do
regime de importação previsto no Regulamento (CE) n? 774/94 do Conselho

relativo à abertura e modo de gestão de determinados contingentes pautais
comunitários de carne de aves de capoeira e outros produtos agrícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 774/94 do
Conselho, de 29 de Março, de 1994, relativo à abertura e

modo de gestão de determinados contingentes pautais
comunitários de carne de bovino de alta qualidade, carne
de suíno, carne de aves de capoeira, trigo e mistura de
trigo com centeio, sêmeas, farelos e outros resíduos ('), e,
nomeadamente, o seu artigo 7?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2777/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma

organização comum de mercado no sector dá carne de
aves de capoeira (2), com a última redacção que lhe foi

Considerando que, para garantir que essas quantidades
sejam utilizadas de acordo com os fluxos tradicionais de
importação no mercado comunitário, é conveniente repar
ti-las de acordo com a origem das importações em função
das importações dos últimos três anos ;

Considerando que, para assegurar uma gestão eficaz do
regime, é conveniente fixar em 50 ecus por 100 quilo
gramas o montante da garantia relativa aos certificados de
importação no âmbito do referido regime ; que o risco de
especulação decorrente do regime no sector da carne de
aves de capoeira implica que o acesso dos operadores ao
mesmo esteja sujeito ao respeito de condições precisas ;
Considerando que o Comité de gestão das aves de
capoeira e dos ovos não emitiu qualquer parecer no prazo
fixado pelo seu presidente,

dada pelo Regulamento (CEE) n? 1574/93 da Comis
são (3), e, nomeadamente, o seu artigo 1 5?,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 774/94 abriu, a
partir de 1 de Janeiro de 1994, novos contingentes pautais
anuais para certos produtos no sector da carne de aves de
capoeira ; que a aplicação dos referidos contingentes
corresponde a um período indeterminado ;

Considerando que é necessário assegurar a gestão do
regime através de certificados de importação ; que, para
tal, é conveniente definir, em especial, as regras de apre
sentação dos pedidos e os elementos que devem constar
dos pedidos e dos certificados, em derrogação do artigo 8 ?
do Regulamento (CEE) n? 3719/88 da Comissão, de 16
de Dezembro de 1988, que estabelece normas comuns de
execução do regime de certificados de importação, de
exportação e de prefixação para os produtos agrícolas (4),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n? 3519/93 Q ; que, por outro lado, é necessário
emitir os certificados após o período de reflexão e apli
cando, eventualmente, uma percentagem de aceitação
única ; que, no interesse dos operadores, é conveniente

prever que o pedido de certificado possa ser retirado após
a fixação do coeficiente de aceitação ;

Considerando que o Regulamento (CE) n? 774/94 previu
a fixação do direito nivelador em 0 % no caso da impor
tação de certos produtos do sector da carne de aves de
capoeira, até ao limite de uma certa quantidade ; que, para
garantir a regularidade das importações, é necessário
repartir essa quantidade ao longo de um ano ;
O
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

91 de 8. 4. 1994, p. 1 .
282 de 1 . 11 . 1975, p. 77.
152 de 24. 6. 1993, p. 1 .
331 de 2. 12. 1988, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 16.

Artigo 1 ?

Todas as importações na Comunidade, efectuadas no
âmbito dos contingentes pautais abertos pelos artigos 3? e
4? do Regulamento (CE) n? 774/94, dos produtos dos
grupos previstos do anexo I do presente regulamento
estão sujeitas à apresentação de um certificado de impor
tação.

As quantidades de produtos que beneficiam deste regime
e a taxa do direito nivelador são indicadas, por grupo, no
anexo I.

Artigo 2?

A quantidade fixada para cada grupo é repartida ao longo
do ano do seguinte modo :
Para 1994 :

— 50 % durante o período compreendido entre 1 de
Janeiro e 30 de Setembro,
— 50 % durante o período compreendido entre 1 de
Outubro e 31 de Dezembro .

Para os anos seguintes :

— 25 % durante o período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Março,
— 25 % durante o período compreendido entre 1 de
Abril e 30 de Junho,
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Artigo 4?

Julho e 30 de Setembro,

— 25 % durante o período compreendido entre 1 de
Outubro e 31 de Dezembro.

1 . Os pedidos de certificado só podem ser apresentados
nos dez primeiros dias de cada período previsto no artigo
2?

Todavia, no respeitante ao período compreendido entre 1
de Janeiro e 30 de Setembro de 1994, o pedido de certifi

Artigo 3 ?

cado só pode ser apresentado nos dez primeiros dias de
Julho de 1994. .

Os certificados de importação referidos no artigo 1 ? estão
subordinados às seguintes normas :

a) O requerente de um certificado de importação deve ser
uma pessoa singular ou colectiva que, na data da apre
sentação do pedido, possa fazer prova suficiente
perante as autoridades competentes dos Estados-mem
bros de que importou ou exportou, em 1992 e em
1993, pelo menos 25 toneladas (peso do produto) de
produtos abrangidos pelo Regulamento (CEE)
n? 2777/75 ; porém, não podem beneficiar do referido
regime os retalhistas ou industriais de restauração que
vendam os seus produtos aos consumidores finais ;

b) O pedido de certificado só pode incluir um dos
números dos grupos referidos no anexo I do presente
regulamento. Pode dizer respeito a vários produtos de
diferentes códigos NC. Neste caso, todos os códigos
NC e as suas designações devem ser inscritos, respecti
vamente, nas casas 16 e 1 5 ;

2. O pedido de certificado só será admissível se o
requerente declarar, por escrito, que, para o período em
curso, não apresentou nem apresentará qualquer outro
pedido relativo a produtos do mesmo grupo no Estado
-membro em que o pedido é apresentado, nem noutros
Estados-membros ; se um requerente apresentar vários
pedidos relativos a produtos do mesmo grupo, nenhum
dos pedidos será admissível.
Todavia, no caso dos números de grupo 3 e 5, cada reque
rente pode apresentar vários pedidos de certificados de
importação relativos a produtos de um único número de
grupo se esses produtos forem originários de países dife

rentes. Os pedidos, um para cada país de origem, devem
ser apresentados simultaneamente à autoridade compe
tente de um Estado-membro. No que respeita ao máximo
referido na alínea b) do artigo 3? e para a aplicação de
regra do parágrafo supra, os pedidos serão considerados
um único pedido.

O pedido de certificado deve dizer respeito, no
mínimo, a uma tonelada e, no máximo, a 10 % da

3.

quantidade disponível para o grupo em causa durante
os respectivos períodos definidos no artigo 2? ;

quinto dia útil seguinte ao do termo do prazo para apre
sentação dos pedidos, os pedidos apresentados para cada
um dos produtos de cada grupo. Essa comunicação
incluirá a lista dos requerentes e as quantidades pedidas
relativamente a cada grupo.

c) O pedido de certificado e o certificado mencionarão,
na casa 8, o país de origem ; o certificado obriga a
importar do país indicado ;
d) O pedido de certificado e o certificado incluirão, na
casa 20, uma das seguintes menções :

Reglamento (CE) n° 1431 /94,
Forordning (EF) nr. 1431 /94,
Verordnung (EG) Nr. 1431 /94,
Kavoviajióç (EK) api$. 1431 /94,
Regulation (EC) No 1431 /94,
Règlement (CE) n° 1431 /94,
Regolamento (CE) n. 1431 /94,
Verordening (EG) nr. 1431 /94,
Regulamento (CE) n? 1431 /94 ;

e) O certificado incluirá, na casa 24, uma das seguintes
menções :

Direito nivelador fixado em 0 % , nos termos do :

Reglamento (CE) n° 1431 /94,
Forordning (EF) nr. 1431 /94,
Verordnung (EG) Nr. 1431 /94,
Kavovia|ióç (EK) apiS. 1431 /94,
Regulation (EC) No 1431 /94,
Règlement (CE) n° 1431 /94,
Regolamento (CE) n. 1431 /94,
Verordening (EG) nr. 1431 /94,
Regulamento (CE) n? 1431 /94.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão, no

Todas as comunicações, incluindo as relativas à inexis
tência de pedidos, devem ser efectuadas por telex ou por

telecópia no dia útil indicado, de acordo com o modelo
incluído no anexo II, se não tiver sido apresentado qual
quer pedido, ou de acordo com os modelos incluídos nos
anexos II e III, se tiverem sido apresentados pedidos.
4. A Comissão decidirá, no mais breve prazo, em que
medida pode ser dado seguimento aos pedidos referidos
no artigo 3?

Se as quantidades relativamente às quais foram requeridos
certificados excederem as quantidades disponíveis, a
Comissão fixará uma percentagem única de aceitação das
quantidades solicitadas. No caso de a percentagem ser
inferior a 5 % , a Comissão pode não dar seguimento aos
pedidos e liberar as cauções.
O operador pode retirar o seu pedido de certificado no
prazo de dez dias úteis após a publicação da percentagem
única de aceitação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias se a aplicação dessa percentagem conduzir à
fixação de uma quantidade inferior a 20 toneladas. Os
Estados-membros informarão do facto a Comissão no

prazo de cinco dias seguintes à retirada do pedido e libe
rarão a caução .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

23 . 6. 94

A Comissão determinara a quantidade restante que será
adicionada à quantidade disponível do período seguinte
do mesmo ano e, no caso de quantidades não utilizadas,
pode proceder à transformação de um grupo para outro,
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Artigo 6?
Os pedidos de certificado de importação serão acompa
nhados da constituição de uma garantia de 50 ecus por
100 quilogramas para todos os produtos referidos no
artigo 1 ?

para o mesmo produto.
5. Os certificados serão emitidos logo que possível,
após a tomada de decisão pela Comissão.

Artigo 7?

6.
Os certificados emitidos são válidos em toda a
Comunidade.

Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, é apli
cável ò disposto no Regulamento (CEE) n? 3719/88 .

Artigo 5?
Para efeitos da aplicação do n? 2 do artigo 21 ? do Regula
mento (CEE) n? 3719/88, a eficácia dos certificados de
importação é de cento e cinquenta dias, a contar da data
da sua emissão efectiva.

Todavia, o período de eficácia dos certificados não pode
ultrapassar a data de 31 de Dezembro do ano de emissão.
Os certificados de importação emitidos nos termos do
presente regulamento não são transmissíveis.

Todavia, em derrogação do n? 4 do artigo 8? do referido
regulamento, a quantidade importada no âmbito do
presente regulamento não pode ser superior à indicada
nas casas 17 e 18 do certificado de importação. O alga
rismo « 0 » será inscrito, para o efeito, na casa 19 do refe
rido certificado.

Artigo 8?

