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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 1626/94 DO CONSELHO

de 27 de Junho de 1994

que prevê determinadas medidas técnicas de conservação dos recursos da pesca
no Mediterrâneo

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

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

n? 3094/86 do Conselho, de 7 de Outubro de 1986, que
prevê determinadas medidas técnicas de conservação dos
recursos da pesca (4), é já aplicável no Mediterrâneo o
disposto nesse mesmo regulamento em relação às redes de

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

emalhar derivantes e às redes de cercar ;

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

Considerando que é conveniente definir as características,
designadamente no que se refere às malhagens mínimas
das principais artes de pesca utilizadas no Mediterrâneo,
bem como os tamanhos mínimos de determinadas espé
cies de peixes, crustáceos, moluscos e outros produtos
haliêuticos específicos do Mediterrâneo, a fim de evitar a
sua sobreexploração ;

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),
Considerando que a conservação e a gestão dos recursos
haliêuticos do Mediterrâneo não foram regulamentadas
no plano comunitário durante os primeiros 10 anos de
aplicação da política comum da pesca, pelo facto de este
mar, pelas características que lhe são próprias, se prestar
menos a uma abordagem análoga à aplicada desde 1983
no Atlântico e no mar do Norte ;

Considerando que, na mesma óptica e a fim de evitar
situações que originem a captura maciça de indivíduos
que não tenham atingido os tamanhos mínimos exigidos,
é necessário proteger certas zonas de concentração de
jovens, atendendo às condições biológicas específicas das
diferentes zonas ; que é igualmente conveniente que ao
fixarem as normas da pesca no Mediterrâneo, tanto o
legislador comunitário como o nacional tenham em conta
as necessidades específicas de espécies e de ambientes
reconhecidamente frágeis ou ameaçados ;

Considerando, todavia, que chegou o momento de
resolver os problemas que afectam os recursos do Mediter
râneo, introduzindo, para o efeito, um sistema de gestão
harmonizado adaptado à realidade mediterrânica, que
tenha em conta as regulamentações nacionais já em vigor
na região e as adapte de forma equilibrada e, se necessário
progressiva, de acordo com os requisitos de protecção das
unidades populacionais ;

Considerando que, a fim de não colocar obstáculos à

Considerando que a Comunidade deve igualmente
procurar instituir com todos os países ribeirinhos uma

investigação científica, é conveniente que o presente regu
lamento não seja aplicável às actividades desenvolvidas
no âmbito dessa investigação ;

política comum de gestão e exploração dos recursos
haliêuticos no Mediterrâneo ; que, por outro lado, o
sistema de gestão previsto no presente regulamento
abrange as operações ligadas à pesca dos recursos haliêu
ticos do Mediterrâneo efectuadas por navios arvorando
pavilhão de um país terceiro num porto da Comunidade ;

Considerando que é conveniente proibir as artes de pesca
cuja utilização no Mediterrâneo contribua de modo exces
sivo para a degradação do ambiente marinho ou do estado
das unidades populacionais ; que é conveniente reservar
uma parte da faixa costeira às artes mais selectivas utili
zadas pela pequena pesca ; que, em derrogação do âmbito
geográfico de aplicação do Regulamento (CEE)
(') JO
JO
(2) JO
O JO

n?
n?
n?
n?

C
C
C
C

5 de 9. 1 .
306 de 12.
255 de 20.
201 de 26.

1993, p. 6 e
11 . 1993, p. 10.
9. 1993, p. 237.
7. 1993, p. 27.

Considerando que deve continuar a ser possível aplicar
medidas nacionais que completem ou ultrapassem as
exigências mínimas do regime instituído pelo presente
regulamento ou medidas que regulamentem as relações

entre os diferentes operadores do sector da pesca ; que
essas medidas podem ser mantidas ou adoptadas, sob
reserva de análise pela Comissão da sua compatibilidade
com o direito comunitário e da conformidade com a polí
tica comum da pesca ;

Considerando que deve ser igualmente possível aceitar
medidas nacionais autorizadas pelo presente regulamento,
por um período de tempo limitado e segundo um
(4) JO n? L 288 de 11 . 10. 1986, p. 1 . Regulamento alterado pela
última vez pelo Regulamento (CEE) n? 3919/92 (JO n? L 397
de 31 . 12. 1992, p. 1 .).
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processo que garanta um mínimo de incidências negativas
sobre os recursos e as actividades dos pescadores comuni
tários ;

Considerando que o n? 2 do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 3760/92 do Conselho, de 20 de Dezembro de
1992, que institui um regime comunitário da pesca e da
aquicultura ('), obriga os Estados-membros a assegurar que
as actividades de pesca não profissionais não ponham em
perigo a conservação nem a gestão dos recursos abran

gidos pela política comum da pesca ; que esta obrigação
assume uma importância particular no Mediterrâneo,

2.

