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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 1603/94 DA COMISSÃO
de 1 de Julho 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

que a Comissão tem conhecimento implica a alteração
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 30 de Junho de 1994 no que respeita às moedas

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 133/94 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 16?,

flutuantes,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (4), 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 (CE) n? 1573/94 da Comis
são 0 ;

Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CE) n? 1573/94 aos dados de

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 2 de Julho de
1994.

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

C)
O
(3)
O
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.
166 de 1 . 7. 1994, p. 99.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 1 de Julho de 1994, que fixa os direitos niveladores
à importação em relação ao açúcar branco e ao açúcar em bruto
(Em ECU/100 kg)
Código NC

Montante do direito nivelador (3)

1701 11 10

33,73 0

1701 11 90

33,73 (')

1701 1210

33,73 (')

1701 12 90

33,73 (')

1701 91 00

39,12

1701 99 10

39,12

1701 99 90

39,12 0

(') O montante do direito nivelador aplicavel sera calculado em conformidade com as disposições do artigo 2? ou 3?
do Regulamento (CEE) n? 837/68 da Comisslo (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? 1604/94 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1994

que restabelece a cobrança dos direitos aduaneiros aplicáveis a certos produtos

têxteis originários da índia, do Paquistão, da Indonésia, da Tailândia e da China,
beneficiários das preferências pautais previstas no Regulamento (CEE)
n ? 3832/90 do Conselho

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3832/90 do Conselho, de 20 de Dezembro de

1990, que aplica preferências pautais generalizadas para o ano de 1991 aos produtos têxteis
originários de países em vias de desenvolvimento ('), prorrogado para 1994 pelo Regula
mento (CE) n? 3668/93 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 12?,

Considerando que por força do artigo 10? do referido regulamento o benefício do regime
pautal preferencial é concedido durante o período compreendido entre 1 de Janeiro e 30
de Junho de 1994, para cada categoria de produtos objecto nos anexos I e II de tectos
individuais, até ao limite dos volumes fixados nas colunas 8 e 7 dos seus anexos I e II, em

relação a determinados ou a cada um dos países ou territórios de origem referidos na
coluna 5 dos mesmos anexos ; que, nos termos do artigo 1 1 ? do referido regulamento, a
cobrança dos direitos aduaneiros de importação dos produtos em causa pode ser restabele
cida em qualquer momento logo que os referidos tectos individuais sejam atingidos ao
nível da Comunidade ;

Considerando que para os produtos dos números de ordem e origens abaixo indicados no
quadro, os limites máximos se estabeleceram nos níveis indicados no mesmo quadro ; que
em data abaixo indicada, as importações na Comunidade dos referidos produtos atingiram
por imputação o limite em questão :
Número de ordem

Origem

Limites

50 000 peças

Data

40.0160

índia

40.0220

Paquistão

40.0240

índia

250 000 peças

28. 2. 1994

40.0240

Indonésia

250 000 peças

28 . 2. 1994

40.0350

Tailândia

40.0360

Indonésia

40.0360

China

40.0370
40.0390
40.0390
40.0400

Paquistão
Paquistão
índia
índia

40.0590
40.0650

China
China

31 toneladas
17 toneladas

28 . 2. 1994
30. 4. 1994

40.0650
40.0680
40.0750

Paquistão
índia
China

83 toneladas
46 toneladas

1 000 peças

30. 4. 1994
30 . 4. 1994
30. 4. 1994

40.0750

índia

5 000 peças

30. 4. 1994

40.0760
40.0840

Paquistão
índia

42.1180

China

325 toneladas

'

28. 2. 1994
30 . 4. 1994

132 toneladas

30. 4. 1994

29 toneladas

28 . 2. 1994

6 toneladas

193
51
51
19

toneladas
toneladas
toneladas
toneladas

28 . 2. 1994

30.
28 .
28 .
28 .

4.
2.
2.
2.

1994
1994
1994
1994

85 toneladas
8 toneladas

28 . 2. 1994
31 . 3 . 1994

8 toneladas

31 . 3 . 1994

Considerando que e adequado restabelecer os direitos aduaneiros para os produtos em
causa,

(') JO n? L 370 de 31 . 12. 1990, p. 39.
(2) JO n? L 338 de 31 . 12. 1993, p. 22.
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A partir de 5 de Julho de 1994, a cobrança dos direitos aduaneiros, suspensa por força do
Regulamento (CEE) n? 3832/90 durante o período compreendido entre 1 de Janeiro e 30
dé Junho de 1994, é restabelecida na importação na Comunidade dos produtos indicados
no seguinte quadro :
Número
de ordem

40.0160

Categoria
(Unidades)

16
(1 000 peças)

Código NC

Designação das mercadorias

Origem

6203 11 00 Fatos completos e conjuntos, excluindo índia
6203 12 00 os de malha, para homens e rapazes, de
6203 19 10 13, de algodão ou de fibras sintéticas ou
6203 19 30 artificiais, com exclusão do vestuário de

6203 21 00 esqui ; trainings forrados cuja parte
6203 22 80

exterior

é

realizada

num

único

e

6203 23 80 mesmo tecido, para homens e rapazes,
6203 29 18 em algodão ou em fibras sintéticas ou
artificiais
6211 32 31
621 1 33 31

40.0220

22
(em toneladas)

5508 10 11 Fios de fibras sintéticas, descontínuas, Paquistão
5508 10 19 não acondicionados para venda a
retalho
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509

11
12
21
21
22
22
31
31
32
32
41

00
00
10
90
10
90
10
90
10
90
10

5509 41 90
5509
5509
5509
5509
5509

42
42
51
52
52

10
90
00
10
90

5509 53 00
5509 59 00

5509 61 10 ,
5509 61 90
5509 62 00
5509 69 00
5509
5509
5509
5509

40.0240

24
(1 000 peças)

91
91
92
99

10
90
00
00

6107 21 00 Camisas de noite, pijamas, robes, índia
6107 22 00 roupões de banho e artigos seme- Indonésia
6107 29 00 lhantes, em malha, para homens ou
6107 91 00 rapazes
6107 92 00
ex 6107 99 00

6108
6108
6108
6108

31 10
31 90
32 11
32 19

6108
6108
6108
6108
6108

32
39
91
92
99

90
00
00
00
10

Camisas de noite, pijamas, robes,
roupões de banho e artigos seme
lhantès, em malha, para senhoras ou
raparigas
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Número
de ordem

40.0350

Categoria
(Unidades)

35

(em toneladas)

Código NC

Designação das mercadorias

N? L 168/5

Origem

5407 10 00 Tecidos de fibras sintéticas contínuas, Tailândia

5407 20 90 que não sejam para pneumáticos da
5407 30 00 categoria 1 14
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407

41 00
4210

42 90
43 00
44 10
44 90
51 00
52 00
53 10
53 90
54 00
60 10
60 30
60 51
60 59
60 90
71 00
72 00
73 10
73 91
73 99
74 00
81 00
82 00
83 10
83 90
84 00
91 00

5407 92 00

5407 93 10

5407 93 90
5407 94 00
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70

40.0360

36

(em toneladas)

5408 10 00 Tecidos

de

fibras

têxteis

artificiais

Indonésia

5408 21 00 contínuas, que não sejam para pneumá- China
5408 22 10 ticos da categoria 114
5408
5408
5408
5408
5408
5408
5408
5408

22 90
23 10
23 90
24 00
31 00
32 00
33 00
34 00

ex 5811 00 00
ex 5905 00 70

40.0370

37
(em toneladas)

5516 11 00 Tecidos de fibras têxteis artificiais Paquistão
5516 12 00 descontínuas
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516

13
14
21
22
23
23
24

00
00
00
00
10
90
00

5516 31 00
5516 32 00
5516 33 00

5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516

34
41
42
43
44
91
92

00
00
00
00
00
00
00

5516 93 00
5516 94 00
5803 90 50

ex 5905 00 70

sí? L 168/6
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Número
de ordem

40.0390

Categoria
(Unidades)

39

(em toneladas)

Código NC

Designação das mercadorias

2. 7. 94

Origem

6302 51 10 Roupas de mesa, de toucador ou de Paquistão

6302 51 90 cozinha, com excepção das de malha, índia
6302 53 90 de algodão com argolas tipo « tecido
ex 6302 59
6302 91
6302 91
6302 93
ex 6302 99

40.0400

turco »

40
ex 6303 91 00 Cortinados, estores de interior, sanefas, índia
(em toneladas) ex 6303 92 90 guarnições de camas e artefactos para
ex 6303 99 90 guarnição de interiores, com excepção
aos de malha, de lã, de algodão ou de
6304 19 10 fibras sintéticas ou artificiais
ex 6304 19
6304 92
ex 6304 93
ex 6304 99