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

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO I

DIREITO NIVELADOR FIXADO EM 0 %

Carne de frango
(em toneladas)
País

Brasil

Número

do grupo
1

Código NC

Quantidades anuais

0207 41 10

7 100

0207 41 41
0207 41 71

Tailândia

2

0207 41 10

5 100

0207 41 41
0207 41 71

Outros

3

0207 41 10

3 300

0207 41 41
0207 41 71

Carne de peru
(em toneladas)
País

Brasil

Número

do grupo

Código NC

Quantidades anuais

4

0207 42 10

1 800

0207 42 11
0207 42 71

Outros

5

0207 4210
0207 42 11
0207 42 71

700
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ANEXO II

Aplicação do Regulamento (CE) n? 1431/94

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

DG VI/D/3 — Sector da carne de aves de capoeira

Pedido de certificados de importação com direito nivelador fixado em 0 %

Data

Período

Estado-membro :

Expedidor :
Responsável a contactar :
Telefone :
Telefax :

Número do grupo

Quantidade pedida

ANEXO III

Aplicação do Regulamento (CE) n? 1431/94

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

DG VI/D/3 — Sector da carne de aves de capoeira

Pedido de certificados de importação com direito nivelador fixado em 0 %

Data

Período

Estado-membro :

(em toneladas)
Número

do grupo

Código NC

Requerente

(nome e endereço)

Total de toneladas por numero do grupo

Quantidade
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REGULAMENTO (CE) N? 1432/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 1994

que estabelece as normas de execução, no sector da carne de suíno, do regime de
importação previsto no Regulamento (CE) n? 774/94 do Conselho relativo à aber
tura e modo de gestão de determinados contingentes pautais comunitários de
carne de suíno e outros produtos agrícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 774/94 do
Conselho, de 29 de Março de 1994, relativo à abertura e
modo de gestão de determinados contingentes pautais
comunitários de carne de bovino de alta qualidade, carne
de suíno, carne de aves de capoeira, trigo e mistura de
trigo com centeio, sêmeas, farelos e outros resíduos ('), e,
nomeadamente, o seu artigo 7?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2759/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de
suíno (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1249/89 (3), e, nomeadamente, o
seu artigo 22?,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 774/94 abriu, a
partir de 1 de Janeiro de 1994, novos contingentes pautais
anuais para certos produtos no sector da carne de suíno ;
que a aplicação dos referidos contingentes corresponde a
um período indeterminado ;

Considerando que é necessário assegurar a gestão do
regime através de certificados de importação ; que, para o
efeito, é conveniente definir, em especial, as regras de
apresentação dos pedidos e os elementos que devem
constar dos pedidos e dos certificados, em derrogação do
artigo 8? do Regulamento (CEE) n? 3719/88 da Comissão,
de 16 de Dezembro de 1988, que estabelece normas
comuns de execução do regime de certificados de impor
tação, de exportação e de prefixação para os produtos agrí
colas ^), com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n? 3519/93 O ; que, por outro lado, é
necessário emitir os certificados após um período de
reflexão e aplicando, eventualmente, uma percentagem de
aceitação única ; que, no interesse dos operadores, é neces
sário que o pedido de certificado possa ser retirado após a
fixação do coeficiente de aceitação ;

Considerando que o Regulamento (CE) n? 774/94 previu
a fixação do direito nivelador em 0 % no caso da impor
tação de certos produtos do sector da carne de suíno, até
ao limite de uma certa quantidade ; que, para garantir a
regularidade das importações, é necessário repartir essa
quantidade ao longo de um ano ;

Considerando que, para assegurar uma gestão eficaz do
regime, é conveniente fixar em 30 ecus por 100 quilo
(')
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

91 de 8 . 4. 1994, p. 1 .
282 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
129 de 11 . 5. 1989, p. 12.
331 de 2. 12. 1988, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 16.

gramas o montante da garantia relativa aos certificados de
importação no âmbito do referido regime ; que o risco de
especulação decorrente do regime no sector da carne de
suíno implica que o acesso dos operadores ao mesmo
esteja sujeito ao respeito de condições precisas ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão da carne de suíno,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Todas as importações para a Comunidade, efectuadas no
âmbito dos contingentes pautais abertos pelo artigo 2? do
Regulamento (CE) n? 774/94, dos produtos constantes do
anexo I estão sujeitas à apresentação de um certificado de
importação.

As quantidades de produtos que beneficiam deste regime
e a taxa do direito nivelador são fixadas no anexo I.

Artigo 2?
A quantidade fixada no anexo I é repartida ao longo do
ano do seguinte modo :

— 25 % durante o período
Janeiro e 31 de Março,
— 25 % durante o período
Abril e 30 de Junho,
— 25 % durante o período
Julho e 30 de Setembro,
— 25 % durante o período

compreendido entre 1 de
compreendido entre 1 de

compreendido entre 1 de
compreendido entre 1 de

Outubro e 31 de Dezembro.

Todavia, para o período compreendido entre 1 de Janeiro
e 30 de Setembro de 1994, a quantidade fixada no anexo I
eleva-se a 5 250 toneladas.

Artigo 3 ?
Os certificados de importação referidos no artigo 1 ? estão
subordinados às seguintes normas :
a) O requerente de um certificado de importação deve ser
uma pessoa singular ou colectiva que, na data da apre
sentação do pedido, possa fazer prova suficiente
perante as autoridades competentes dos Estados-mem
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bros de que exerce, pelo menos a partir dos últimos
doze meses, um actividade comercial com países
terceiros no sector da carne de suíno ; porém, não
podem beneficiar do referido regime os estabeleci
mentos de venda a retalho ou de restauração que
vendam os seus produtos aos consumidores finais ;

b) O pedido de certificado só pode incluir dois códigos da
Nomenclatura Combinada diferentes e originários de
um único país ; neste caso, todos os códigos NC e as
suas designações devem ser inscritos, respectivamente,
nas casas 16 e 15 ; o pedido de certificado deve dizer
respeito, no mínimo, a 20 toneladas e, no máximo, a
10 % da quantidade disponível durante Q período defi
nido no artigo 2? ;
c) O pedido de certificado e o certificado mencionarão,
na casa 8, o país de origem ; o certificado obriga a
importar do país mencionado ;
d) O pedido de certificado e o certificado incluirão, na
casa 20, uma das seguintes menções :
Reglamento (CE) n° 1432/94,
Forordning (EF) nr. 1432/94,
Verordnung (EG) Nr. 1432/94,
Kavoviajxóç (EK) apiO. 1432/94,
Regulation (EC) No 1432/94,
Règlement (CE) n° 1432/94,
Regolamento (CE) n. 1432/94,
Verordening (EG) nr. 1432/94,
Regulamento (CE) n? 1432/94.

e) O certificado incluirá, na casa 24, uma das seguintes
menções :
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curso, não apresentou nem apresentara qualquer outro
pedido relativo a produtos previstos no anexo I no Esta
do-membro em que o pedido é apresentado, nem noutros
Estados-membros ; se um requerente apresentar vários
pedidos relativos a produtos previstos no anexo I, nenhum
dos pedidos será admissível ; todavia, no caso dos produtos
previstos no anexo I, cada requerente pode apresentar
vários pedidos de certificados de importação se os
produtos forem originários de países diferentes. Os pedi
dos, um para cada país de origem, devem ser apresentados
simultaneamente à autoridade competente de um Estado
-membro.

No que respeita ao máximo referido na alínea b) do artigo
3? e para a aplicação de regra prevista no parágrafo ante
rior, os dois pedidos serão considerados um único pedido.
3.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão, no

terceiro dia útil seguinte ao do termo do prazo para apre
sentação dos pedidos, os pedidos apresentados para cada
um dos produtos. Essa comunicação incluirá a lista dos
requerentes e as quantidades pedidas.
Todas as comunicações, incluindo as relativas à inexis

tência de pedidos, devem ser efectuadas por telex ou por
telecópia no dia útil indicado, de acordo com o modelo
incluído no anexo II, se não tiver sido apresentado qual
quer pedido, ou de acordo com os modelos incluídos nos
anexos II e III, se tiverem sido apresentados pedidos.

4. A Comissão decidirá, no mais breve prazo, em que
medida pode ser dado seguimento aos pedidos referidos
no artigo 3?

Direito nivelador fixado em 0 %, nos termos do :

Reglamento (CE) n° 1432/94,
Forordning (EF) nr. 1432/94,
Verordnung (EG) Nr. 1432/94,
Kavoviajxóç (EK) apiO. 1432/94,
Regulation (EC) No 1432/94,
Règlement (CE) n° 1432/94,
Regolamento (CE) n. 1432/94,
Verordening (EG) nr. 1432/94,
Regulamento (CE) n? 1432/94.

Se as quantidades relativamente às quais foram requeridos
certificados excederem as quantidades disponíveis, a
Comissão fixará uma percentagem única de aceitação das
quantidades solicitadas. No caso de esta percentagem ser
inferior a 5 %, a Comissão pode não dar seguimento aos
pedidos e liberar as garantias.

O operador pode retirar o seu pedido de certificado nos

dez dias úteis seguintes à publicação da percentagem
única de aceitação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias se a aplicação dessa percentagem conduzir à
fixação de uma quantidade inferior a 20 toneladas. Os
Estados-membros informarão do facto a Comissão nos

Artigo 4?

1 . O pedido de certificado só pode ser apresentado nos
dez primeiros dias de cada período definido no artigo 2?

Todavia, no respeitante ao período compreendido entre 1
de Janeiro e 30 de Setembro de 1994, o pedido de certifi
cado pode ser apresentado nos dez primeiros dias de
Julho de 1994.

2.

O pedido de certificado só será admissível se o

requerente declarar, por escrito, que, para o período em

cinco dias seguintes à retirada do pedido de certificado e
liberarão a garantia.

A Comissão determinará a quantidade restante que será
adicionada à quantidade disponível do período seguinte
de um mesmo ano.

5. Os certificados serão emitidos logo que possível,
após a tomada de decisão pela Comissão.
6.

Os certificados emitidos são válidos em todo o terri

tório da Comunidade.
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Artigo 5?

Artigo 7?

Para efeitos do n? 2 do artigo 21 ? do Regulamento (CEE)
n? 3719/88, a eficácia dos certificados de importação é de

Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, é apli

cável o disposto no Regulamento (CEE) n? 3719/88.

cento e cinquenta dias a contar da data da sua emissão
efectiva.

Todavia, em derrogação do n? 4 do artigo 8? do referido
regulamento, a quantidade importada no âmbito do
presente regulamento não pode ser superior a indicada

Todavia, o período de eficácia dos certificados não pode
prolongar-se para além de 31 de Dezembro do ano de

nas casas 17 e 18 do certificado de importação. O alga
rismo 0 será inscrito, para o efeito, na casa 19 do referido

emissão.

Os certificados de importação emitidos nos termos do
presente regulamento não são transmissíveis.

certificado.

Artigo 6?

Artigo 8?

Os pedidos de certificado de importação serão acompa
nhados da constituição de uma garantia de 30 ecus por
100 quilogramas para todos os produtos referidos no
artigo 1 ?

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

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO I
DIREITO NIVELADOR FIXADO EM 0 %

(em toneladas)

Código NC

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro

0203 19 13

7 000

0203 29 15

ANEXO II

Aplicação do Regulamento (CE) n? 1432/94
DG VI/D/3 — Sector da carne de sumo

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

Pedido de certificados de importação com direito nivelador fixado em 0 %

Data

Período

Estado-membro :

Expedidor :
Responsável a contactar :
Telefone :
Telefax :

Quantidade pedida

ANEXO III

Aplicação do Regulamento (CE) n? 1432/94
DG VI/D/3 — Sector de carne de suíno

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

Pedido de certificados de importação

j->ata

com direito nivelador fixado em 0 %

Período

Estado-membro :

(em toneladas)

Código NC

Requerente (nome e endereço)

Total de toneladas por produto

Quantidade
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REGULAMENTO (CE) N? 1433/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 1994

que altera o Regulamento (CE) n? 1188/94 relativo à abertura de um concurso
permanente para a venda de queijos Parmigiano Reggiano na posse do orga
nismo de intervenção italiano
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 230/94 (2), e, nomeada
mente, o n? 5 do seu artigo 8 ?,
Considerando que o artigo 1 ? do Regulamento (CE) n?
1188/94 da Comissão (3), prevê a venda por concurso dos
queijos Parmigiano Reggiano armazenados antes de 1 de
Maio de 1993 ; que é conveniente, dada a evolução das
existências destes queijos e das quantidades disponíveis,
alargar estas vendas aos queijos armazenados antes de 1 de
Junho de 1993 ; que é necessário, dada a urgência destas
vendas devido à idade dos queijos em causa, aplicar esta
alteração o mais rapidamente possível ;

Artigo 1 ?