É proibida a utilização de cruzes de Santo André e

de artes similares rebocadas para a apanha de corais, bem
como de martelos pneumáticos ou outros instrumentos de
percussão para a apanha de litófagos.

3.

É proibida a utilização de redes envolventes e arras

tantes caladas a partir de uma embarcação e manobradas a
partir de terra (xávegas), a partir de 1 de Janeiro de 2002,
salvo decisão em contrário do Conselho, deliberando

por maioria qualificada sob proposta da Comissão, à luz
de dados científicos que demonstrem que a sua utilização
não tem incidências negativas nos recursos.

devido à envergadura dessas actividades nesse mar, e que
se torna importante limitar os seus eventuais efeitos nega

Artigo 3 ?

tivos sobre o estado dos recursos haliêuticos ;

Considerando que a Comunidade é signatária da Conven
ção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que
contém princípios e regras relativos à conservação e à
gestão dos recursos biológicos do mar,
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1.

É proibida a utilização de redes de arrasto, de redes

envolventes-arrastantes ou de redes similares aquém do
limite das três milhas marítimas da costa, ou da isóbata de

50 metros quando esta profundidada for atingida a uma
distância menor, seja qual for o método de reboque ou de
alagem, salvo derrogação prevista pela legislação nacional,
caso a faixa costeira das três milhas marítimas não se loca

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1 . O presente regulamento é aplicável às actividades de
pesca ou às actividades conexas exercidas no território e
nas águas marítimas do Mediterrâneo a leste do meridiano
5o 36' de longitude Oeste sob soberania ou jurisdição dos

Estados-membros, à excepção das lagoas e lagos. É igual
mente aplicável às mesmas actividades exercidas no Medi
terrâneo, fora destas águas, pelos navios comunitários.
2.

Os Estados-membros dotados de uma costa mediter

rânica podem legislar nos domínios abrangidos pelo n? 1 ,
inclusive em matéria de pesca não profissional, adoptando
medidas adicionais ou que ultrapassem as exigências
mínimas do regime instituído pelo presente regulamento,
desde que sejam compatíveis com o direito comunitário e
conformes com a política comum da pesca.
Ao adoptarem estas medidas, os Estados-membros garanti
rão a preservação das espécies e dos ambientes frágeis ou
ameaçados, nomeadamente os constantes do anexo I.

3. A Comissão será atempadamente informada sobre
quaisquer projectos destinados a introduzir ou alterar as
medidas nacionais de conservação e de gestão dos recur
sos, de modo a poder apresentar as suas observações, de
acordo com os procedimentos previstos no artigo 14? do
Regulamento (CEE) n? 3094/86.

Artigo 2?
1 . São proibidas a utilização para efeitos de pesca e a
conservação a bordo de substâncias tóxicas, soporíferas ou
corrosivas, bem como de aparelhos geradores de descargas
eléctricas e de explosivos.
(') JO n? L 389 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

lize no interior das águas territoriais dos Estados-mem
bros.

No entanto, qualquer arte de pesca utilizada a uma
distância da costa inferior à fixada no parágrafo anterior e
empregue nos termos da legislação nacional em vigor à
data de 1 de Janeiro de 1994 pode ser utilizada até 31
de Dezembro de 1998, salvo decisão em contrário do

Conselho, deliberando por maioria qualificada sob
proposta da Comissão, à luz de dados científicos que
demonstrem que aquela utilização não tem incidências
negativas nos recursos.

2. Em derrogação ao número anterior é autorizada a
utilização de dragas destinadas à captura de conchas, inde
pendentemente da distância da costa e da profundidade,
desde que a captura de espécies que não sejam conchas
não exceda 10 % do peso total da captura.

3.

É proibida a pesca com redes de arrasto de fundo,

redes envolventes-arrastantes ou redes similares rebocadas

em extensões de crescimento de posidónea (Posidónea
oceânica) ou outras fanerogâmicas marinhas.

4.

É proibida a calagem de qualquer rede de cercar

aquém do limite de 300 metros da costa ou da isóbata de
30 metros quando esta profundidade for atingida a uma
distância menor.

Artigo 4?
1.

Os Estados-membros estabelecerão a lista das zonas

protegidas em que a actividade de pesca está sujeita a
restrições introduzidas por motivos biológicos específicos
dessas zonas .