40.0590

00
10
90
90
00

59
(em toneladas)

90
00
00
00

5702 10 00 Tapetes e outros revestimentos de pavi- China
5702 31 10 mentos têxteis que não sejam os tapetes
5702 31 30 da categoria 58
5702 31 90
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 10
5702 41 10
5702 41 90
5702 42 10
5702 42 90
5702 49 10
5702 51 00
5702 52 00
ex 5702 59 00
5702 91 00
5702 92 00
ex 5702 99 00

5703 10 10
5703 10 90
5703 20 11
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 51
5703 30 59
5703 30 91
5703 30 99
5703 90 10
ex 5703 90 90
5704 10 00
5704 90 00
5705 00
5705 00
5705 00
ex 5705 00

40.0650

65

(em toneladas)'

10
31
39
90

5606 00 10 Tecidos de malha com excepção dos China
/AA 4

1 í\ AA

ex ouui iuuu

artefactos das categoria
38A e 63,' de lã,'
O

aig0dão ou fibras têxteis sintéticas ou

6001 21 00 artificiais

6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001

22
29
91
91
90
91
92
92
92

00
10
10
30
50
90
10
30
50

6001 92 90

6001 99 10

Paquistão
1
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Número
de ordem

Categoria
(Unidades)

Código NC

40.0650

ex 6002 10 10

(cont)

6002 20 10

Designação das mercadorias

N? L 168//

Origem

6002 20 39

6002 20 50
6002 20 70
ex 6002 30 10

6002 41 00
6002 42 10
6002
6002
6002
6002

42 30
42 50
42 90
43 31
6002 43 33
6002 43 35
6002 43 39
6002 43 50
6002 43 91
6002 43 93
6002 43 95
6002 43 99
6002 91 00
6002 92 10
6002 92 30
6002 92 50
6002 92 90
6002 93 31
6002 93 33
6002 93 35
6002 93 39
6002 93 91
6002 93 99

40.0680

68
(em toneladas)

6111 10 90 Vestuário para bebés, com excepção das índia
6111 20 90 luvas para bebés das categorias 10 e 87
61 1 1 30 90 e das meias, peúgas e artefactos seme
ex 6111 90 00 lhantes, de tecidos da categoria 88
ex
ex
ex
ex

40.0750

75

(1 000 peças)

6209
6209
6209
6209

10
20
30
90

00
00
00
00

6103 11 00 Fatos e conjuntos completos em malha, China

6103 12 00 para homens e rapazes, de lã, de algo- índia
6103 19 00 dão ou de fibras sintéticas ou artificiais,

6103 21 00 com excepção do vestuário de esqui
6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00

40.0760

76
(em toneladas)

6203 22 10 Vestuário de trabalho para homens e ra- Paquistão
6203 23 10 pazes, com exclusão do de malha ;
6203 29 1 1

aventais, blusas e outro vestuário de

6203 32 10 trabalho para senhoras ou raparigas que

6203 33 10 não seja em malha
6203 39 11
6203 42 11

6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 1 1
6203 49 31

6204 22 10
6204 23 10
6204 29 1 1
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 1 1
6204 62 1 1
6204 62 51
6204 63 1 1
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31

6211 32 10
6211 33 10
6211 42 10

6211 43 10
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Número
de ordem

40.0840

Categoria
(Unidades)

84
(em toneladas)

Código NC

Designação das mercadorias

Origem

6214 20 00 Xailes, lenços para o pescoço ou para os índia
6214 30 00 ombros, cachecóis, cachenés, véus e
6214 40 00 artefactos semelhantes, com excepção
6214 90 10 dos de malha, algodão, lã, fibras sinté
ticas ou artificiais

42.1180

118
(em toneladas)

6302 29 10 Roupas de cama, de mesa, de toucador, China
6302 39 10 de copa ou de cozinha de linho ou de
6302 39 30 rami, com excepção das de malha
6302 52 00
ex 6302 59 00
6302 92 00
ex 6302 99 00

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 30 de Junho de 1994.
Pela Comissão
Christiane SCRIVENER

Membro da Comissão

N? L 168 /9
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REGULAMENTO (CE) N? 1605/94 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1994

relativo à cessação das imputações no benefício do limite máximo pautal aberto
o período compreendido entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de 1994, no quadro das
preferências generalizadas, pelo Regulamento (CEE) n? 3831/90 do Conselho
para certos produtos industriais originários da Indonésia, da China, da Coreia do
Sul, do Brasil, do Paquistão, da Malásia, do Sri Lanka, de Singapura e da
Tailândia

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 3831 /90 do Conselho, de 20 de Dezembro de
1990, que aplica preferências pautais generalizadas, para o ano de 1991 , a certos produtos
industriais originários de países em vias de desenvolvimento ('), prorrogado para 1994 pelo
Regulamento (CE) n? 3668/93 (2), e, nomeadamente, o n? 2 do artigo 9?,

Considerando que, por força dos artigos 1 ? e 6? do Regulamento (CEE) n? 3831 /90, a
suspensão dos direitos aduaneiros no âmbito dos limites máximos pautais preferenciais foi
acordada durante o período compreendido entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de 1994 no
limite dos montantes individuais fixados na coluna 6 do anexo I do mesmo regulamento,
relativamente a cada produto ou grupo de produtos considerados ; que, por força do n? 2
do artigo 9? do referido regulamento, a Comissão pode, mesmo após 30 de Junho de
1994, tomar medidas de cessação das imputações num ou noutro limite pautal preferencial
se esses limites tiverem sido ultrapassados na sequência, nomeadamente, de regularizações
de importações efectivamente realizadas no decurso do exercício preferencial ;
Considerando que, para os produtos dos números de ordem e das origens abaixo indicados
no quadro, os limites máximos individuais foram estabelecidos para o período compreen
dido entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de 1994, respectivamente, nos níveis indicados no
mesmo quadro ; que, à data de 15 de Junho de 1994, a soma das imputações efectuadas
durante o exercício preferencial de 1994 (período compreendido entre 1 de Janeiro e 30
de Junho de 1994) ultrapassou os limites máximos em questão :
Número de ordem

Origem

Limites (em ecus)

10.0250
10.0250
10.0290
10.0450
10.0457
10.0458
10.0480

Indonésia
China
China
Coreia do Sul
Correia do Sul
Brasil
Indonésia

10.0660
10.0660

Malásia
Brasil

10.0670
10.0680

Paquistão
Paquistão

2 205 000
1 563 000

10.0720
10.0740
10.0770

Sri Lanka
Brasil
Brasil

441 000
579 000
1 654 000

10.1010

Singapura

9 840 000

10.1045
10.1045
10.1060

Tailândia
China
Indonésia

1 480 000
1 480 000
2 315 500

(') JO ri? L 370 de 31 . 12. 1990, p. 1 .
O JO n? L 338 de 31 . 12. 1993, p. 22.

347 500
347 500
579 000
694 500
2 373 000
2 756 500
2 414 500

606 500
606 500
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As importações sobre o limite máximo pautal aberto para o período compreendido entre 1
de Janeiro e 30 de Junho de 1994 pelo Regulamento (CEE) n? 3831 /90, relativo aos
produtos e origens indicados no quadro abaixo, deixam de ser admitidas a partir de 5 de
Julho de 1994.
Número
de ordem

Código NC

10.0250

2922 41 00

Designação das mercadorias

Lisina e seus ésteres ; sais destes produtos

Origem

Indonésia
China

10.0290

2930 90 10

Cisteína, cistina e seus derivados

China

10.0450

3817

Misturas de alquilbenzenos ou de alquilnaftalenos,
excepto das posições 2707 ou 2902

Coreia do Sul

10.0457

3903

Polímeros de estireno, em formas primárias

Coreia do Sul

3915 20 00

Desperdícios, resíduos e aparas de polímeros de
estireno

3920 30 00
3920 99 50

Outras chapas, folhas, películas, tiras e laminas, de
plásticos não alveolares, não reforçados nem estra
ficados, nem associados a outras matérias, sem
suporte :

— De polímeros de estireno
— De produtos de polimerização e adição
10.0458

3904 10 00

Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras

3904 21 00

olefinas halogenadas, em formas primárias :

3904 22 00

— Policloreto de vinilo, não misturado com outras
substâncias

— Não plastificado

10.0480

3923 21 00

— Plastificado

Brasil

Sacos de quaisquer dimensões, bolsas e cartuchos :