No artigo 1 ? do Regulamento (CE) n? 1188/94, a data de
« 1 de Maio de 1993 » é substituída pela data de « 1 de
Junho de 1993 ».
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

C) JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
O JO n? L 30 de 3. 2. 1994, p. 1 .
(3) JO n? L 132 de 27. 5. 1994, p. 6.
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REGULAMENTO (CE) N? 1434/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 1994

que altera o Regulamento (CE) n? 996/94 e eleva a 500 000 toneladas o concurso
permanente para a exportação de cevada detida pelo organismo de intervenção
espanhol
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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, relativo à organização
comum de mercados no sector dos cereais ('), alterado
pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 da Comissão (2), e,
nomeadamente, o seu artigo 5?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O artigo 2? do Regulamento (CE) n? 996/94 é substituído
pelo texto seguinte :

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2131 /93 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CE) n ? 120/
/94 (4), fixa os processos e as condições da colocação à
venda dos cereais amazenados pelos organismos de inter

« Artigo 2?
1 . O concurso refere-se a uma quantidade máxima
de 500 000 toneladas de cevada a exportar para todos
os países terceiros. A execução das formalidades adua

venção ;

neiras de exportação deve ser efectuada durante o
período compreendido entre 1 de Julho e 30

Considerando que o Regulamento (CE) n? 996/94 da
Comissão (*), abriu um concurso permanente para a
exportação de 300 000 toneladas de cevada detida pelo
organismo de intervenção espanhol ; que, pela sua comu
nicação de 16 de Junho de 1994, a Espanha informou a

de Setembro de 1994.

2.

Comissão da intenção do seu organismo de intervenção de
proceder a um aumento de 200 000 toneladas da quanti
dade posta em concurso com vista à exportação ; que é
conveniente elevar a 500 000 toneladas a quantidade
global posta em concurso permanente para a exportação
de cevada detida pelo organismo de intervenção espa

armazenadas

são

as

O anexo I do Regulamento (CE) n ? 996/94 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 3 ?

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

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
O
(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.
191 de 31 . 7. 1993, p. 76.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .
111 de 30. 4. 1994, p. 60.

mencionadas

Artigo 2 ?

nhol ;

Considerando que, tendo em conta o aumento das quanti
dades postas em concurso, se tornou necessário fazer
modificações na lista das regiões e das quantidades em
stock ; que é conveniente, por isso, nomeadamente, alterar
o anexo I do Regulamento (CE) n ? 996/94 ;

As regiões nas quais as 500 000 toneladas de

cevada estão
no anexo I. »

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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ANEXO
* ANEXO I

(Em toneladas)
Local de armazenagem

Aragon
Castilla-La Mancha

Castilla y León
Catalufia

Quantidades

100 000
40 000

308 000
10 000

La Rioja

6 500

Navarra

30 000

País Vasco

5 500 *
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REGULAMENTO (CE) N? 1435/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 1994

que altera as taxas de restituições aplicáveis a certos produtos do sector do
açúcar, exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo II do
Tratado

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 , relativo à organização
comum dos mercados do sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 133/94 (2), e, nomeadamente, pelos n.os 1 e 2 do seu
artigo 19?,

Considerando que as taxas de restituições aplicáveis, a
partir de 1 de Junho de 1994, aos produtos referidos no
anexo exportados sob a forma de mercadorias, não abran
gidas pelo anexo II do Tratado, foram fixadas pelo Regu
lamento (CE) n? 1 248/94 da Comissão (3) ;
Considerando que a aplicação de regras e critérios, reto
mados pelo Regulamento (CE) n? 1248/94 aos dados de

que a Comissão dispõe actualmente, leva a modificar as

taxas das restituições actualmente em vigor, nos termos do
anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As taxas das restituições fixadas pelo Regulamento (CE) n?
1248/94 são alteradas nos termos do anexo do presente
regulamento.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 23 de Junho
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n? L 22 de 27. 1 . 1994, p. 7.
O JO n? L 137 de 1 . 6. 1994, p. 28.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 22 de Junho de 1994, que altera as taxas das restituições

'aplicáveis a certos produtos do sector do açúcar exportados sob a forma de mercadorias
não abrangidas pelo anexo II do Tratado

— Taxas das restituições

em ECU/100 kg —
Açúcar branco :
Açúcar em bruto :

35,01
32,20

Xaropes de beterraba ou de cana, outros que não sejam os
xaropes obtidos por dissolução de açúcar branco ou em
bruto no estado sólido, que contenham, em peso, no
estado seco, 85 % ou mais de sacarose (incluindo o açúcar
invertido expresso em sacarose) :

35,01 (4) x

S (')
100

ou

a taxa fixada acima para os 100 kg
de açúcar branco ou em bruto utili
zados na dissolução

Para os xaropes obtidos por dissolução de açúcar branco
ou em bruto, no estado sólido, sendo a diluição seguida ou
não de uma inversão :

Melaços :

Isoglicose (2) :

35,01 (3)

(') « S » representa :

— o teor de sacarose (incluindo o açúcar invertido expresso em sacarose) do xarope em questão, quando a pureza
deste for igual ou superior a 98 %,
— o teor do açúcar extraível do xarope em questão, quando a pureza deste for igual ou superior a 85 %, mas
inferior a 98 %,

em 100 quilogramas de xarope.

(J) Produtos obtidos por isomerização de glicose, que tenham um teor em peso, no estado seco, de, pelo menos,
41 % de fructose e cujo teor total, em peso, no estado seco, de polissacarídeos e de oligossacarídeos, incluindo o
teor de dissacarídeos ou trissacarídeos, não exceda 8,5 % .

(3) Montante da restituição por 100 quilogramas de matéria seca.
(4) O montante de base não é aplicável ao produto definido no ponto 2 do anexo do Regulamento (CEE) n? 3513/92
da Comissão (JO n? L 355 de 5. 12. 1992, p. 12).
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N? L 156/23

REGULAMENTO (CE) N? 1436/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 1994

que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para
o quarto concurso público parcial efectuado no âmbito do concurso público
permanente referido no Regulamento (CE) n? 1021/94
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 dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 133/94 (2), e, nomeadamente, o n? 4, alínea b), primeiro
parágrafo, do seu artigo 19?,
Considerando que, por força do Regulamento (CE) n ?
1021 /94 da Comissão, de 29 de Abril de 1994, respeitante
a um concurso público permanente para a determinação
de direitos niveladores e/ou de restituições à exportação
de açúcar branco (3) procedeu-se a concursos públicos
parciais para a exportação desse açúcar ;
Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 9? do
Regulamento (CE) n? 1021 /94, é fixado um montante
máximo da restituição à exportação, eventualmente, para o
concurso público parcial em causa, tendo em conta,
nomeadamente, a situação e a evolução previsível do
mercado do açúcar na Comunidade e no mercado
mundial ;

Considerando que, após exame das ofertas, é conveniente
adoptar, para o quarto concurso público parcial, as dispo
sições referidas no artigo 1 ? ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (4) proíbe o comércio entre a Comunidade Euro

peia e a Republica Federativa da Jugoslavia (Sérvia e
Montenegro) ; que esta proibição não se aplica a determi
nadas situações, enumeradas de forma limitativa nos
artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regulamento ; que este
facto deve ser tomado em consideração na fixação das
restituições ;

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

Artigo 1 ?
1 . Para o quarto concurso público parcial de açúcar
branco, efectuado no âmbito do Regulamento (CE) n?
1021 /94 o montante máximo da restituição à exportação é
fixado em 37,516 ecus/ 100 quilogramas.

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

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 23 de Junho
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(>) JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
O JO n? L 22 de 27. 1 . 1994, p. 7.
O JO n? L 112 de 3. 5. 1994, p. 13.

h) JO n? L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.
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REGULAMENTO (CE) N? 1437/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 1994

que altera as restituições à exportação, tal qual, para os xaropes e alguns outros
produtos do sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ração das restituições a exportação, actualmente em vigor,

tal como é indicado no anexo do presente regulamento,
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 dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 133/94 (2) e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 19?,
Considerando que as restituições aplicáveis à exportação
para xaropes e alguns outros produtos do sector do açúcar,
foram fixadas pelo Regulamento (CE) n? 1 237/94 (3);
Considerando que a aplicação das regras, critérios e moda
lidades estabelecidas no Regulamento (CE) n? 1237/94 aos
dados que a Comissão dispõe actualmente, conduz à alte

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
A restituição a conceder aquando da exportação, tal qual,
dos produtos referidos no n ? 1 , alíneas d), f) e g), do artigo
1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , fixada no anexo do
Regulamento (CE) n? 1237/94, é alterada em conformi
dade com os montantes referidos no anexo do presente
regulamento.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 23 de Junho
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n? L 22 de 27. 1 . 1994, p. 7.
(3) JO n? L 137 de 1 . 6. 1994, p. 5.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 22 de Junho de 1994, que altera as restituições à
exportação para os xaropes e alguns outros produtos do sector do açúcar tal qual

Código do produto

Montante da restituição
— ecus/ 100 kg de matéria seca —

1702 40 10 100
1702 60 10 000

35,01 (2)(3)
35,01 O (3)
— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —

1702 60 90 000

0,3501 (>)(3)
— ecus/ 100 kg de matéria seca —

1702 90 30 000

35,01 (2)(3)
— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —

1702 90 60 000
1702 90 71 000
1 702 90 90 900

0,3501 (>)(3)
0,3501 C)(3)
0,350 1 (') (3) (4)
— ecus/ 100 kg de matéria seca —

2106 90 30 000

35,01 (2)(3)
— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —

2106 90 59 000

0,3501 (')(3)

(') O montante de base não é aplicável aos xaropes de pureza inferior a 85 %
[Regulamento (CEE) n? 394/70]. O teor em sacarose é determinado em confor
midade com o artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 394/70.
(2) Aplicável unicamente aos produtos referidos no artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 1469/77.
(3) As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) só podem ser concedidas no respeito das condições previstas no
Regulamento (CEE) n? 990/93.
(4) O montante de base não é aplicável ao produto no ponto 2 do anexo do
Regulamento (CEE) n? 3513/92 (JO n? L 355 de 5. 12. 1992, p. 12).