2. A lista das artes de pesca que podem ser utilizadas
nas zonas protegidas e as disposições técnicas adequadas
são fixadas pelas autoridades competentes dos Estados
-membros em causa, em função dos objectivos de conser
vação pertinentes e nos termos do disposto no presente
regulamento.
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cadas à Comissão, que as comunica aos outros Estados

disposições desse tipo, devem notificar imediatamente a
Comissão, que disso informará os outros Estados-mem

-membros.

bros.

Artigo 8?

Artigo 5?
1.

Os Estados-membros estabelecerão as restrições rela

1.

Considera-se que um peixe, crustáceo, molusco ou

tivas às características técnicas dos principais tipos de
artes de pesca, de acordo com as exigências mínimas

outro produto haliêutico não tem o tamanho exigido se as

enunciadas no anexo II.

fixadas no anexo IV para as espécies correspondentes.

2.

O tamanho dos peixes, crustáceos e moluscos deve ser
medido de acordo com o disposto no n? 2 do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n? 3094/86, salvo indicação em

A notificação das restrições referidas no n? 1 à

Comissão será feita nos termos do n? 3 do artigo 1 ?
Ao fazer uso das suas competências ao abrigo do artigo
14? do Regulamento (CEE) n? 3094/86, a Comissão terá
em conta as características das actividades de pesca especí
ficas das águas em questão.
Artigo 6?

1.

É proibido utilizar e manter a bordo redes de arrasto

ou redes rebocadas similares, redes de emalhar ou redes

envolventes, a menos que a menor malhagem seja igual
ou superior a uma das malhagens mínimas enumeradas
no anexo III .

No entanto, qualquer arte de pesca cuja malhagem
mínima seja inferior a uma das malhagens fixadas
no anexo III, utilizada nos termos da legislação nacional
em vigor à data de 1 de Janeiro de 1994, poderá ser utili

suas dimensões forem inferiores às dimensões mínimas

contrário, constante do anexo IV. Se forem autorizados

vários métodos de medição, considera-se que o peixe,
crustáceo ou molusco tem o tamanho exigido quando
pelo menos uma das medições determinadas por esses
métodos for superior ao tamanho mínimo correspon
dente.

2.

As definições dos tamanhos mínimos dos corais,

ouriços, ascídias e esponjas serão adoptados de acordo
com o procedimento previsto no artigo 43? do Tratado.
3. Os peixes, crustáceos, moluscos e outros produtos
haliêuticos que não tenham o tamanho exigido não
podem ser conservados a bordo, sujeitos a transbordo,
desembarque ou transporte, armazenados, vendidos,
expostos ou colocados à venda.

zada até 31 de Dezembro de 1998, salvo decisão em

contrário do Conselho, deliberando por maioria qualifi
cada sob proposta da Comissão, à luz de dados científicos
que demonstrem que a sua utilização não tem incidências
negativas nos recursos.

Artigo 9?

O presente regulamento não é aplicável às operações de
pesca desenvolvidas exclusivamente no âmbito de acções
de investigação científica, com a autorização e sob a auto
ridade do Estado-membro ou dos Estados-membros inte

2. As malhagens serão determinadas de acordo com o
procedimento previsto no Regulamento (CEE)
n? 2108/84 da Comissão (').

ressados e após informação prévia da Comissão.

3. O comprimento das redes é definido pelo do cabo
superior. A altura das redes é definida como a soma das

No exercício das suas atribuições ao abrigo do presente
regulamento, e designadamente ao preparar propostas de
medidas em domínios abrangidos por acordos celebrados
entre profissionais da pesca, a Comissão recolherá o
parecer das organizações profissionais que os representam.

alturas das malhas caladas, nós incluídos, e estiradas

perpendicularmente à linha dos flutuadores.

Artigo 10?

Artigo 7?

Os Estados-membros podem proibir desembarques fora
dos locais especialmente concebidos ou autorizados para
esse efeito. Quando os Estados-membros adoptarem

Artigo 11 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1995.

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

Feito no Luxemburgo, em 27 de Junho de 1994.
Pelo Conselho
O Presidente
C. SIMITIS

(■) JO n? L 194 de 24. 7. 1984, p. 22.
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ANEXO I

ESPÉCIES E AMBIENTES FRÁGEIS OU AMEAÇADOS
ESPÉCIES :

Todas as espécies marinhas presentes no Mediterrâneo :
— de mamíferos (cetáceos, pinípedes),
— de aves,

— de tartarugas (quelonídeos),
— e de peixes

constantes dos anexos I e II da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias Pertencentes à
Fauna Selvagem, adoptada pela Decisão 82/461 /CEE ('), ou do anexo II da Convenção relativa à Conservação
da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa, aprovada pela Decisão 82/72/CEE (2).
AMBIENTES :

— zonas litorais húmidas,

— bancos de fanerogâmicas marinhas.