Indonésia

— De polímeros de etileno

10.0660

6401

Calçado impermeável de sola exterior e parte
superir de borracha ou plástico, em que a parte
superior não tenha sido reunida à sola exterior por
costura ou por meio de rebites, pregos, parafusos,
espigões ou dispositivos semelhantes

6402

Outro calçado com sola exterior e parte superior
de borracha ou plástico

10.0670

6403

Calçado com sola exterior de couro

Paquistão

10.0680

6404

Calçado com sola exterior de borracha, plástico,

Paquistão

couro natural ou reconstituído e parte superior de
matérias têxteis

6405 90 1 0

Outro calçado com sola exterior de borracha, de
plástico, de couro natural ou reconstituído

Malásia
Brasil

N? L 168/ 11
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Número
de ordem

Código NC

Designação das mercadorias

Origem

10.0720

6911

Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de
higiene ou de toucador, de porcelana

Sri Lanka

10.0740

6912 00 50

Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de
higiene ou de toucador de faiança ou de barro fino

Brasil

10.0770

7013

Objectos de vidro para serviço de mesa, cozinha,

Brasil

toucador, escritório, ornamentação de interiores ou

usos semelhantes, excepto os das posições 7010 ou
7018

10.1010

8471
8471
8471
8471
8471
8471

10 90
20 20
20 80
91 80
92 90
93 40

8471 93 51
8471
8471
8471
8471
8471
8471

10.1045

93
93
93
99
99
99

Máquinas automáticas para processamento de
dados e suas unidades ; leitores magnéticos ou
ópticos, máquinas para registar dados em suporte
sob forma codificada, e máquinas para processa
mento desses dados, não especificadas nem
compreendidas em outras posições, excepto as

Singapura

destinadas a aeronaves civis

59
60
90
10
30
90

8516 50 00

Fornos de microndas

Tailândia
China

10.1060

8527 11
8527 21
8527 29 00
8527 31
8527 32 90

Aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão, mesmo combinados num
mesmo gabinete ou invólucro com um aparelho de
gravação ou de reprodução de som, ou com um
relógio

Indonésia

8527 39
8527 90 91
8527 90 99

8528
8528
8528
8528
8528
8528
8528
8528

10 31
10 41
10 43
10 49
10 81
10 89
10 91
10 98

Aparelhos receptores de televisão (incluídos os
monitores e projectores de vídeo), mesmo combi
nados num mesmo gabinete ou invólucro com um
aparelho receptor de radiodifusão ou com aparelho
de gravação ou de reprodução de som ou de
imagens, excluídos os aparelhos de gravação ou de
reprodução videofónica, comportando um receptor
de sinais videofónicos (tuner) e os produtos das

8528 20

posições

g „9 Q 2Q
8529 10 31
8529 10 39

8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54,
8528 10 56' 8528 10 58' 8528 10 62' 8528 10 66'
8528 10 72' 8528 10 76

8529
8529
8529
8529
8529
8529

10
10
10
10
90
90

8528 10 14,

8528 10 16,

8528 10 18,

40
50
70
90
70
98

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte ao da sua publicação no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
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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 30 de Junho de 1994.
Pela Comissão
Christiane SCRIVENER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 1606/94 DA COMISSÃO
de 1 de Julho de 1994

qe altera o Regulamento (CE) n? 335/94 relativo à isenção de direitos niveladores
de importação para certos produtos do sector dos cereais, prevista pelos acordos
entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a República da Bulgária e a Romé
nia, por outro
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 3641 /93 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, relativo a certas

modalidades de aplicação do Acordo provisório sobre o
comércio e matérias conexas entre a Comunidade Econó

mica Europeia e a Comunidade Europeia do Carvão de do
Aço, por um lado, e a República da Bulgária, por outro
lado ('), e, nomeadamente, o seu artigo 1 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 3642/93 do

Considerando que a Comunidade concluiu igualmente
protocolos adicionais com a Bulgária e a Roménia ; que
tais protocolos prevêem a antecipação das concessões
previstas nos acordos supracitados a partir de 1 de Julho
de 1994 ; que é, pois, necessário adaptar os volumes e as
reduções dos direitos niveladores de importação no sector
dos cereais, com efeitos nessa data ;

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

Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, relativo a certas

modalidades de aplicação do Acordo provisório sobre o
comércio e matérias conexas entre a Comunidade Econó

mica Europeia e a Comunidade Europeia do Carvão e do
Aço, por um lado, e a Roménia, por outro lado (2), e,
nomeadamente, o seu artigo 1 ?,

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 (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 2193/93 da Comissão (4), e, nomeadamente, o
seu artigo 9?,
Considerando que o Acordo provisório sobre comércio e

Artigo IP
Em conformidade com os n ?s 2 e 4 do artigo 15? dos
acordos provisórios, os produtos constantes do anexo do
presente regulamento e originários da República da
Bulgária e da Roménia beneficiam da isenção parcial dos
direitos niveladores de importação, no limite das quanti
dades e das taxas de redução referidas nesse anexo.

Em conformidade com o protocolo dos acordos provisó
rios, os produtos devem ser acompanhados, aquando da
introdução em livre prática no mercado interno da Comu
nidade, do original do certificado EUR.l a emitir pelas
autoridades competentes do país exportador.

matérias conexas entre a Comunidade Económica Euro

peia e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por
um lado, e a República da Bulgária, por outro (*), assinado
em Bruxelas em 8 de Março de 1 993, entrou em vigor em
31 de Dezembro de 1993 ; que o acordo provisório prevê
a redução dos direitos niveladores de importação para
determinados produtos do sector dós cereais ; que essa
redução é aplicável progressivamente e limitada a deter
minadas quantidades ;

Considerando que o Acordo provisório sobre comércio e
matérias conexas entre a Comunidade Económica Euro

peia e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por
um lado, e a Roménia, por outro (6), assinado em Bruxelas
em 1 de Fevereiro de 1993, entrou em vigor em 1 de
Maio de 1993 ; que o acordo provisório prevê a redução

dos direitos niveladores de importação para determinados
produtos do sector dos cereais ; que essa redução é apli
cável progressivamente e limitada a determinadas quanti
dades :

(')
O
(3)
O
O
(«)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

333 de 31 . 12. 1993, p. 16.
333 de 31 . 12. 1993, p. 17.
181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
196 de 5. 8 . 1993, p. 22.
323 de 23. 12. 1993, p. 2.
81 de 2. 4. 1993, p. 2.

Artigo 2?

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

Os pedidos de certificado não podem incidir numa quan
tidade superior à quantidade disponível para a importação
do produto em causa a título do ano em questão.
2. Os Estados-membros transmitirão os pedidos de
certificados de importação à Comissão, por telex ou tele
cópia, o mais tardar às 18 horas, hora de Bruxelas, do dia
da sua apresentação.
Essa informação deve ser comunicada separadamente da
informação relativa aos outros pedidos de certificados de
importação de cereais.

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

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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4. Sem prejuízo do disposto no n? 3, os certificados
serão emitidos no quinto dia útil após o dia da apresenta
ção do pedido.
5. Em derrogação do n? 1 do artigo 21 ? do Regula
mento (CEE) n? 3719/88, o prazo de validade do certifi
cado será calculado a partir do dia da sua emissão efectiva.

Artigo 3?
Em derrogação do n? 1 do artigo 8 ? do Regulamento
(CEE) n? 891 /89, os certificados de importação são
válidos desde o dia da emissão até ao final do terceiro mês

seguinte ao da sua emissão.

Artigo 4?

Em derrogação do n? 4 do artigo 8? do Regulamento
(CEE) n? 3719/88, a quantidade introduzida em livre
prática não pode ser superior à indicada nas casas 1 7 e 1 8
do certificado de importação. Para o efeito, é inscrito o
algarismo « 0 » na casa 19 do referido certificado.

2. 7. 94

Regulation (EC) No 1606/94 ;
Règlement (CE) n° 1606/94 ;
Regolamento (CE) n. 1606/94 ;
Verordening (EG) nr. 1606/94 ;
Regulamento (CE) n? 1606/94.

O certificado obriga a que a importação seja efectuada a
partir do referido país.

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

aplicável, uma das seguintes menções :
Exacción reguladora reducida en 60 % ;
Nedsættelse af importafgiften med 60 % ;
Ermäßigung der Abschömfung um 60 % ;
Μειωμένη εισφορά κατά 60%
Levy reduction 60 %,
Prélèvement réduit de 60 % ;
Prelievo ridotto del 60 % ;

Met 60 % verlaagde heffing ;
Direito nivelador reduzido de 60 % .