NB : Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-pagina,
são definidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87 da Comissão (JO
n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 607/94 (JO n? L 77 de 19. 3.
1994, p. 5).
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REGULAMENTO (CE) N? 1438/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho 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 ('), 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 21 de Junho 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 23 de Junho
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
O JO n? L 196 de 5. 8 . 1993, p. 22.
(3) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

(j JO n? L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
O JO n? L 94 de 13. 4. 1994, p. 16.
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N ? L 156/27

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 22 de Junho 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 (8)

0709 90 60

100,02 00

0712 90 19
1001 10 00

100,02 (2)O
48,07 00

1001 90 91

96,37

1001 90 99
1002 00 00

96,37 0
123,94 (é)

1003 00 10

125,96

1003 00 90

125,96 0

1004 00 00

104,34

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

100,02 00
100,02 (2)O
106,75 (4)
38,35 0
55,09 (4)O
00
0

1008 90 90

0

1101 00 00

172,47 0

1102 10
1103 11
1103 11
110710
1107 10

212,55
107,96
196,42
182,42
139,05

00
10
90
11
19

1107 1091
1107 10 99
1107 20 00

235,09 (,0)
178,41 (9)
206,12 H

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

(2) Em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n? 71 S/90, os direitos niveladores não são aplicados

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

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

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

O Em relação ao trigo duro e à alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a Comu
nidade, o direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.
(6) O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos regulamentos (CEE) n ? 1180/77 do Conselho (JO n? L 142 de 9. 6.
1977, p. 10), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1902/92 (JO n? L 192 de 11 . 7.
1992, p. 3), e (CEE) n? 2622/71 da Comissão (JO n? L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 560/91 (JO n? L 62 de 8. 3. 1991 , p. 26).
í7) Aquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio.

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

(*) Os produtos deste código importados 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.

(,0) 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? 1439/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 1994

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 da Comissão (2),
e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 12?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade
de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (4),

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

mercado, verificada no decurso do período de referencia
de 21 de Junho 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 :

Artigo 1 ?

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

são (*) e pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;

Artigo 2?

Considerando que, para permitir o funcionamento normal

do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar

O presente regulamento entra em vigor em 23 de Junho

para o cálculo destes últimos a taxa representativa do

de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
0
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181
196
387
320
159

de
de
de
de
de

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

do regulamento da Comissão, de 22 de Junho 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

6

7

8

9

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

1,02

1,17

0

1001 90 99

0

1,02

1,17

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

Código NC

0709 90 60

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

2,49

1,18

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2° período

3? período

4? período

6

7

8

9

10

1107 10 11

0

1,82

2,08

0

0

1107 10 19

0

1,36

1,56

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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REGULAMENTO (CE) N? 1440/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho 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 21 de Junho 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? 1424/94 (6) ;
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 1695/93 aos dados
de que a Comissão tem conhecimento implica a alteração

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores à importação referidos no n? 1 do

artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 são, em
relação ao açúcar em bruto da qualidade-tipo e ao açúcar
branco, fixados no anexo.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 23 de Junho
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

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.

M JO n? L 155 de 22. 6. 1994, p. 20.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 22 de Junho 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

32,91 0)

1701 11 90

32,91 (')

1701 12 10
1701 12 90

32,91 (')
32,91 (')

1701 91 00

38,30

1701 99 10

38,30

1701 99 90

38,30 0

(') O montante do direito nivelador aplicável 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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REGULAMENTO (CE) N? 1441/94 DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 1994

que altera o montante de base do direito nivelador à importação para os xaropes
e alguns outros produtos do sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

de base do direito nivelador para os xaropes e alguns
outros produtos do sector do açúcar actualmente em vigor
em conformidade com o regulamento ;

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

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,

Considerando que os direitos niveladores à importação
para os xaropes e alguns outros produtos do sector do
açúcar, foram fixados pelo Regulamento (CE) n? 1236/94
da Comissão (*), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 1 425/94 (6) ;

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
compreendido entre 21 de Junho de 1994 no que respeita
às moedas flutuantes,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os montantes de base do direito nivelador aplicável na

importação dos produtos referidos no n? 1 , alínea d), do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , fixado
no anexo do Regulamento (CE) n? 1236/94 alterado, são
modificados de acordo com

os montantes

referidos

no anexo do presente regulamento.
Artigo 2?

Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CE) n? 1236/94 aos dados de que

O presente regulamento entra em vigor em 23 de Junho

a Comissão tem conhecimento leva a alterar o montante

de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
3
O
O
n

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.
137 de 1 . 6. 1994, p. 3.
155 de 22. 6. 1994, p. 22.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 22 de Junho de 1994, que altera o montante de base do direito
nivelador à importação para os xaropes e alguns outros produtos do sector do açúcar
(Em ECU)

Montante de base para 1 %
de teor em sacarose e

Montante do direito nivelador

para 100 kg líquidos
do produto em causa (')

para 100 kg de matéria seca (')

0,3830
0,3830
—
—

—
—
47,67
47,67

1702 60 10

—

47,67

1702 60 90

0,3830

1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 90
2106 90 30
2106 90 59

—
0,3830
0,3830
0,3830
—
0,3830

—
47,67
—
—
—
47,67
—

Código NC

1702 20
1702 20
1702 30
1702 40

10
90
10
10

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

PARLAMENTO EUROPEU

DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 21 de Abril de 1994

Decisão que da quitação à Comissão pela gestão da CECA no exercício de 1992
(94/350/CECA)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta os montantes seguidamente discriminados, recolhidos das contas da
CECA apuradas em 31 de Dezembro de 1992 ('), o relatório do Tribunal de Contas de
30 de Junho de 1993, segundo o qual as contas apresentam uma imagem fiel da situa
ção financeira da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em 31 de Dezembro de
1992, bem como os resultados das suas operações no exercício encerrado na mesma
data,

1 . Dá quitação à Comissão pela gestão da CECA no exercício de 1 992 (a título indicativo,
anexam-se igualmente os dados relativos à execução do orçamento operacional para o
exercício de 1 992) ;
2. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente decisão e a resolução de que
constam as suas observações à Comissão, ao Conselho, ao Tribunal de Contas e ao

Comité Consultivo da CECA, e de promover a respectiva publicação no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias (série L).
Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 1994.
O Secretário-Geral

O Presidente

Enrico VINCI

Egon KLEPSCH

(') Os quadros correspondentes são apresentados a seguir à presente decisão (fonte : JO n? C 220 de
14. 8 . 1993, p. 3).
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Balanços em 31 de Dezembro de 1992 e em 31 de Dezembro de 1991

(montantes expressos em ecus)

— Antes da aplicação dos resultados —
ACTIVO
31 de Dezembro de 1992

Depósitos junto dos bancos centrais
(nota 3)

' 31 de Dezembro de 1991

530 675

1 081 028

Créditos sobre instituições de crédito
(nota 4) :
— à ordem

— a prazo ou com pré-aviso
— empréstimos concedidos

56 203 772

34 036 866

651 975 632
3 433 388 311

803 286 645
3 239 875 489

Total

4141 567 715

4 077 199 000

Créditos sobre a clientela

(nota 5) :

— empréstimos concedidos
— imposição
— multas

4 267 090 339
14 719 767

4 276 210 661
13 845 058

1 615 162

1 754 070

Total

4 283 425 268

4 291 809 789

Obrigações e outros títulos de rendi
mento fixo (nota 6) :

— emissores públicos
— outros emissores

1 220 874 572

1 069 105 622

267 724 137

244 402 965

(dos quais, obrigações próprias :
67 638 521 em 1992 e 88 954 023

em 1991 )
Total

Activos corpóreos e incorpóreos
(nota 7)

1 488 598 709

1 313 508 587

6 523 098

6 021 801

7 696 871

10 722 601

342 872 269

335 432 183

10 271 214 605

10 035 774 989

Outros activos

(nota 8)
Contas de regularização
[nota 9)

TOTAL ACTIVO
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— Antes da aplicação dos resultados —

PASSIVO
31 de Dezembro de 1992

RESPONSABILIDADES
TERCEIROS

FACE

31 de Dezembro de 1991

A

Dívidas a instituições de crédito :
— à ordem

— a prazo ou com pré-aviso
— empréstimos contraídos

5 840 231

0

—
2 985 338 811

85 978 663
2 936 886 431

Total

2 991 179 042

3 022 865 094

4 341 279 392

4 202 296133

Outros passivos

365 986 897

107 922 528

Contas de regularização

284 938 605

284 484 893

5 805 666

7 084 687

1 283 153 200

1 288 934 244

9 272 342 802

8 9B 5g? 5?9

307 348 557

385 058 170

Dívidas representadas por um título

Provisão para riscos e encargos
Autorizações a imputar ao orçamento

operacional CECA
TOTAL DAS RESPONSABILIDADES

FACE A TERCEIROS
SITUAÇÃO LÍQUIDA
Provisões para o financiamento do orça
mento operacional CECA
RESERVAS

— Fundo de garantia
— reserva especial

— antigo fundo de pensões
Total

429 885 000
188 980 000

482 885 000
188 980 000

57 469 977

56 1 50 435
676 334 977

728 0 1 5 435

Reserva de reavaliação

13 294 511

7 773 845

Resultados transitados

20 418

166 085

1 873 340

1 1 73 875

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA

998 871 803

1 122 187410

TOTAL PASSIVO

10 271 214 605

10 035 774 989

Resultados do exercício
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Contas de ganhos e perdas referentes aos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 1992
e em 31 de Dezembro de 1991

(montantes expressos em ecus)
CUSTOS
31 de Dezembro de 1992

31 de Dezembro de 1991

Juros e encargos equiparados :
— juros

942 239 470

853 945 655

11 540 426

16 185 304

— despesas de emissão e prémios de

reembolso
Total

953 779 896

Comissões pagas

2 243 917

870 130 959

*

2 419 396

Perdas resultantes de operações

— perdas cambiais verificadas
— menos-valias em títulos
— correcções de valor sobre valores
mobiliários

217 196

0

3 514 185

3 163 224

0

0

Total

3 731 381

3 163 224

5 000 000

5 000 000

reos

782 977

895 511

Outros encargos de exploração

572 287

751 705

Despesas de administração

Correcções de valor sobre activos corpó

Correcções de valor sobre créditos e

provisões para passivos eventuais e para
compromissos :
— correcção de valor sobre créditos

92 673 296

1 000 069

355 166

1 946 642

— dotação da provisão para riscos e

encargos
Total

93 028 462

2 946 711

1 059 138 920

885 307 506

277 845

444 491

5 520 666

633 848

Responsabilidades jurídicas do exercício

477 217 432

454 375 588

Dotação das provisões para o financia
mento do orçamento operacional
CECA

235 733 395

313 304101

TOTAL DOS CUSTOS

1 777 888 258

1 654 065 534

1 873 340

1 173 875

1 779 761 598

1 655 239 409

TOTAL DOS CUSTOS

OPERACIONAIS

Custos extraordinários
Dotação da reserva de reavaliação

Resultados do exercício
TOTAL
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PROVEITOS

31 de Dezembro de 1992

31 de Dezembro de 1991

juros e proveitos equiparados :
— juros
(dos quais, juros sobre títulos de

1 162 894 880

1 081 577 404

8 824 756

12 670 676

rendimento fixo : 1 24 484 602 em

1992 e 125 091 970 em 1991 )

— prémios de desembolso e de reem

bolso
Total

1 171 719 636

1 094 248 080

Benefícios resultantes de operações
financeiras :