(') JO n ? L 210 de 19. 7. 1982, p. 10.
(2) JO n? L 38 de 10. 2. 1982, p. 1 .
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ANEXO II

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS RELATIVAS ÀS CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS ARTES DE
PESCA

Redes de arrasto (pelágico e demersal)
— A utilização de qualquer dispositivo de cobertura interna ou externa do saco da rede é limitada aos dispo
sitivos autorizados pelo Regulamento (CEE) n? 3440/84 da Comissão (').

Dragas

— A largura máxima das dragas é de quatro metros, excepto para as dragas de pesca de esponjas (gagava).
Redes de cercar (redes envolventes-arrastantes e lâmparas)

— O comprimento do pano de rede é limitado a 800 metros e a sua altura a 120 metros, salvo no caso das
redes para o cerco de atum.
Redes de fundo (de emalhar e de enredar) e tresmalhos

— A altura das redes de fundo é limitada a quatro metros,

— É proibido conservar a bordo e calar mais de 5 000 metros de rede de fundo por navio.
Palangre de fundo

— É proibido conservar a bordo e calar mais de 7 000 metros de palangre por navio.
Palangre de superfície (derivante)

— É proibido conservar a bordo e calar mais de 60 quilómetros de palangre por navio.

(') JO n? L 318 de 7. 12. 1984, p. 23.
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ANEXO III

MALHAGENS MÍNIMAS

Redes rebocadas (redes de arrasto pelo fundo, redes de arrasto de superfície (*), redes envolven
tes-arrastantes ancoradas, etc.) :

40 mm

Redes de cercar :

14 mm

f) No que diz respeito a pesca de arrasto de superfície da sardinha e do biqueirão, esta malhagem mínima e aumentada para

• 20 mm, desde que estas espécies representem, pelo menos, 70 % das capturas, após triagem.

ANEXO IV

TAMANHOS MÍNIMOS

Espécies

Tamanhos mínimos

PEIXES
Dicentrarchus labrax

23 cm

Diplodus spp.
Engraulis encrasicolusÇ)
Epinephelus spp.
Lophius spp.

15
9
45
30

Merluccius merluccius

20 cm

Mugil spp.
Mullus spp.
Pagellus spp.
Pagrus pagrus
Polyprion americanas

16
11
12
18
45

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Scomber scombrus

18 cm

Solea vulgaris
Sparus aurata
Thunnus thynnus
Tracburus spp.

20
20
70
12

Xiphias gladius (")

cm
cm
cm ou 6,4 kg
cm
120 cm

CRUSTÁCEOS

Homarus gammarus

85 mm cefalotórax
240 mm comprimento total

Nephrops norvegicus
Palinuridae

20 mm cafalotórax
70 mm comprimento total
240 mm comprimento total

MOLUSCOS

Pecten spp.
Venerupis spp.
Vénus spp.

100 mm
25 mm
25 mm

(*) Os Estados-membros podem converter o tamanho mínimo no número de exemplares da espécie por quilograma.
(**) Trata-se do comprimento medido na projecção do segmento de recta compreendido entre a extremidade do maxilar infe
rior e a extremidade posterior do mais pequeno raio caudal.
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REGULAMENTO (CE) N? 1627/94 DO CONSELHO
de 27 de Junho de 1994

que estabelece as disposições gerais relativas às autorizações de pesca especiais
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 43 ?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

veis aos navios que arvorem o seu pavilhão e o processo
de emissão e gestão pela Comissão das licenças comple
tadas por autorizações de pesca aplicáveis aos navios que

arvorem pavilhão de um país terceiro que operem na zona
de pesca comunitária ;

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

Considerando que é necessário que a Comissão possa
garantir a observância do Direito Comunitário na gestão

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),

das autorizações de pesca especiais pelo Estado-membro
de pavilhão ;

Considerando que, nos termos do artigo 9? do Regula
mento (CE) n? 3690/93 do Conselho, de 20 de Dezembro
de 1993, que institui um regime que define as regras rela
tivas à informação mínima que deve constar das licenças
de pesca (4), o Conselho deve adoptar disposições gerais
sobre autorizações de pesca especiais aplicáveis aos navios
de pesca comunitários, bem como aos navios que arvorem
pavilhão de um país terceiro e operem na zona da pesca