Artigo 5?
No que diz respeito ao produto a importar com benefício
da redução do direito nivelador prevista no artigo 1 ?, o
pedido de certificado de importação e o certificado devem
incluir :

a) Na casa 8, o nome do país de origem do produto ;
b) Na casa 20, uma das seguintes menções :
Reglamento (EG) n° 1606/94 ;
Forordning (EF) nr. 1606/94 ;
Verordnung (EG) Nr. 1606/94 ;
KavoviCTuóç (EK) api$. 1606/94 ;

Artigo 6?
Em derrogação do disposto nas alíneas a) e b) do artigo
12? do Regulamento (CEE) n? 891 /89, a garantia relativa
aos certificados de importação previstos pelo presente
regulamento é de 25 ecus por tonelada.
Artigo 7?

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

É aplicável com efeitos desde 1 de Julho de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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ANEXO

I. PRODUTOS ORIGINÁRIOS DA REPÚBLICA DA BULGÁRIA
(quantidade em toneladas)
Código NC

Designação

de 1 . 7. 1994

de 1 . 7. 1995

de 1 . 7. 1996

da mercadoria

a 30 . 6. 1995

a 30. 6 . 1996

a 30. 6. 1997

Redução do direito nivelador (em %)

60

60

60

1001 90 99

Trigo mole

1 900

2 050

2 200

1008 20 00

Painço

1 200

1 300

1 400

II. PRODUTOS ORIGINÁRIOS DA ROMÉNIA
(quantidade em toneladas)
Código NC

Designação

de 1 . 7. 1994

de 1 . 7. 1995

de 1 . 7. 1996

da mercadoria

a 30 . 6. 1995

a 30. 6. 1996

a 30. 6. 1997

Redução do direito nivelador (em %)
1001 90 99

Trigo mole (')

60

60

60

17 020

18 330

19 640

(') No caso de a Roménia beneficiar, num determinado ano, de uma ajuda alimentar comunitária concedida sob forma de trigo, o contingente aberto para este
produto será reduzido da quantidade das exportações admitidas ao abrigo dessa ajuda.
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REGULAMENTO (CE) N? 1607/94 DA COMISSÃO
de 1 de Julho 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,

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?,

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 30 de Junho de 1994 no que respeita
às moedas flutuantes,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (4), 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? 1595/94
da Comissão (*) ;

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? 1595/94, são modifi
cados de acordo com os montantes referidos no anexo do

presente regulamento.

Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CE) n? 1595/94 aos dados de que
a Comissão tem conhecimento leva a alterar o montante

Artigo 2?

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

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Julho de
1994.

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
(3)
O
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.
167 de 1 . 7. 1994, p. 31 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 1 de Julho 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 ecus)

Montante de base para 1 %
Código NC

de teor em sacarose e

Montante do direito nivelador

para 100 kg líquidos
do produto em causa (')

para 100 kg de matéria seca (')

1702 20 10

0,3912

—

1702 20 90
1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 60 90 10 0

0,3912
—
—
—
—

1702 60 90 90 0

0,3912

1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71

—
0,3912
0,3912

—
50,11
50,11
50,11
95,21
—
50,11
—

1702 90 90 10 0
1702 90 90 90 0

—
0,3912

95,21
—

2106 90 30
2106 90 59

—
0,3912

50,11
—

—

(') Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos produtos originários dos PTU.
(2) Código Taric : xarope de inulina. Para efeitos de classificação nesta subposição, considera-se « xarope de inulina » o produto obtido imediatamente
após a hidrólise de inulina ou de oligofrutoses.
(3) Código Taric : código NC 1702 60 90, outros que não o xarope de inulina.
(4) Código Taric : xarope de inulina. Para efeitos de classificação nesta subposição, considera-se « xarope de inulina » o produto diferente do da subpo
sição 1702 60 90, obtido imediatamente após a hidrólise de inulina ou de oligofrutoses que contenha, pelo menos, 10 % em peso, no estado seco,
de frutose sob forma livre ou sob forma de sacarose .

O Código Taric : NC 1702 90 90, outros que não xarope de inulina.
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REGULAMENTO (CE) N? 1608/94 DA COMISSÃO
de 1 de Julho de 1994

que altera os direitos niveladores aplicáveis à importação de produtos transfor
mados à base de cereais e de arroz

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece uma
organização comum de mercado no sector dos cereais ('),
alterado pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 da Comis
são ^), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 11 ?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece uma
organização comum do mercado do arroz (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)

Considerando que o direito nivelador aplicavel ao produto
de base, fixado em último lugar, se desvia da média dos
direitos niveladores em mais de 3,02 ecus por tonelada de
produto de base ; que os direitos niveladores actualmente
em vigor devem, deste modo, por força do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1 579/74 da Comissão (9), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1740/78 (I0), ser alterados em conformidade com o
anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

n? 1544/93 (4), 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 (*), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (é),

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de produtos transformados à base de cereais e
de arroz foram fixados pelo Regulamento (CE) n? 1 560/94
da Comissão Q, alterado pelo Regulamento (CE) n?
1601 /94 (8) ;

Os direitos niveladores a cobrar aquando da importação
dos produtos transformados à base de cereais e de arroz,
abrangidos pelo Regulamento (CEE) n? 1620/93 da
Comissão ("), e fixados em anexo do Regulamento (CE) n?
1560/94 alterado, são alterados em conformidade com o
anexo .

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

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(4)
(0
O
Q
H

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L
L
L

181
196
166
154
387
320
166
167

de
de
de
de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
5. 8. 1993, p. 22.
25. 6. 1976, p. 1 .
25. 6. 1993, p. 5.
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
1 . 7. 1994, p. 70.
1 . 7. 1994, p. 67.

(9) JO n? L 168 de 25. 6. 1974, p. 7.
(,0) JO n? L 202 de 26. 7. 1978, p. 8.
(") JO n? L 155 de 26. 6. 1993, p. 29.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 1 de Julho de 1994, que altera os direitos niveladores apli
cáveis à importação dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
(Em ECU/t)

(Em ECU/t)
Montantes Ç)

Montantes Ç)

Código NC
ACP

0714 10 10 (')

98,21

Países terceiros

Código NC
ACP

(excepto ACP)

Países terceiros

(excepto ACP)

104,86

1104 23 90

108,98

112,00

0714 10 91

101,84 (2)(6)

101,84

1104 29 11

101,77

104,79

0714 10 99

100,03

104,86

1104 29 15

131,34

134,36

0714 90 11
0714 90 19

101,84 (2)(6)
1 00,03 (2)

101,84
104,86

110429 19

177,57

180,59

1102 20 10

192,31

198,35

1104 29 31

122,43

125,45

158,00

161,02

177,57

180,59

1102 20 90

108,98

112,00

1104 29 35

1102 30 00

116,80

119,82

1104 29 39

110290 10
1102 90 30
1102 90 90
1103 12 00
1103 13 10
1103 13 90

183,31
163,17
113,20
163,17
192,31
108,98

189,35
169,21
116,22
169,21
198,35
112,00

1104 29 91

78,05

81,07

1104 29 95

100,73

103,75

1104 29 99

113,20

116,22

110430 10

57,39

63,43

1104 30 90

80,13

86,17

1103 14 00

116,80

119,82

1106 20 10

98,21 (2)

104,86

1103 19 10

177,75

183,79

1106 20 90

1 68,38 (2)

192,56

1103 19 30

183,31

189,35

1108 11 00

168,34

188,89

1103 19 90

113,20

116,22

1103 21 00

137,74

143,78

1108 12 00

172,01

192,56

110329 10

177,75

183,79

1108 13 00

172,01

192,56 0

86,00

192,56

167,49

198,32

1103 29 20

183,31

189,35

1108 14 00

1103 29 30

163,17

169,21

1108 19 10

1103 29 40
1103 29 50

192,31
116,80

198,35
119,82

1108 19 90

1103 29 90

12 10
12 90
19 10
1930

113,20
103,88
203,68
92,46
181,30
137,74
177,75

116,22
106,90
209,72
95,48
187,34
143,78
183,79

1104 19 50
1104 19 91

192,31
198,34

198,35
204,38

11041999

199,76

205,80

110421 10

162,94

165,96

1104 11 10
110411 90

1104
1104
1104
1104

86,00 (2)

192,56

1109 00 00

306,08

487,42

1702 30 51

224,36

321,08

1702 30 59

172,01

238,50

1702 30 91

224,36

321,08

1702 30 99

172,01

238,50

1702 40 90

172,01

238,50

1702 90 50

172,01

238,50

1702 90 75

235,05

331,77

1702 90 79

163,47

229,96

2106 90 55

172,01

238,50

2302 10 10

39,93

45,93

1104 21 30

162,94

165,96

1104 21 50

254,60

260,64

2302 10 90

85,57

91,57

1104 21 90

103,88

106,90

2302 20 10

39,93

45,93

1104 22 10 10 (3)
1104 22 10 90 (4)

92,46
163,17

95,48
166,19

2302 20 90

85,57

91,57

1104 22 30

163,17

166,19

2302 30 10

39,93 (8)

45,93

1104 22 50

145,04

148,06

2302 30 90

85,57 f)

91,57

2302 40 10

39,93

45,93

1104 22 90

92,46

95,48

1104 23 10

170,94

173,96

2302 40 90

85,57

91,57

1104 23 30

170,94

173,96

2303 10 11

213,68

395,02
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(') 6 % tf*/ valorem em certas condições.