— benefícios cambiais verificados

— mais-valias em títulos

10

23 286

8 986 656

8 931 669

318 420

20 1 10 244

— correcções de valor sobre valores

mobiliários
Total

9 305 086

29 065 199

Correcções de valor sobre créditos e

provisões :
— correcções de valor sobre créditos

1 534 081

10 676 489

— correcções da provisão para riscos e

encargos

1 789 949
Total

Outros proveitos de exploração

-

324 254
3 324 030

11 000 743

1 197 236

720 849

1 185 545 988

1 135 034 871

5 520 666

633 848

222 251 936

207 401 206

313 304 101

311 851 569

138 907

317 915

TOTAL DOS PROVEITOS

OPERACIONAIS
Diferença de conversão

Proveitos ligados ao orçamento opera
cional

Correcções das provisões para o finan
ciamento do orçamento operacional
CECA

Correcção da provisão para multas a
receber

Correcção do Fundo de garantia

TOTAL DOS PROVEITOS

53 000 000

1 779 761 598

1 655 239 409
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Execução do orçamento operacional CECA
(em ecus)
31 de Dezembro
1992

1991

5 000 000
477 217 432

5 000 000
454 375 588

243 505

73 086

482 460 937

459 448 674

146 473 186

175 054 804

—

—

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Despesas :
— despesas administrativas
— compromissos jurídicos
— diversos
Total

Receitas :

— imposição
— multas

— cauções

— anulação de compromissos jurídicos
— diversos

8

18 348

75 768 132

32 311 852

11 937

16 202

59 804 101

91 351 569

253 500 000

220 500 000

Total

535 557 364

519 252 775

RESULTADOS DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

53 096 427

59 804 101

— transferência do excedente do orçamento anterior

— transferência do saldo líquido

(em ecus)
31 de Dezembro
1992

1991

131 510 308

254 673 875

53 096 427
53 000 000

59 804 101
—

237 606 735

314 477 976

— excedente de execução do orçamento

53 096 427

59 804 101

— reservas para imprevistos orçamentais
— saldo líquido

131 636 968
—

—
253 500 000

51 000 000

—

Resultados das operações não orçamentais
Resultados da execução do orçamento
Utilização do Fundo de garantia
Total

Dotação das provisões para financiamento do orçamento operacional do exercício seguinte :

— receitas extraordinárias do orçamento de 1993

RESULTADOS ANTES DA APLICAÇÃO

1 873 340

1 173 875
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RESOLUÇÃO
sobre o relatório do Tribunal de Contas referente às demostrações financeiras da
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em 31 de Dezembro de 1992, e sobre o rela

tório (anexo ao relatório anual CECA para 1992) do Tribunal de Contas referente à
gestão contabilística e à gestão financeira da CECA
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta o relatorio financeiro CECA para o
exercício de 1992, apresentado pela Comissão e,
nomeadamente, o balanço e as contas de ganhos e
perdas da CECA em 31 de Dezembro de 1992,
— Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas

sobre as demonstrações financeiras da CECA em 31

de Dezembro de 1992 e o anexo, que inclui o relatório
referente à gestão contabilística e à gestão financeira
da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (C3
-0153/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo

Orçamental (A3-0 178/90),

A. Considerando que, na opinião do Tribunal de Contas,
as demonstrações financeiras da CECA em 31 de

Dezembro de 1992 apresentam uma imagem fiel dos
resultados das suas operações durante o exercício
encerrado nessa data,

incobraveis no seu balanço, segundo as orientações

sugeridas pelo Tribunal de Contas, e que informe o
Parlamento do que pensa fazer até 30 de Junho de
1994 ;

6. Considera que os problemas de empréstimos não
reembolsados talvez sejam inevitáveis em períodos de
crise como o actual ; considera que, até agora, a
Comissão tem gerido os riscos para a CECA de forma
satisfatória, em termos gerais ;
7. Salienta que, nos casos em que a decisão quanto à
recuperação de dívidas possa ser influenciada por
considerações de ordem política, a questão deve ser
objecto de um debate político aberto e a decisão final
deve ser tomada por um órgão com um mandato
concedido pela via democrática ;

Política de investigação
8 . Verifica que existe uma contradição directa e conside
rável entre as posições do Tribunal de Contas e da
Comissão no que respeita à política de investigação
da CECA ; convida ambas as instituições a exami

Geral

narem cada qual a posição da outra de uma forma
aberta ;

1 . Congratula-se com a nova atitude positiva da Comis
são a respeito do fornecimento de informações ao
relator responsável pelo relatório sobre a concessão de
quitação à Comissão pela gestão da CECA ;

Garantias dos empréstimos
2. Regista com preocupação o facto de as « reavaliações »
referidas nas demonstrações financeiras da CECA

referentes a 1992 totalizarem aproximadamente 90
milhões de ecus relativas a dívidas incobráveis no

sector do aço ;

3. Verifica que, no final de 1992, os rácios financeiros da
CECA relativos às suas reservas se aproximaram do
limite mínimo da amplitude recomendada, em resul
tado das reavaliações relativas a dívidas incobráveis ;
contudo considera que, com base nas suas demostra
ções financeiras, a CECA continua, por enquanto, de
boa saúde financeira ;

4. Solicita à Comissão que tome medidas imediatas com
vista a recolocar os rácios ao menos no seu nível

actual, para o caso de ter necessidade de absorver
novas dívidas incobráveis ;

5. Solicita à Comissão que estude a possibilidade de
restabelecer uma provisão não-específica para dívidas

9. Considera satisfatória a difusão feita pela Comissão da
informação técnica resultante dos projectos de investi
gação da CECA ;
10. Solicita à Comissão que informe o Parlamento Euro
peu, até 30 de Setembro de 1994, sobre a eficácia da
política da CECA quanto à concretização dos objec
tivos que lhe foram estabelecidos pelo Tratado CECA
e que apresente uma avaliação dos seus êxitos e
fracassos em termos compreensíveis para um leigo ;

11 . Manifesta a sua preocupação pela conclusão do
Tribunal de Contas segundo a qual se tem verificado
uma proliferação excessiva e desnecessária de
projectos de investigação pequenos mas similares
financiados pela CECA ; recorda à Comissão o seu
dever de assegurar a maior rentabilidade possível para
o dinheiro dos contribuintes europeus e a sua conse
quente obrigação de simplificar e racionalizar os
programas de investigação tanto quanto possível ;

12. Regista com preocupação a conclusão do Tribunal de
Contas segundo a qual a distribuição de subsídios à
investigação obedece mais à necessidade de assegurar
« quinhões justos para todos » do que a necessidades
de investigação objectivas — um ponto de vista
confirmado pela existência de uma correlação estreita
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entre as parcelas relativas, as contribuições de cada
um por via da imposição e o financiamento da inves
tigação pelos Estados-membros ; solicita à Comissão
que confirme de forma categórica que a selecção de

N? L 156/41

15. Manifesta a sua preocupação pela falta de transpa
rência orçamental associada à técnica actual, pela qual
os investimentos imobiliários de CECA são « reven

13. Solicita à Comissão que informe as comissões compe
tentes do Parlamento Europeu sobre o futuro da

didos » à CE sob a forma de pagamentos de rendas a
partir do Orçamento Geral da CE para o orçamento
da CECA ; considera que a natureza da transacção não
é imediatamente evidente para a autoridade orça
mental da CE — e em termos gerais, para o contri
buinte — na actual forma de apresentação do orça

investigação financiada pela CECA, tendo em conta o
facto de o Tratado CECA expirar proximamente ;

mento ; insta a Comissão a proceder a alterações
adequadas ;

projectos não está sujeita, de forma alguma, a estas
considerações ;

Investimentos imobiliários

14. Considera adequado que a CECA invista uma
pequena parte das suas reservas em propriedades
imobiliárias, quando o retorno do investimento equi
valha ao de investimentos financeiros comparáveis e a
CECA não enfrente o risco de perdas de valor da
propriedade, obedecendo às limitações existentes
impostas pela Comissão a este tipo de investimento ;

Bagnoli

16. Lamenta que a Comissão ainda não tenha recuperado
nenhuma das bonificações de juro pagas de forma
errada ao projecto Bagnoli ; renova o seu pedido insis
tente

no

sentido de a Comissão tomar medidas

urgentes para recuperar estes fundos o mais depressa
possível ; solicita à Comissão que informe a Comissão
do Controlo Orçamental sobre os progressos efec
tuados a este respeito até 30 de Junho de 1994.
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DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 21 de Abril de 1994

Decisão que concede quitação à Comissão pela gestão financeira do quinto
Fundo Europeu de Desenvolvimento no exercício de 1992
(94/351 /CE)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta o Tratado CE,

— Tendo em conta a segunda convenção ACP-CEE ('),
— Tendo em conta o balanço e as contas de gestão dos quinto, sexto e sétimo Fundos

Europeus de Desenvolvimento do exercício de 1992 [COM(93) 0234],
— Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 1992 e as

respostas das instituições (2),
— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 25 de Março de 1994 (C3-1 50/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da
Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0257/94),

1 . Concede quitação à Comissão pela gestão financeira do quinto Fundo Europeu de
Desenvolvimento no exercício de 1992, com base nos montantes seguintes :
— receitas anuais

contribuições pagas : 0,00 Ecus
receitas diversas : 0,00 Ecus

— despesas anuais : 1 37 989 336,90 Ecus ;

2. Regista as suas observações na resolução que é parte integrante da presente decisão ;
3. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente decisão e a resolução com as suas
observações a Comissão, ao Conselho, ao Tribunal de Contas e ao Banco Europeu de
Investimento, bem como de promover a respectiva publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias (série L).
Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 1994.
0 Secretdrio-Geral

0 Presidente

Enrico VINCI

Egon KLEPSCH

(1) JO n? L 347 de 22. 12. 1980, p. 1 .
(2) JO n? C 309 de 16. 11 . 1993.
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DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 21 de Abril de 1994

Decisão que concede quitação à Comissão pela gestão financeira do sexto Fundo
Europeu de Desenvolvimento no exercício de 1992

(94/352/CE)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta o Tratado CE,

— Tendo em conta a terceira convenção ACP-CEE ('),
— Tendo em conta o balanço e as contas de gestão dos quinto, sexto e sétimo Fundos
Europeus de Desenvolvimento do exercício de 1992 [COM(93) 0234],
— Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 1992 e as

respostas das instituições (2),

— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 25 de Março de 1994 (C3-0151 /94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da
Comissão para o Desenvolvimento e a cooperação (A3-0257/94),
1 . Concede quitação à Comissão pela gestão financeira do Sexto Fundo Europeu de
Desenvolvimento no exercício de 1 992, com base nos montantes seguintes :
— receitas anuais

contribuições pagas : 1 650 259 399,63 Ecus
receitas diversas : 50 967 550,61 Ecus

— despesas anuais : 914 829 311,80 Ecus

2. Regista as suas observações na resolução que é parte integrante da presente decisão ;
3. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente decisão e a resolução com as suas
observações à Comissão, ao Conselho, ao Tribunal de Contas e ao Banco Europeu de
Investimento, bem como de promover a respectiva publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias (série L).
Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 1994.
O Secretário-Geral

O Presidente

Enrico VINCI

Egon KLEPSCH

(') JO n? L 86 de 31 . 1 . 1986, p. 1 .
2 JO n ? C 309 de 16. 11 . 1993 .
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DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 21 de Abril de 1994

Decisão que concede quitação à Comissão pela gestão financeira do sétimo
Fundo Europeu de Desenvolvimento no exercício de 1992
(94/353/CE)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta o Tratado CE,