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

produtos constantes do código NC ex 071410 91 ,
produtos constantes do código NC 0714 90 11 e rações d'arrow-root constantes do código NC 0714 90 19,
farinhas e sêmolas d'arrow-root constantes do código NC 1106 20,
féculas d'a rrow-root constantes do código NC 1108 1990.

(3) Código Taric : aveia despontada.
(4) Código Taric : código NC 1104 2210, outros que aveia despontada.

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

(6) Em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n? 715/90, os direitos niveladores não são aplicados aos produtos originários dos Estados de

África, das Caraíbas e do Pacífico e importados directamente nos departamentos franceses ultramarinos.

0 Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos aduaneiros aos produtos originários dos PTU.
(s) Nas condições do Regulamento (CEE) n? 3763/91 , o direito nivelador não é aplicado às sêmeas de trigo originárias dos Estados de África, das Caraíbas e do
Pacífico (ACP) e directamente importadas para o departamento francês da ilha da Reunião.
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REGULAMENTO (CE) N® 1609/94 DA COMISSÃO
de 1 de Julho de 1994

que fixa o montante da ajuda relativa ao algodão
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão da Grécia e, nomeada

mente, os n?s 3 e 10 do Protocolo n? 4, relativo ao algo
dão, alterado pelo Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o Protocolo n? 14 anexo a
esse Acto e o Regulamento (CEE) n? 4006/87 da Comis
são ('),

dados de que a Comissão dispõe actualmente leva a que
se altere o montante da ajuda actualmente vigente, como
se indica no artigo 1 ? do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1.

O montante da ajuda relativa ao algodão com

semente, referida no artigo 5? do Regulamento (CEE) n?
2169/81 , é fixado em :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2169/81 do
Conselho, de 27 de Julho de 1981 , que fixa as regras
gerais do regime de ajuda ao algodão (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 554/93 (3), e, nomeadamente, o n? 1 do artigo 5?,

Considerando que o montante da ajuda referida no n? 1
do artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 2169/81 foi fixado
pelo Regulamento (CE) n? 1246/94 da Comissão (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1537/94 0 ;
Considerando que a aplicação dos regulamentos e modali
dades retomados no Regulamento (CE) n? 1246/94 aos

— 51,826 ecus por 100 quilogramas a título da campanha
de 1993/ 1994,

— 45,777 ecus por 100 quilogramas a título da campanha
de 1994/ 1995.

2.

Todavia, o montante da ajuda a título da campanha

de 1994/ 1995 será confirmado ou substituído com efeitos

a partir de 2 de Julho de 1994 para atender ao preço de
objectivo do algodão relativo a essa campanha e às conse
quências do regime das quantidades máximas garantidas.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 2 de Julho de
1994.

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(J)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

377
211
154
137
166

de
de
de
de
de

31 . 12. 1987, p. 49.
31 . 7. 1981 , p. 2.
25. 6. 1993, p. 23.
1 . 6. 1994, p. 24.
1 . 7. 1994, p. 18.
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REGULAMENTO (CE) N? 1610/94 DA COMISSÃO
de 1 de Julho de 1994

que fixa, para o mês de Junho de 1994, a taxa de conversão agrícola específica do
montante do reembolso dos custos de armazenagem no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

temporis, das taxas de conversão agrícolas aplicáveis
no mês de armazenagem ; que esta taxa de conversão agrí
cola específica deve ser fixada mensalmente, para o mês
anterior ;

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? 1 33/94 (2),

Considerando que a aplicação destas disposições conduz à
fixação, para o mês de Junho de 1994, da taxa de conver
são agrícola específica do montante do reembolso dos
custos de armazenagem nas várias moedas nacionais
conforme consta do 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),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1713/93 da
Comissão, de 30 de Junho de 1993, que estabelece
normas especiais para a aplicação da taxa de conversão
agrícola no sector do açúcar (*), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 2627/93 (% e, nomeadamente, o n? 3 do seu
artigo 1 ?,

A taxa de conversão agrícola específica a utilizar para

Considerando que o n? 2 do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 1713/93 dispõe que o montante do reembolso
dos custos de armazenagem referido no artigo 8 ? do
Regulamento (CEE) n? 1785/81 é convertido em moedas

Artigo 2?

nacionais mediante utilização de uma taxa de conversão

agrícola específica igual à média, calculada pro rata

Artigo 1 ?
conversão, em cada uma das moedas nacionais, do
montante do reembolso dos custos de armazenagem refe

rido no artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 é
fixada, para o mês de Junho de 1994, no anexo.

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

É aplicável a partir de 1 de Junho de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

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.

(j JO n? L 159 de 1 . 7. 1993, p. 94.

(6) JO n? L 240 de 25. 9. 1993, p. 19.
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ANEXO

que fixa, para o mês de Maio de 1994, a taxa de conversão agrícola específica do montante
de reembolso dos custos de armazenagem no sector do açúcar
Taxas de conversão agrícolas

1 ecu =

49,3070
9,34812
2,35418
7,98191
0,976426
2,65256

343,628
192,319
2 274,93

239,331
0,920969

francos belgas e francos luxemburgueses
coroas dinamarquesas
marcos alemães
francos franceses
libra irlandesa
florins neerlandeses

dracmas gregas
pesetas espanholas
liras italianas

escudos portugueses
libra esterlina
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REGULAMENTO (CE) N? 1611/94 DA COMISSÃO
de 1 de Julho 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 referência
de 30 de Junho de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes ;

Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CE) n? 1561 /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

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),

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? 1561 /94 da Comissão ^;

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?

Considerando que, para permitir o funcionamento normal

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

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Julho de
1994.

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

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

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

O JO n? L 166 de 1 . 7. 1994, p. 74.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 1 de Julho de 1994, que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e às sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECU/t)

Código NC

Países terceiros (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

107,50 (2) O
107,50 (2)(3)
32,14 (')0

1001 90 91

77,04

1001 90 99
1002 00 00

77,04 (')
101,58 f)

1003 00 10

103,63

1003 00 90

103,63 (9)

1004 00 00

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

90,18

107,50 (2)(3)
107,50 (2)(3)
1 10,89 (4)
15,80 O
32,47 (4)(9)
00
O
0

1101 00 00

145,97 0

110210 00
1103 11 10

180,32
82,79

1103 11 90

167,26

1107 10 11
110710 19

148,01
113,34

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

195,34 (10)
148,71 0
171,51 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? 715/90, os direitos niveladores não são aplicados

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

departamentos franceses ultramarinos.

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

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

(*) 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 1 1 . 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).
O Aquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio.

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

O Os produtos deste código importados no âmbito dos acordos concluídos entre a Polónia e a Hungria e a Comu
nidade e no âmhito 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.

(I0) Por força do Regulamento (CEE) n? 1 1 80/77 do Conselho, este direito nivelador é diminuído de 5,44 ecus por
tonelada em relação aos produtos originários da Turquia.
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REGULAMENTO (CE) N? 1612/94 DA COMISSÃO
de 1 de Julho 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

mercado, verificada no decurso do período de referencia
de 30 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 :

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 (CE) n? 1562/94 da Comis
são (*) ;

Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos a taxa representativa do

Artigo 1 ?

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

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

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

O
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181
196
387
320
166

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. 1994, p. 77.