— Tendo em conta a quarta convenção ACP-CEE ('),

— Tendo em conta o balanço e as contas de gestão dos quinto, sexto e sétimo Fundos
Europeus de Desenvolvimento do exercício de 1992 [COM(93) 0234],
— Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 1992 e as

respostas das Instituições (2),
— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 25 de Março de 1994 (C3-01 51 /94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da
Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0257/94),

1 . Concede quitação à Comissão pela gestão financeira do sétimo Fundo Europeu de
Desenvolvimento no exercício de 1992, com base nos montantes seguintes :
— receitas anuais

contribuições pagas : 0,00 Ecus
receitas diversas : 0,00 Ecus

— despesas anuais : 888 830 691,23 Ecus

2. Regista as suas observações na resolução que é parte integrante da presente decisão ;

3. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente decisão e a resolução com as suas
observações à Comissão, ao Conselho, ao Tribunal de Contas e ao Banco Europeu de

Investimento, bem como de promover a respectiva publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias (série L).
Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 1994.
O Secretário-Geral

O Presidente

Enrico VINCI

Egon KLEPSCH

(<) JO n? L 229 de 17. 8. 1991 , p. 1 .
(2) JO n? C 309 de 16. 11 . 1993.
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RESOLUÇÃO
que contém as observações que são parte integrante das decisões de concessão de
quitação à Comissão pela gestão financeira dos quinto, sexto e sétimo Fundos Euro
peus de Desenvolvimento no exercício de 1992
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta os artigos 137? e 206? do Tratado CE,
— Tendo em conta os artigos 67?, 70? e 73? dos regulamentos financeiros aplicáveis respectiva
mente ao quinto, sexto e sétimo FED, nos termos dos quais a Comissão deve adoptar todas as
medidas úteis para dar seguimento às observações constantes da decisão de quitação,
— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Mitolo e outros sobre as
ajudas à Somália (B3-1281 /92),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão
para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0257/94),
1 . Regista :

a) A garantia dada pela Comissão quanto à natureza comunitária da operação « capacetes azuis
belgas na Somália » ;
b) O compromisso da Comissão de utilizar as dotações dos FED exclusivamente para o finan
ciamento de operações de natureza comunitária, isto é, que correspondam à legislação
comunitária e nomeadamente às Convenções de Lomé ;
c) O plano de orçamentação do FED apresentado pela Comissão ;
d) O compromisso da Comissão de consultar o Parlamento Europeu, para informação, sobre
qualquer decisão de alcance político relativa à modificação das dotações ;

2. Encarrega a Comissão de dar seguimento a estas decisões de quitação e às observações do
Tribunal de Contas ;

3 . Encarrega o seu presidente de transmitir a presente decisão e a resolução com as suas observa
ções ao Conselho, à Comissão, ao Tribunal de Contas e ao Banco Europeu de Investimento,
bem como de promover a respectiva publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias (série L).
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DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 21 de Abril de 1994

Decisão que dá quitação ao Conselho de Administração do Centro Europeu para
o Desenvolvimento da Formação Profissional (Berlim) pela execução do respec
tivo orçamento para o exercício de 1992
(94/354/CE)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta o Tratado CE e, designadamente, o seu artigo 206?,
— Tendo em conta o relatório de contas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da
Formação Profissional e o respectivo relatório do Tribunal de Contas (C3-0489/93),
— Tendo em conta a Decisão do Conselho de 21 de Março de 1994 (C3-0148/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A3-01 80/94),

1 . Toma nota dos seguintes valores das contas do Centro Europeu para o Desenvolvi
mento da Formação Profissional :

Exercício de 1992
Receitas
1 . Subsídio da Comissão

2. Juros bancários
3 . Diversos

Despesas
1 . Dotações finais do orçamento
2. Autorizações
3. Dotações não utilizadas

(em ecus)
10 623 587,86
10 491 722,30

126 302,67
5 562,89

10 838 000,00
10 623 587,86
214 412,14

4. Pagamentos

8 953 347,35

5. Dotações transitadas de 1991

2 070 750,67

6. Pagamentos por conta de dotações transitadas
7. Dotações transitadas ou anuladas (5-6)
8 . Dotações transitadas para 1993

1 816 883,28
253 867,39
1 670 240,51

9 . Dotações anuladas ( 1-4-8)

214 412,14

2. Verifica que o Conselho aprovou, em 30 de Junho de 1993, o novo regulamento
financeiro do Centro ; solicita ao Centro que continue os seus esforços para harmo
nizar os seus procedimentos administrativos com este regulamento ;
3. Salienta que o subsídio do orçamento da Comunidade Europeia deve ser pago em
prestações até ao décimo quinto dia de cada trimestre e de acordo com as necessidades
reais ; solicita ao Centro que assegure uma exactidão tão grande quanto possível nas
suas previsões de necessidades reais para cada trimestre ;
4. Exorta o Centro a prestar contas, no quadro do processo de quitação pelo exercício de
1993, aos seus esforços para alcançar o maior leque possível de candidatos adequados
aos seus contratos de estudos ;

5. Exorta o Centro a, doravante, prestar anualmente contas ao Parlamento Europeu sobre
a sua gestão de contratos de estudos e convida o Tribunal de Contas a extender as suas
revisões anuais das contas a esta área ;

6. Verifica que o Centro abriu um concurso para apresentação de propostas de realização
do estudo solicitado pelo Parlamento em 1993, destinado a avaliar até que ponto o
Centro desempenha os seus objectivos estatutários e a produzir recomendações sobre
as melhorias possíveis, e espera recebê-lo, devidamente completo, atempadamente ;
7. Verifica o nível relativamente elevado de dotações transitadas e a sua subsequente
anulação ; sugere que seja apreciada a capacidade do Centro de absorver dotações no
contexto do relatório supramencionado ;
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8. Manifesta a sua preocupação por ter tomado conhecimento de que um agente do
Centro foi temporariamente destacado para o desempenho de tarefas da Comissão
relacionadas com o programa Phare de 1990 a 1992 ; recorda que é dever do Centro
prestar apoio à Comissão no sector da formação vocacional dentro da Comunidade
Europeia ; exorta, por isso, a Comissão e o Centro a, de futuro, não permitirem que os
agentes do Centro sejam destacados para o exercício de tarefas que não correspondem
a esta descrição ;

9. Recorda que, nos termos do novo regulamento financeiro do Centro, o Parlamento
deverá incluir, nas suas decisões sobre a concessão de quitação, uma análise da respon
sabilidade da gestão orçamental realizada pelo Conselho de Administração durante o
exercício em questão ; solicita, por conseguinte, ao Tribunal de Contas que garanta a
prestação, nos seus exames anuais das contas, das informações necessárias para que o
Parlamento possa cumprir as suas obrigações ;

10. Dá quitação ao Conselho de Administração do Centro Europeu para o Desenvolvi
mento da Formação Profissional pela execução do seu orçamento para o exercício de
1992, com base no respectivo relatório do Tribunal de Contas ;
11 . Encarrega o seu presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho de Adminis
tração do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional, ao
Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, e de a fazer publicar no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias (série L).
Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 1994.
0 Secretário-Geral

0 Presidente

Enrico VINCI

Egon KLEPSCH
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DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 21 de Abril de 1994

Decisão que dá quitação ao Conselho de Administração da Fundação Europeia
para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Dublim) quanto à execu
ção do seu orçamento para o exercício de 1992
(94/355/CE)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta o Tratado CE e, designadamente, o seu artigo 206?,
— Tendo em conta as contas da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de
Vida e de Trabalho e o relatório do Tribunal de Contas sobre as mesmas (C3-0488/93),
— Tendo em conta a Decisão do Conselho de 21 de Março de 1994 (C3-0 149/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A3-01 81 /94),

1 . Toma nota dos seguintes valores relativos às contas da Fundação Europeia para a
Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho :

Exercício de 1992
Receitas
1 . Subsídio da Comissão

(em ecus)
11 122 643,82
10 874 103,35

2. Juros bancários

186 798,86

3. Outras receitas

61 741,61

Despesas
1 . Dotações definitivas
2. Autorizações
3. Dotações não utilizadas

10 785 000,00
10 547 620,16
237 379,84

4. Pagamentos

8 646 761,76

5. Dotações transitadas do exercício de 1991

2 064 216,81

6.
7.
8.
9.

1 959 720,19
104 496,62
1 900 858,40
237 379,84

Pagamentos em conta de dotações transitadas
Dotações transitadas e anuladas (5-6)
Dotações transitadas para o exercício de 1993
Dotações anuladas ( 1-4-8)

2. Nota que o Conselho aprovou em 30 de Junho de 1993 o novo Regulamento Finan
ceiro da Fundação ; solicita à Fundação que prossiga os esforços envidados para adaptar
os seus processos administrativos ao disposto no regulamento ;
3. Salienta que a subvenção proveniente do orçamento da Comunidade Europeia deve ser
pago à Fundação em prestações entregues até ao décimo quinto dia de cada trimestre e
de acordo com as necessidades financeiras efectivas ; solicita à Fundação que garanta
que as suas previsões das necessidades reais em cada trimestre sejam o mais precisas
possível ;

4. Nota que o Governo irlandês não deu qualquer resposta oficial às repetidas tentativas
da Fundação para chegar a um acordo sobre a propriedade do terreno em que está
construído o novo edifício da Fundação ;

5. Solicita por isso à Comissão que apresente um relatório à Comissão do Controlo Orça
mental, a tempo do processo orçamental de 1995, em que descreva a situação actual e
faça propostas em matéria da propriedade do terreno em que está construído o novo
edifício da Fundação ;

6. Toma nota dos dados pormenorizados transmitidos ao Parlamento em resposta ao seu

pedido de um relatório sobre a gestão praticada pela Fundação em matéria dos seus
contratos durante o período 1983-1992 ; encarrega a sua Comissão do Controlo Orça
mental de analisar esses dados e apresentar-lhe um relatório sobre a matéria ; solicita à
Fundação que, a partir de agora, apresente um relatório anual ao Parlamento sobre a
gestão dos seus contratos e solicita ao Tribunal de Contas que passe a incluir este
domínio na sua auditoria anual ;
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7. Relembra que, de acordo com as novas disposições financeiras aplicáveis à Fundação, o
Parlamento terá de incluir nas suas decisões de quitação uma avaliação da gestão orça
mental praticada pelo Conselho de Administração durante o exercício em questão ;
solicita, portanto, ao Tribunal de Contas que a sua auditora anual preste as informações
necessárias para que o Parlamento possa cumprir essa obrigação ;

8. Dá quitação ao Conselho de Administração da Fundação Europeia para a Melhoria das

Condições de Vida e de Trabalho quanto à execução do seu orçamento para o exercício
de 1992, com base no realtório do Tribunal de Contas ;

9. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho de Adminis
tração do Centro Europeu para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, ao
Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas e de promover a sua publicação no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias (série L).
Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 1994.
0 Secretário-Geral

O Presidente

Enrico VINCI

Egon KLEPSCH
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 20 de Maio de 1994

que fixa regras de execução da Directiva 91/493/CEE no que respeita aos auto

controlos sanitários relativos a produtos da pesca
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(94/356/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

de procedimento logico destinado a facilitar a aplicação
uniforme do n? 1 do artigo 6? da Directiva 91 /493/CEE ;

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 91 /493/CEE do Conselho, de

22 de Julho de 1991 , que adopta as normas sanitárias
relativas à produção e a colocação no mercado dos
produtos da pesca ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu
artigo 6?,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?
Considerando que, em conformidade com o disposto no
n? 3 do artigo 6?, da Directiva 91 /493/CEE devem ser
estabelecidas as regras de execução dos princípios em que
se baseiam os autocontrolos ; que é primeiramente neces
sário definir o que se entende por identificação dos
pontos críticos e por estabelecimento e aplicação de
métodos de vigilância e de controlo desses pontos críti
cos :

1 . Os autocontrolos referidos no n? 1 segundo pará
grafo do artigo 6? da Directiva 91 /493/CEE devem incluir
o conjunto das acções que permitem assegurar e demons
trar que um produto da pesca satisfaz às exigências da
referida directiva. Esse conjunto de acções deve corres
ponder a uma actuação interna no estabelecimento ; deve
ser concebido e aplicado pelas pessoas responsáveis de
cada unidade de produção ou sob a sua direcção, segundo
os princípios gerais referidos no anexo da presente deci
são.

Considerando que os laboratorios devem ser aprovados
pelas autoridades competentes segundo regras equiva
lentes em todos os Estados-membros :

2.

No âmbito dessa actuação interna, os estabeleci

mentos podem utilizar guias de boas práticas estabelecidos
por organismos profissionais adequados e aceites pelas
autoridades competentes.

Considerando que a conservação de um vestígio escrito ou
registado implica a compilação de documentação
completa que contenha o conjunto das informações rela
tivas ao estabelecimento dos autocontrolos e aos resul

tados das verificações ;

Considerando que a concepção e a aplicação dos autocon
trolos diferem consoante os estabelecimentos ; que é, pois,
necessário propor, sob a forma de directrizes, um modelo
1 JO n? L 268 de 24. 9. 1991 , p. 15.

3. Os responsáveis dos estabelecimentos devem velar
por que o conjunto do pessoal ligado à realização do auto
controlo receba uma formação adequada, que lhe permita
participar activamente na sua execução.

Artigo 2?

1 . Deve considerar-se como ponto crítico, nos termos
do n? 1 , segundo parágrafo do artigo 6? da Directiva
91 /493/CEE qualquer ponto, fase ou processo em que um
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perigo para a segurança alimentar pode ser evitado, elimi

Artigo 5 ?

nado ou reduzido a um nível aceitável por uma acção de
controlo adequada.

Devem ser identificados todos os pontos críticos úteis
para assegurar o respeito das condições higiénicas
previstas na Directiva 91 /493/CEE.
Para a identificação desses pontos críticos, são aplicáveis
as disposições previstas no capítulo I do anexo da presente
decisão.

2. Os pontos críticos são específicos de cada estabeleci
mento, sendo função das matérias-primas utilizadas, dos
processos de fabrico, das estruturas e equipamento, dos
produtos finais e do sistema de comercialização.

Artigo 3 ?

A vigilância e o controlo dos pontos críticos nos termos
do n? 1 , segundo parágrafo, segundo travessão do artigo
6? da Directiva 91 /493/CEE compreende o conjunto das
observações e/ou as medidas pré-estabelecidas necessárias
para confirmar o domínio efectivo de cada ponto crítico.
A vigilância e o controlo dos pontos críticos não inclui a
verificação do respeito da conformidade dos produtos
finais com as normas fixadas pela Directiva 91 /493/CEE.
Para o estabelecimento e a aplicação da vigilância e do
controlo, são aplicáveis as disposições do capítulo II do
anexo da presente decisão.

N? L 156/51

Para a aprovação dos laboratórios previta no n? 1 ,
segundo parágrafo, terceiro travessão, do artigo 6? da
Directiva 91 /493/CEE, as autoridades competentes dos
Estados-membros fundar-se-ão nas exigências das normas
EN 45001 ou em exigências equivalentes. No entanto,
para a aprovação dos laboratórios internos dos estabeleci
mentos, as autoridades competentes podem basear-se nos
princípios menos constrangedores, inspirados nas pautas
pertinentes que constam no anexo B da Directiva
88/320/CEE do Conselho (').
Artigo 6?
1 . Para a conservação de um vestígio escrito ou regis
tado referida no n? 1 , segundo parágrafo, quarto travessão,
do artigo 6? da Directiva 91 /493/CEE, os responsáveis dos
estabelecimentos devem reunir documentação que
contenha o conjunto das informações relativas à realização
dos autocontrolos e sua verificação.

2. A documentação prevista no n? 1 deve incluir dois
tipos de informações para apresentação à autoridade
competente :

a) Um documento pormenorizado e completo de que
constem :

— a descrição do produto,
— a descrição do processo de fabrico com menção dos
pontos críticos,
— para cada pontó crítico, a identificação dos perigos,
avaliação dos riscos e medidas previstas para o seu
domínio,

Artigo 4?
1 . As colheitas de amostras para análise laboratorial
referidas no n? 1 , segundo parágrafo, terceiro travessão, do
artigo 6? da Directiva 91 /493/CEE são efectuadas para
confirmar que o sistema de autocontrolo aplicado satisfaz
eficazmente as disposições dos artigos 1 ?, 2° e 3? da
presente decisão.
2. Os responsáveis dos estabelecimentos devem prever
um programa de colheita de amostras que, sem ser siste
mático para cada lote de fabrico, permite pelo menos :

a) Validar o sistema de autocontrolo aquando da sua apli
cação ;

b) Se necessário revalidar o sistema aquando de uma
modificação das características do produto ou do
processo de fabrico ;
c) Confirmar, com uma periodicidade determinada, que
as disposições aplicadas continuam a ser válidas e
correctamente aplicadas.
3.

A verificação dos sistemas de autocontrolo deve efec

— regras de vigilância e de controlo dos pontos críti
cos, com indicação dos limites críticos para os
parâmetros a dominar e das acções correctivas
previstas no caso de perda do domínio,
— regras de verificação e de revisão.
No caso previsto no n? 2 do artigo 1 ?, esse documento
pode ser o guia de boas práticas estabelecido pelo orga
nismo profissional em questão ;
b) Os registos das observações e/ou medidas referidas no
artigo 3?, os resultados das operações de verificação
referidas no artigo 4? e os relatórios e registos escritos
de decisões relativas às eventuais medidas correctivas

aplicadas. Um sistema de gestão documental adequado
deve assegurar nomeadamente a possibilidade de loca
lizar facilmente os documentos correspondentes a um
lote de fabrico identificado.

Artigo 7?
As autoridades competentes velarão por que o pessoal dos
serviços de inspecção habilitado para o controlo oficial
tenha uma formação adequada que lhe permita examinar

tuar-se em conformidade com as disposições do capítulo
III do anexo.

(') JO n ? L 145 de 11 . 6. 1988 , p. 35.
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Artigo 9?

a documentação apresentada a fim de poder avaliar o

sistema de autocontrolo estabelecido pelos responsáveis
dos estabelecimentos.
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Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

Artigo 8?

Feito em Bruxelas, em 20 de Maio de 1994.

Os Estados-membros informarão a Comissão das even

Pela Comissão

tuais dificuldades de aplicação da presente decisão que

René STEICHEN

será revista no prazo de um ano após a sua adopção à luz
da experiência adquirida.

Membro da Comissão
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ANEXO

PRINCÍPIOS GERAIS

Recomenda-se que seja seguido um modelo de procedimento lógico cujos componentes essenciais são cons

tituídos pelos princípios que se seguem :
— identificação dos perigos, análise dos riscos e determinação das medidas necessárias para o seu domínio,
— identificação dos pontos críticos,

— estabelecimento dos limites críticos para cada ponto crítico,
— estabelecimento de processos de vigilancia e de controlo,
— estabelecimento das acções correctivas a aplicar quando necessário,
— estabelecimento de processos de verificação e de revisão,
— estabelecimento de documentação relativa a todos os processos e registos.
O modelo em questão, ou os princípios em que se baseia, deve ser utilizado com a flexibilidade exigida por
cada situação.

CAPÍTULO I

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS
Recomenda-se que se proceda sucessivamente às seguintes acções :
1 . Reunião de uma equipa pluridisciplinar

Essa equipa, que agrupa todas as pessoas que, na empresa, estão ligadas ao produto, deve dispor do
conjunto dos conhecimentos específicos e técnicos relativos ao produto considerado, à sua produção
(fabrico, armazenagem e distribuição), ao seu consumo e aos potenciais perigos que lhes estão associados.
Sempre que necessário, essa equipa pedirá o apoio de especialistas na matéria, que lhe permitirão resolver
dificuldades surgidas quanto à avaliação e domínio dos pontos críticos.
Pode ser constituída por :

— um especialista em controlo de qualidade, competente para apreciar os perigos biológicos, químicos
ou físicos ligados a um grupo específico de produtos,
— um especialista da produção que seja responsável ou que esteja estreitamente ligado ao processo
técnico de fabrico do produto,
— um técnico com conhecimentos práticos do funcionamento e da higiene dos equipamentos e mate
riais utilizados para o fabrico do produto,
— qualquer outra pessoa com conhecimentos específicos de microbiologia, higiene e tecnologia alimen
tar.

É possível que uma só pessoa desempenhe vários desses papéis, na medida em que a equipa disponha de
todas as informações necessárias e que essas informações sejam utilizadas para verificar a fiabilidade do
sistema de autocontrolo aplicado.

Se não se dispuser, num estabelecimento, dos conhecimentos especializados em questão, dever-se-á
recorrer a apoio exterior (consultoria, guias de boas práticas, etc.).
2. Descrição do produto

Deve ser efectuada uma descrição completa do produto final, da qual constem as seguintes informações :
— composição (por exemplo, matérias-primas, ingredientes, aditivos, etc.),

— estrutura e características físico-químicas (por exemplo, sólido, líquido, gel, emulsão, Aw, pH, etc.),
— tratamentos (por exemplo, cozedura, congelação, secagem, salga, fumagem, etc. e modalidades corres
pondentes),

— acondicionamento e embalagem (por exemplo, hermética, em vácuo, em atmosfera modificada),
— condições de armazenagem e de distribuição,
— período de conservação exigido, durante o qual o produto mantém as suas qualidades (data limite de
consumo, data óptima de venda),
— instruções dadas para a utilização,
— critérios microbiológicos ou químicos oficiais eventualmente aplicáveis.
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3. Identificação da utilização prevista

A equipa pluridisciplinar deve também definir a utilização normal ou prevista que o consumidor fará do
produto, bem como os grupos de consumidores a que este se destina.

Se for caso disso, considerará em especial a adaptação do produto à sua utilização por certos grupos de
consumidores, tais como colectividades, viajantes, etc. e por grupos de consumidores sensíveis.
4. Construção de um diagrama de fabrico (descrição das condições de fabrico)
Independentemente da apresentação escolhida, todas as fases de fabrico, incluindo os intervalos de segu
rança durante ou entre essas fases, desde a chegada das matérias-primas ao estabelecimento até à colocação
no mercado do produto final, passando pelas preparações, tratamentos de fabrico, embalagem, armaze
nagem e distribuição, devem ser estudadas de forma sequencial e apresentadas sob a forma de um
diagrama pormenorizado completado por informações técnicas suficientes.