N? L 168/27

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

2. 7. 94

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 1 de Julho 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

7

8

9

10

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

8,78

8,78

8,78

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

Código NC

B. Malte

(Em ECUs/t)

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC

1107 10 11
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DIRECTIVA 94/31 /CE DO CONSELHO

de 27 de Junho de 1994

que altera a Directiva 91/689/CEE relativa aos resíduos perigosos
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 130?S,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (2),
Deliberando nos termos do procedimento previsto
no artigo 189?C do Tratado,

Considerando que os trabalhos do comité previsto
no artigo 18? da Directiva 75/442/CEE (3) demonstraram
não ter sido possível elaborar no prazo fixado na Directiva
91 /689/CEE (4) uma lista vinculativa de resíduos perigosos,
embora a aplicação da Directiva 91 /689/CEE dependa do
estabelecimento dessa lista pela Comissão ;

Artigo 1 ?

A Directiva 91 /689/CEE é alterada do seguinte modo :
1 . O n? 1 do artigo 10? passa a ter a seguinte redacção :
« 1 . Os Estados-membros adoptarão e publicarão as
disposições legislativas, regulamentares e administra
tivas necessárias para dar cumprimento à presente
directiva antes de 27 de Junho de 1995. Do facto
informarão imediatamente a Comissão. ».

2. O artigo 1 1 ? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 11 ?
A Directiva 78/319/CEE é revogada com efeitos em 27
de Junho de 1995. ».
Artigo 2?

Considerando que é necessário garantir a aplicação da
Directiva 91 /689/CEE o mais rapidamente possível ;

Os Estados-membros são os destinatários da presente

Considerando que é ainda necessário estabelecer uma lista
comunitária de resíduos perigosos nos termos do n? 4 do
artigo 1 ? dessa última directiva ;

Feito no Luxemburgo, em 27 de Junho de 1994.

Considerando, por conseguinte, que é necessário adiar a
revogação da Directiva 78/319/CEE do Conselho, de 20
de Março de 1978, relativa aos resíduos tóxicos e perigo
sos (%

(■) JO n? C 271 de 7. 10. 1993, p. 16.
O JO n? C 34 de 2. 2. 1994, p. 7.
(3) JO n? L 194 de 25. 7. 1975, p. 39. Directiva com a última re
dacçio que lhe foi dada pela Directiva 91 /156/CEE (JO n? L
78 de 26. 3. 1991 , p. 32).
(4) JO n? L 377 de 31 . 12. 1991 , p. 20.
(0 JO n? L 84 de 31 . 3. 1978, p. 43. Directiva com a última re
dacção que lhe foi dada pela Directiva 91 /692/CEE (JO n? L
377 de 31 . 12. 1991 , p. 48).

directiva.

Pelo Conselho
0 Presidente
C. SIMITIS
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II

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

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO

de 20 de Junho de 1994

relativa à concessão de uma assistência microfinanceira suplementar à Roménia
(94/369/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 235?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('), apresentada
após consulta do Comité Monetário,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

Considerando que a Roménia está a realizar reformas
políticas e económicas fundamentais e decidiu adoptar
um modelo de economia de mercado ;

Considerando que as autoridades da Roménia solicitaram
assistência financeira às instituições financeiras internacio

nais, à Comunidade e a outros mutuantes bilaterais, e que,
para além do financiamento previsto a conceder pelo FMI
e pelo Banco Mundial, subsiste um défice de financia
mento residual de 275 milhões de dólares dos Estados

Unidos que deve ser coberto durante o período de
vigência do programa, para reforçar a posição da Roménia
em termos de reservas e para evitar a instabilidade das
taxas de câmbio e uma maior compressão das importa
ções, que comprometeriam seriamente a realização dos
objectivos subjacentes ao novo programa económico do

Considerando que a Roménia e a Comunidade cele
braram um Acordo europeu que estabelece uma relação

Governo romeno ;

de associação ;

Considerando que a concessão pela Comunidade de um
novo empréstimo a médio prazo à Roménia constitui uma
medida adequada para apoiar a sua balança de paga

Considerando que, pela Decisão 91 /384/CEE (3), o
Conselho decidiu conceder à Roménia uma assistência

financeira a médio prazo de um montante de 375 milhões
de ecus, de forma a garantir a viabilidade da balança de
pagamentos desse país e que, pela Decisão 92/551 /
/CEE (4), o Conselho decidiu conceder à Roménia uma
assistência suplementar de um montante de 80 milhões
de ecus ;

Considerando, contudo, que a Roménia necessita de novas
medidas de ajustamento e de reforma, para reduzir a taxa

mentos e reforçar as suas reservas ;

Considerando que o empréstimo da Comunidade deverá
ser gerido pela Comissão ;

Considerando que o Tratado não prevê, para a adopção da
presente decisão, outros poderes para além dos do
artigo 235?,

de inflação, liberalizar o sistema cambial, reforçar a disci

plina financeira das empresas e acelerar as privatizações ;
Considerando que, em Dezembro de 1993, a Roménia
celebrou com o Fundo Monetário International (FMI) um
acordo de princípio sobre um novo programa económico,
que deverá ser apoiado por um acordo « stand-by » desta
instituição ;

(■) JO n? C 134 de 17. 5. 1994,
(2) Parecer emitido em 6 de Maio
no Jornal Oficial).
(3) JO n? L 208 de 30. 7. 1991 ,
(4) JO n? L 353 de 3. 12. 1992,

p. 27.
de 1994 (ainda não publicado
p. 64.
p. 30.

DECIDE :

Artigo 1 ?

1 . A Comunidade concederá à Roménia um emprés
timo a médio prazo com um capital máximo de 125
milhões de ecus, com uma duração máxima de sete anos,

que contribua para a viabilidade da sua balança de paga
mentos e para o reforço das suas reservas.

N ? L 168/30
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Para esse efeito, a Comissão fica habilitada a obter,

em nome da Comunidade, os recursos necessários, que
serão postos à disposição da Roménia sob a forma de
empréstimo.

3.

Este empréstimo será gerido pela Comissão em

estreita concertação com o Comité Monetário e em conso
nância com os acordos celebrados entre o FMI e a Romé
nia.

Artigo 2?

1 . A Comissão fica habilitada a negociar com as autori
dades romenas, após consulta do Comité Monetário, as
condições de política económica associadas ao emprés
timo. Essas condições devem ser compatíveis com os
acordos referidos no n? 3 do artigo 1 ?
2.

A Comissão verificará regularmente, em colaboração

com o Comité Monetário e em estreita coordenação com

o FMI, se a política económica da Roménia está em
conformidade com os objectivos deste empréstimo e se as
suas condições estão a ser respeitadas.
Artigo 3 ?

1 . O empréstimo será posto à disposição da Roménia
em duas fracções. A primeira fracção será paga após apro
vação, pelo Conselho de Administração do FMI, do
acordo « stand-by », sob reserva do disposto no n? 1 do
artigo 2?
2. A segunda fracção só pode ser desbloqueada a partir
do quarto trimestre de 1994, sob reserva do disposto
no n? 2 do artigo 2? e da evolução satisfatória do acordo
« stand-by » na Roménia.
3.
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nenhuma alteração dos prazos de vencimento, nem qual
quer risco cambial ou de taxa de juro, ou qualquer outro
risco comercial.

2.

Se a Roménia o decidir, a Comissão tomará todas as

medidas necessárias para incluir nas condições do emprés
timo uma cláusula de reembolso antecipado, bem como
para a sua aplicação.
3. A pedido da Roménia, e se as circunstâncias permi
tirem uma redução das taxas de juro dos empréstimos, a
Comissão pode proceder ao refinanciamento da totalidade
ou de parte dos empréstimos iniciais ou à reestruturação
das respectivas condições financeiras. As operações de
refinanciamento ou de reestruturação serão executadas de

acordo com as condições previstas no n? 1 , e não terão
como efeito um aumento da duração média dos emprés
timos ou um aumento do montante, expresso à taxa de
câmbio corrente, do capital em dívida à data do refinan
ciamento ou da reestruturação.

4. A Roménia suportará todos os custos conexos incor
ridos pela Comunidade com a conclusão e execução das
operações previstas na presente decisão.
5.

O Comité Monetário será informado da evolução das

operações referidas nos n?s 2 e 3, pelo menos uma vez
por ano .

Artigo 5?

A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao
Conselho, pelo menos uma vez por ano, um relatório de
que constará uma análise da aplicação da presente decisão.

Os fundos serão pagos ao Banco Nacional da Romé

nia.

Feito no Luxemburgo, em 20 de Junho de 1994.