Essas informações podem compreender de forma não limitativa :
— um plano dos locais de trabalho e dos anexos,
— a disposição e as características dos equipamentos,

— a sequência de todas as operações (incluindo a incorporação das matérias-primas, ingredientes ou
aditivos e os intervalos de segurança durante ou entre as fases),

— os parâmetros técnicos das operações (em especial os parâmetros de tempo e temperatura, incluindo os
intervalos de segurança),

— a circulação dos produtos (incluindo as possibilidades de contaminação cruzada),

— as separações entre os sectores limpos e os sectores sujos (ou entre zonas de alto risco e de baixo risco),
— os dados relativos aos processos de limpeza e desinfecção,

— o ambiente higiénico do estabelecimento,
— as condições de higiene e a circulação do pessoal,
— as condições de armazenagem e de distribuição dos produtos.
5. Confirmação no local do diagrama de fabrico

Após o estabelecimento do diagrama, a equipa pluridisciplinar deve proceder à sua confirmação no local
durante as horas de produção. Qualquer desvio constatado conduzirá a uma alteração do diagrama para o
tornar conforme a realidade .

6. Estabelecimento da lista dos perigos e das medidas necessárias para os dominar
Utilizando como guia o diagrama de fabrico confirmado, a equipa deve :
a) Estabelecer a lista de todos os perigos biológicos, químicos ou físicos potenciais cujo surgimento possa
ser razoavelmente previsto para cada fase (incluindo a aquisição e a armazenagem das matérias-primas e
dos ingredientes e os intervalos de segurança no decurso do fabrico).

Por perigo, deve entender-se tudo o que seja susceptível de prejudicar a saúde e que se enquadre nos
objectivos higiénicos da Directiva 91 /493/CEE. De forma mais específica, pode tratar-se de :
— contaminação (ou recontaminação) a uma taxa inaceitável, de natureza biologica (microrganismos,
parasitas), química ou física, das matérias-primas, dos produtos intermédios ou dos produtos finais,
— sobrevivência ou multiplicação, a taxas inaceitáveis, de microrganismos patogénicos e geração, a
taxas inaceitáveis, de corpos químicos nos produtos intermédios, nos produtos finais ou na linha de
produção ou suas proximidades,

— produção ou persistência, a taxas inaceitáveis, de toxinas ou de outros produtos indesejáveis resul
tantes de metabolismo microbiano.

Para serem incluídos nessa lista, os perigos devem ser de ordem a que a sua eliminação ou redução para
níveis aceitáveis seja essencial para a produção de alimentos sãos ;

23 . 6. 94

N? L 156/55

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

23 . 6. 94

b) Considerar e descrever as medidas de domínio, quando existirem, que podem ser aplicadas a cada
perigo.
As medidas de domínio correspondem às acções e actividades que podem ser utilizadas para evitar um
perigo, para o eliminar ou para reduzir o seu impacte ou probabilidade de surgimento a um nível acei
tável .

Podem ser necessárias várias medidas de domínio para controlar um perigo identificado e uma medida
de domínio pode servir para controlar vários perigos. Por exemplo, a pasteurização ou a cozedura
controlada podem dar garantias de uma redução suficiente do nível das salmonelas e das listerias.

As medidas de domínio devem ser apoiadas por processos e especificações pormenorizados para
garantir a sua aplicação eficaz, como, por exemplo, programas de limpeza pormenorizados, tabelas
. precisas de esterilização e especificações relativas à concentração de aditivos para conservação utilizados
no respeito das prescrições comunitárias aplicáveis em matéria de aditivos, nomeadamente da Directiva
89/107/CEE do Conselho (').
7. Metodologia para identificação dos pontos críticos

A identificação de um ponto crítico para o domínio de um perigo requer uma actuação lógica. Uma tal
abordagem pode ser facilitada pela utilização do diagrama de decisão representado na figura seguinte
(podem ser utilizados outros métodos, em função dos conhecimentos e da experiência da equipa).
Diagrama de decisão para a identificação dos pontos críticos para o domínio

Responder sucessivamente a cada pergunta pela ordem indicada, em cada uma das fases e para cada perigo
identificado.

Pergunta 1

Estão preparadas medidas de domínio para o perigo considerado ?

Sim

Não

Alterar a fase, o processo ou
o produto

O domínio nesta fase é necessário

para a segurança do produto ?
Não

Sim

STOP f)

Pergunta 2

Esta fase elimina o perigo ou reduz a sua ocorrência a um nível aceitável ?
Não

Sim

Pergunta 3

Pode ocorrer contaminação ou o perigo pode aumentar até um nível
inaceitável ?

Sim

Não

STOP 0

Pergunta 4

Uma fase posterior pode eliminar o perigo ou reduzir a sua ocorrência a
um nível aceitável ?

Sim

STOP 0

Não

(*) A fase não constitui um ponto crítico. Passar à fase seguinte.
(') JO n? L 40 de 11 . 2. 1989, p. 27.

Ponto crítico
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Para a utilização do diagrama de decisão, considerar-se-á sucessivamente cada fase de fabrico identificada
no diagrama de fabrico. Em cada fase, a árvore de decisão deve ser aplicada a qualquer perigo cuja ocor
rência ou introdução seja razoável prever e a qualquer medida de domínio identificada.
Deve recorrer-se ao diagrama de decisão com flexibilidade e bom senso, conservando uma visão de
conjunto do processo de fabrico a fim de evitar, tanto quanto possível, uma duplicação inútil dos pontos
críticos.

8 . Sequência a dar à identificação de um ponto crítico
A identificação dos pontos críticos tem duas consequências para a equipa pluridisciplinar, que deve :
— assegurar-se de que foram efectivamente concebidas e aplicadas medidas de domínio adequadas.
Nomeadamente, se um perigo tiver sido identificado numa fase em que seja necessário um controlo
relativo à salubridade do produto e se nenhuma medida de domínio existir nessa fase, nem em
nenhuma outra, será necessário alterar o produto ou o processo nessa fase, ou numa fase precedente ou
seguinte, a fim de introduzir uma medida de domínio,

— estabelecer e aplicar um sistema de vigilância e de controlo para cada ponto crítico.

CAPÍTULO II

ESTABELECIMENTO E APLICAÇÃO DA VIGILÂNCIA E DO CONTROLO DOS PONTOS
CRÍTICOS

Para assegurar o domínio efectivo de cada ponto crítico, é indispensável um sistema de vigilância e de
controlo adequado.

Para aplicar um tal sistema recomenda-se o seguinte procedimento :

1 . Estabelecimento dos limites críticos para cada medida de domínio associada a cada ponto
crítico

A cada medida de domínio associada a um ponto crítico deve corresponder a definição de limites críticos.
Os limites críticos correspondem aos valores extremos aceitáveis relativamente à segurança do produto.
Separam a aceitabilidade da não aceitabilidade. São expressos por parâmetros observáveis ou mensuráveis
que podem demonstrar facilmente o domínio do ponto crítico ; devem assentar em provas que estabe
leçam uma relação com o domínio do processo.

Os parâmetros podem ser, por exemplo, a temperatura, o tempo, o pH, o teor de água, o teor de aditivo,
conservante ou sal ou parâmetros sensoriais, tais como o aspecto ou a textura, etc.
Em certos casos, a fim de reduzir o risco de exceder os limites críticos por causa de variações devidas ao

processo, pode ser necessário especificar níveis mais rigorosos (níveis visados) a fim de assegurar o respeito
dos limites críticos.

Os limites críticos podem ser deduzidos de fontes diversas. Quando não sejam utilizados os constantes de
textos regulamentares (por exemplo, a temperatura de congelação) ou de guias de boas práticas existenters
e validados, a equipa dever-se-á assegurar da sua validade relativamente ao domínio do perigo identificado
e dos pontos críticos.

2. Estabelecimento de um sistema de vigilância e de controlo para cada ponto crítico

Um programa das observações ou das medições a efectuar em cada ponto crítico para assegurar que os
limites críticos fixados sejam devidamente respeitados constitui uma parte essencial do autocontrolo. O
programa deve descrever os métodos utilizados, a frequência das observações e o processo de registo.
Essas observações ou medições devem ser de natureza a permitir a detecção de uma perda de domínio do
ponto crítico e fornecer em tempo útil informações para que possa ser adoptada uma acção correctiva.
As observações ou medições podem ser efectuadas contínua ou periodicamente. Quando as observações ou
medições forem periódicas, será necessário estabelecer uma programação das observações ou medições que
dê uma informação fiável.

O programa de medição e de observação deve especificar claramente em cada ponto crítico para o domí
nio :

— quem efectua a vigilância e o controlo,

— quando são efectuados a vigilância e o controlo,
— como são efectuados a vigilância e o controlo.
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3. Estabelecimento de um plano de acções correctivas

As observações ou medições podem indicar :

— que o parâmetro vigiado tende a exceder os limites críticos especificados, indicando uma tendência
para a perda do domínio ; as medidas correctivas necessárias para manter o domínio devem ser
tomadas antes do perigo surgir,

— que o parâmetro vigiado excedeu os limites críticos especificados, indicando uma perda de domínio,
sendo necessário aplicar acções correctivas destinadas a estabelecer novamente uma situação dominada.
Essas acções correctivas devem ser pré-estabelecidas pela equipa pluridisciplinar para cada ponto crítico, a
fim de poderem ser aplicadas sem hesitação logo que seja observado um desvio.
As acções correctivas dem incluir :

—a identificação da (ou das) pessoa(s) responsável(is) pelo empreendimento das acções correctivas,
— uma descrição dos meios e das acções a empreender para corrigir o desvio observado,
— as acções a adoptar relativamente aos produtos fabricados durante o período em que não houve
controlo,

— o registo escrito das medidas tomadas.
CAPÍTULO III

VERIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOCONTROLO
A verificação dos sistemas de autocontrolo aplicados é necessária para assegurar o seu funcionamento eficaz.
A equipa pluridisciplinar deve especificar os métodos e os processos a utilizar.
Os métodos utilizados podem incluir nomeadamente colheitas de amostras para análise, análises ou testes
reforçados em certos pontos críticos, análises intensificadas dos produtos intermédios ou dos produtos finais,
inquéritos sobre as condições de armazenagem, distribuição e venda e sobre a utilização do produto.

Os processos de verificação podem corresponder à inspecção das operações, à validação dos limites críticos,
ao exame dos desvios, das acções correctivas aplicadas ou das disposições tomadas relativamente aos produtos
afectados, à auditoria do sistema de autocontrolo e ao exame dos registos.
A verificação deve permitir a confirmação da validade do sistema aplicado e a confirmação subsequente,
segundo uma periodicidade adequada, de que as disposições previstas continuam a ser correctamente aplica
das.

Além disso, é necessário prever a revisão do sistema a fim de assegurar que este se mantém (ou que se
manterá) sempre válido aquando de modificações. Essas modificações podem incluir, por exemplo :
— as matérias primas ou o produto e as condições de produção (locais e ambiente, equipamentos, programas
de limpeza e desinfecção),
— as condições de acondicionamento, de armazenagem ou de destribuição,
— a utilização esperada dos consumidores e qualquer outra informação que alerte para a existência de um
novo perigo associado ao produto.

Se for caso disso, esta revisão implicará uma alteração das disposições previstas.

Qualquer alteração resultante efectuada no sistema de autocontrolo deve ser totalmente incorporada no

sistema de documentação e de registo a fim de que se possa dispor de uma informação actualizada e fiável.

Quando existirem critérios definidos regulamentarmente, esses critérios constituirão valores de referência
para a verificação.