Artigo 4?
1 . As operações de contracção e de concessão de
empréstimos previstas no artigo 1 ? serão realizadas com a
mesma data-valor e não implicarão, para a Comunidade,

Pelo Conselho
O Presidente
G. MORAITIS

N ? L 168/31
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DECISÃO DO CONSELHO

de 21 de Junho de 1994
que altera a Decisão 90/424/CEE, relativa a determinadas despesas no domínio
veterinário

(94/370/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 43?,

« — peste suína africana,
— peripneumonia bovina contagiosa. ».
2. O n? 1 do artigo 4? passa a ter a seguinte redacção :

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),

Considerando que, perante a experiência adquirida, é
necessário melhorar certos mecanismos previstos na Deci
são 90/424/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990 ,
relativa a determinadas despesas no domínio veteriná
rio (4) ;
Considerando que importa especialmente prever, em rela
ção aos programas de erradicação e de controlo das
doenças dos animais, aos programas de luta contra deter
minadas zoonoses e aos programas de melhoria das estru
turas veterinárias no âmbito do mercado interno, um

calendário para as diferentes operações, a apresentação de
programas pelos Estados-membros no ano anterior à sua
execução, a elaboração de uma lista de programas selec
cionados para o ano seguinte, a aprovação individual dos
programas, a fixação da taxa de participação da Comuni
dade e o respectivo montante máximo, uma redução
progressiva dos reembolsos em caso de não cumprimento
dos prazos previstos, bem como a fixação de um nível
mínimo para os reembolsos relativos às acções de emer
gência ;
Considerando que é conveniente, além disso, completar a
lista das doenças constante do grupo 1 do anexo através
do aditamento da peste suína clássica e da doença vesicu

« 1 . O artigo 3? é igualmente aplicável ao controlo
de situações sanitárias graves para a União, decor
rentes de doenças referidas no n? 1 do referido artigo,
mesmo que o território em que a doença se desen
volva esteja sujeito a um programa de erradicação nos
termos do artigo 24? ».

3. É aditado o seguinte artigo :
« Artigo 10?A
Não será concedida qualquer participação financeira
da Comunidade se o montante total da acção for infe
rior a 10 000 ecus. ».

4. No n? 6 do artigo 1 1 ?, a data de « 1 de Janeiro de
1995 » é substituída pela de « 1 de Janeiro de 1998 ».

5. Ao artigo 1 6? é aditado o seguinte parágrafo :
« Essa participação não pode incidir sobre informa
ções divulgadas por outras organizações internacio
nais, nem sobrepor-se a essas informações. ».
6. Ao artigo 19? in fine é aditado o texto : « bem como
ao desenvolvimento do ensino ou da formação veteri
nária ».

7. No artigo 24?, os n?s 3 a 9 passam a ter a seguinte

losa do suíno,

redacção :

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

« 3. Anualmente, o mais tardar em 1 de Junho e,
pela primeira vez, o mais tardar em 1 de Agosto de
1994, os Estados-membros apresentarão à Comissão
os programas para os quais pretendem beneficiar de
uma participação financeira da Comunidade.

Artigo 1 ?
A Decisão 90/424/CEE é alterada do seguinte modo :
1 . Ao n? 1 do artigo 3? são aditados os dois travessões
seguintes :
(')
O
(3)
(4)

JO n? C 4 de 6. 1 . 1994, p. 5.
JO n? C 91 de 28. 3. 1994.
JO n? C 148 de 30. 5. 1994, p. 23.
JO n? L 224 de 18. 8. 1990, p. 19. Decisão com a última re
dacção que lhe foi dada pela Decisão 94/77/CE da Comissão
(JO n? L 36 de 8 . 2. 1994, p. 15).

Nessa ocasião, os Estados-membros :

i) Fornecerão todas as
adequadas ;

informações financeiras

ii) Indicarão o custo previsional de cada programa
apresentado ;
iii) Especificarão, no caso de um programa pluria
nual, a duração do programa e as estimativas
financeiras anuais .

N? L 168 /32
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Os programas apresentados depois de 1 de Junho ou,
pela primeira vez, depois de 1 de Agosto de 1994, não
podem ser tidos em consideração para um financia
mento a título do ano seguinte.

Estados-membros reunidos no Comité veterinário

permanente da decisão tomada para efeitos de avalia
ção.

10.

Se um Estado-membro apresentar um programa que
abranja vários anos (programa plurianual), as informa
ções acima referidas devem ser fornecidas para o
primeiro ano e, eventualmente, para cada ano subse
quente.

4. A Comissão procederá à análise dos programas
apresentados, tanto do ponto de vista veterinário
como do ponto de vista financeiro. Os Estados-mem
bros comunicarão à Comissão todas as informações

complementares que esta considerar necessárias para
a apreciação do programa. O período de análise dos
programas terminará anualmente no dia 1 de Setem

2. 7. 94

A Comissão, em colaboração com as autori

dades nacionais competentes, pode efectuar controlos
no local para se certificar da aplicação dos programas
que beneficiam de uma participação financeira da
Comunidade. Para o efeito, os serviços da Comissão

podem verificar, através do controlo de uma percen
tagem representativa de explorações, se as autoridades
competentes controlam o cumprimento da aplicação
dos programas.

Os controlos acima referidos podem ser realizados em
simultâneo com outros controlos a efectuar por
peritos da Comissão, em aplicação da legislação vete
rinária.

bro.

Estas informações complementares serão pedidas pela
Comissão o mais tardar em 1 5 de Julho de cada ano.
5.

Anualmente, antes de 15 de Outubro e nos

termos do procedimento previsto no artigo 42?, será
elaborada uma lista dos programas que podem benefi
ciar de uma participação financeira da Comunidade a
título do ano seguinte, com indicação da taxa e do
montante propostos dessa participação em relação a
cada programa. Essa decisão terá igualmente em conta
as perspectivas de financiamento dos programas em
curso a abranger a título de programas plurianuais.
6. Os programas constantes da lista prevista
no n? 5, eventualmente alterados após a análise refe
rida nos n?s 4 e 5, serão aprovados individualmente
nos termos do procedimento previsto no artigo 42?,
antes de 1 de Dezembro. Em relação a cada programa,
e nos termos do mesmo procedimento, serão determi
nados o nível da participação financeira da Comuni
dade, as eventuais condições a que essa participação
pode estar sujeita e o seu montante máximo.
7. Os programas serão aprovados por períodos de
um ano e aplicados entre 1 de Janeiro e 31
de Dezembro de cada ano. Em relação aos programas
em curso, os Estados-membros apresentarão à Comis
são, antes de 1 de Junho, uma primeira avaliação
técnica e financeira de cada um deles. Essa avaliação

pode ser acompanhada de um pedido de prossegui
mento da acção nos termos do n? 3. A Comissão
informará os Estados-membros da situação no âmbito

da adopção da decisão prevista no n? 5.

A Comissão informará os Estados-membros dos resul
tados dos controlos efectuados.

11 . As regras de aplicação do presente artigo,
nomeadamente as relativas à aplicação do n? 8, serão
adoptadas nos termos do procedimento previsto
no artigo 41 ?
12. Os programas já aprovados pela Comissão ou
que sejam aprovados pelo período de 1 de Julho de
1994 a 31 de Dezembro de 1994 continuarão sujeitos
ao disposto no artigo 24? aplicável antes da alteração
resultante da Decisão 94/370/CE do Conselho, de 21

de Junho de 1994, que altera a Decisão 90/424/CEE,
relativa a determinadas despesas no domínio veteri
nário (*). Todavia, esses programas devem terminar, o
mais tardar, em 31 de Dezembro de 1994.

0 JO n? L 168 de 2. 7. 1994, p. 31 .»
8 . Ao artigo 25?, são aditados os seguintes números :
« 3. Contudo, para os programas a financiar que
sejam aprovados em 1994, a participação financeira
comunitária pode ser inferior a 50 % .
4. O Conselho, deliberando por maioria qualifi
cada sob proposta da Comissão, procederá à reanálise
do artigo 25? até 31 de Dezembro de 1995, o mais
tardar, em função da experiência adquirida e dos
objectivos de realização do mercado interno. »
9. O artigo 26? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 26?

8. Os pedidos de pagamento relativos a despesas
efectuadas por um Estado-membro para um programa
determinado serão apresentados à Comissão antes de
1 de Junho do ano seguinte àquele em que o
programa termina. Em caso de não cumprimento do
prazo previsto, a participação financeira da Comuni
dade será reduzida de 25 % em 1 de Julho, 50 % em
1 de Setembro, 75 % em 1 de Outubro e 100 % em

Em relação às acções previstas no presente título, o
montante das dotações necessárias é determinado

anualmente no âmbito do processo orçamental. ».
10. São revogados os artigos 30? e 31 ?

11 . O artigo 32? passa a ter a seguinte redacção :

1 de Novembro do referido ano.

« Artigo 32?

9.

Para efeitos do presente capítulo, é aplicável o
disposto nos n?! 3 a 11 do artigo 24? ».

A Comissão deliberará sobre a ajuda antes de 15

de Outubro e informará, antes de 1 de Novembro, os

12. Ao n? 1 do artigo 36? é aditado o seguinte paragrafo :
« Esses estágios ou sessões de aperfeiçoamento podem,
em função das disponibilidades, ser abertos, a pedido
das autoridades competentes e após acordo da Comis
são, ao pessoal de países terceiros que tenham cele
brado
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Jornal Oficial das Comunidades Europeias

2. 7. 94

com

a

União

acordos

de

cooperação

no domínio dos controlos veterinários, bem como a

diplomados em ciências veterinárias que pretendam
completar a sua formação no domínio da regulamen
tação comunitária. ».

1 5. É inserido o seguinte artigo :
« Artigo 43 ?A
De três em três anos, a Comissão apresentará ao
Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório
sobre as condições de aplicação da presente decisão. ».
16. São aditados ao grupo 1 do anexo os seguintes traves
sões :

« — Doença vesiculosa do suíno
— Peste suína clássica no estado endémico

— Necrose hematopoiética infecciosa (NHI) ».

13. No artigo 38?, o n? 3 passa a ter a seguinte redacção :
« 3. Para efeitos do presente artigo, é aplicável o
disposto nos n?s 3 a 11 do artigo 24? ».

Artigo 2?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

14. O artigo 40? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 40?

Feito no Luxemburgo, em 21 de Junho de 1994.

Os pagamentos serão efectuados em ecus às taxas em
vigor publicadas no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias no primeiro dia útil do mês de recepção

Pelo Conselho

do pedido de pagamento.».

G. MORAITIS

O Presidente
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DECISÃO DO CONSELHO

de 20 de Junho de 1994
que estabelece condições específicas de saúde pública para a comercialização de
certos tipos de ovos
(94/371 /CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Tendo em conta a Directiva 92/ 118/CEE do Conselho, de
17 de Dezembro de 1992, que define as condições sanitá

rias e de polícia sanitária que regem o comércio e as
importações na Comunidade de produtos não sujeitos,
no que respeita às referidas condições, às regulamentações
comunitárias específicas referidas no capítulo I do anexo
A da Directiva 89/662/CEE e, no que respeita aos agentes
patogénicos, da Directiva 90/425/CEE ('), e, nomeada
mente, o capítulo II, primeiro travessão, do seu anexo II,
Considerando que, no capítulo II da Directiva 92/ 118/
/CEE, já se encontram estabelecidas as disposições gerais
aplicáveis ao comércio na Comunidade ; que todavia, em
conformidade com o capítulo 2 do anexo II da citada
directiva, é necessário estabelecer condições específicas de
saúde pública para a comercialização de ovos ; que deve
ser dada prioridade a certas categorias de ovos de galinha
destinados ao consumo humano directo e que não são
utilizados para a produção de ovoprodutos, em conformi

Artigo 1 ?
1 . Para efeitos da presente decisão, são aplicáveis as
definições constantes do Regulamento (CEE) n? 1907/90
e do Regulamento (CEE) n? 1274/91 .

2. Todavia, para efeitos da presente decisão, entende-se
por « ovos » os ovos de galinha destinados ao consumo
humano dos seguintes tipos :
— ovos da categoria A,
— ovos não refrigerados ou não conservados da categoria
B,
— ovos não classificados.

3. A presente decisão, sem prejuízo do disposto
no artigo 5?, não é aplicável se os ovos se destinaram a ser
utilizados na produção de ovoprodutos ou fornecidos a
empresas da indústria alimentar aprovadas nos termos da
Directiva 89/437/CEE, desde que o seu destino se
encontre claramente indicado nas respectivas embalagens.
Artigo 2?

dade com a Directiva 89/437/CEE do Conselho, de 20

de Junho de 1989, relativa aos problemas de ordem higié
nica e sanitária respeitantes à produção e à colocação
no mercado dos ovoprodutos (2) ;

Considerando que é adequado que, na definição das
condições a respeitar, se tenham em conta as disposições
do Regulamento (CEE) n? 1907/90 do Conselho, de 26
de Junho de 1990, relativo a certas normas de comerciali
zação aplicáveis aos ovos (3), e do Regulamento (CEE)
n? 1274/91 da Comissão, de 15 de Maio de 1991 , que
estabelece as regras de execução do Regulamento (CEE)
n? 1907/90, relativo a certas normas de comercialização

aplicáveis aos ovos (4) ;

Nas instalações do produtor e até à venda ao consumidor,
os ovos devem ser mantidos secos, protegidos da exposi
ção directa ao sol e armazenados e transportados de prefe
rência a uma temperatura constante.
Artigo 3 ?

1 . Sem prejuízo da observância dos prazos de recolha e
de embalagem fixados no artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1274/91 , os ovos devem ser fornecidos ao consumidor

no prazo máximo de vinte e um dias seguintes à postura.
2.

Considerando que o Comité veterinário permanente não
emitiu parecer favorável,
(') JO n? L 62 de 15. 3. 1993, p. 49.
(2) JO n? L 212 de 22. 7. 1989, p. 87. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 91 /684/CEE (JO n?
L 376 de 31 . 12. 1991 , p. 38).
f) JO n? L 173 de 6. 7. 1990, p. 5. Regulamento alterado pelo
Regulamento (CEE) n? 2617/93 (JO n? L 240 de 25. 9. 1993,
P. 1 ).

(4) JO n? L 121 de 15. 5. 1991 , p. 11 . Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 3300/93
(JO n? L 296 de 1 . 12. 1993, p. 52).

O prazo-limite de venda corresponde à data mínima

de duração menos sete dias.

3. Os Estados-membros que, à data de notificação da
presente decisão, apliquem nos seus territórios exigências
específicas em matéria de :
a) Temperaturas dos locais de armazenagem dos ovos,
bem como de transporte de um local para outro ;
ou

b) Aposição no rótulo, para efeitos de informação do
consumidor, das regras de higiene a respeitar,
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podem manter essas exigencias, desde que sejam
conformes às disposições gerais do Tratado.

Em caso de dificuldade, serão aplicaveis as disposições
pertinentes da Directiva 89/662/CEE.

As menções a que se refere a alínea b) devem ser apostas
quando os ovos sejam colocados em venda ao consumi
dor, excepto quando sejam apostas na embalagem pelo
centro de embalagem.

Artigo 7?

Artigo 4?
Relativamente às operações previstas no n? 3 do artigo 2?
do Regulamento (CEE) n? 1907/90, a data mínima de
duração prevista no n? 2 do artigo 3? da presente decisão
deve ser claramente indicada ao consumidor por meio de :
i) Um aviso colocado na banca ou no veículo ;
ii) Uma nota pré-impressa na embalagem ou fornecida ao
consumidor no momento da compra dos ovos.

A presente decisão será reanalisada até 30 de Junho de
1 996, após parecer do Comité veterinário científico sobre
os aspectos conjuntos tempos/temperaturas a observar na
armazenagem e transporte, nos termos do artigo 18? da
Directiva 92/ 118/CEE.

Artigo 8?

A presente decisão é aplicável o mais tardar a partir de 1
de Janeiro de 1995.

Artigo 5?
Apenas os ovos embalados em embalagens pequenas ou
grandes, de acordo com os requisitos dos Regulamentos
(CEE) n? 1907/90 e (CEE) n? 1274/91 , ou os ovoprodutos
conformes à Directiva 89/437/CEE podem ser utilizados
em cozinhas para catering, incluindo restaurantes, e para
a preparação artesanal de ovoprodutos e de produtos à

Artigo 9?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

Feito no Luxemburgo, em 20 de Junho de 1994.

base de ovos.

Artigo 6?
Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para
garantir a observância das normas constantes da presente
decisão, nomeadamente as previstas no n? 1 do artigo 3?

Pelo Conselho

O Presidente
G. MORAITIS
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n? 1479/94 da Comissão, de 27 de Junho de 1994, relativo
ao fornecimento de cereais a título de ajuda alimentar

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 159 de 28 de Junho de 1994)
Página 44, anexo II :
— coluna « Quantidade total (em toneladas) », lote C :
em vez de :
deve-se ler :

« 1 8 494 »,
« 1 8 500 » ;

— coluna « Quantidades parciais (em toneladas) », lote D2 :
em vez de :

« 365 »,

deve-se ler :

« 36 ».
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