Considerando que, para assegurar uma política coerente
de conservação e gestão de recursos, há que prever
processos de transmissão para as informações constantes
das autorizações de pesca nacionais ;

comunitária ;

Considerando que, nos termos dos artigos 4? e 8 ? do
Regulamento (CEE) n? 3760/92 do Conselho, de 20
de Dezembro de 1992, que institui um regime comuni
tário da pesca e da aquicultura (*), o Conselho pode
decidir fixar certas condições de acesso dos navios de

pesca comunitários às águas e aos recursos que podem
implicar a necessidade de autorizações de pesca especiais ;

Considerando que a possibilidade de aplicar as sanções
previstas no n? 3 do artigo 31 ? do Regulamento (CEE)
n? 2847/93 do Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que
institui um regime de controlo aplicável à política comum
das pescas (6), incluindo a possibilidade de suspender ou
apreender licenças de pesca, pode contribuir para a
melhoria da regulamentação da exploração dos recursos ;
que, nesse sentido, é importante que as autoridades
competentes do Estado-membro de pavilhão possam
desencadear acções de suspensão ou apreensão de autori
zações de pesca especiais ao abrigo de uma decisão, admi
nistrativa ;

Considerando que cabe ao Conselho decidir, caso a caso,
da definição mais adequada para uma pescaria, especifi

Considerando que, para o efeito, é necessário adoptar
regras de aplicação relativas aos processos de informação a

cando, eventualmente e entre outras coisas, as unidades ou

nível dos Estados-membros, entre as autoridades compe
tentes para o controlo das actividades de pesca e as autori
dades competentes para os processos relativos às infrac
ções do Estado-membro de pavilhão ;

grupos de unidades populacionais, as zonas e/ou as artes
de pesca, tendo em vista o estabelecimento de um regime
de autorizações de pesca especiais para a pescaria em
causa ;

Considerando, no entanto, que não está actualmente
demonstrada a necessidade de prever autorizações de
pesca especiais para os navios pequenos que exerçam
exclusivamente as suas actividades de pesca nas águas
territoriais do Estado-membro de pavilhão, dado que a
regulamentação do esforço de pesca desses navios poderá,
se necessário, ser instituída por outros meios ;

Considerando que, no âmbito dos acordos de pesca entre
a Comunidade e os países terceiros, se devem sujeitar as
actividades de pesca dos navios que arvorem pavilhão de
um país terceiro que operem na zona de pesca comuni
tária a uma licença de pesca completada por uma autori
zação de pesca especial ;
Considerando que é conveniente estabelecer, a nível
comunitário, o processo de emissão e gestão pelos Esta
dos-membros das autorizações de pesca especiais aplicá
(')
(2)
3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

C
C
C
L

310 de 16. 11 . 1993, p. 13.
20 de 24. 1 . 1994, p. 540.
34 de 2. 2. 1994, p. 73.
341 de 31 . 12. 1993, p. 93.

á JO n? L 389 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

Considerando que, para assegurar o controlo das activi
dades de pesca sujeitas a autorizações de pesca especiais, é
necessário estabelecer regras gerais de cooperação entre as
autoridades competentes para a emissão e gestão dessas
autorizações e as autoridades responsáveis pelo controlo
das actividades de pesca ;

Considerando que é conveniente aplicar o disposto
no artigo 13 ? do Regulamento (CEE) n ? 3760/92 e
no artigo 37? do Regulamento (CEE) n? 2847/93, rela
tivos à confidencialidade dos dados, às informações reco
lhidas no âmbito do presente regulamento ; que, para o
efeito, os Estados-membros e a Comissão devem tomar as

medidas apropriadas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1 . O presente regulamento estabelece as disposições
gerais relativas :
(6) JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
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a) Às autorizações de pesca especiais aplicáveis às activi
dades de pesca dos navios de pesca comunitários
sujeitos a medidas comunitárias que regulam as condi
ções de acesso às águas e aos recursos, adoptadas nos
termos do artigos 4? e 8? do Regulamento (CEE)
n? 3760/92. Sempre que decidir dessas condições de
acesso, o Conselho apreciará a oportunidade de
recorrer a autorizações de pesca especiais ;

b) Às licenças de pesca e às autorizações de pesca espe
ciais aplicáveis aos navios que arvorem pavilhão de um
país terceiro, que operem na zona de pesca comuni
tária no âmbito de um acordo de pesca entre a Comu
nidade e esse país ;
c) Aos processos de transmissão das informações cons
tantes das autorizações de pesca nacionais.
2. Os navios com um comprimento total inferior a 10
metros, que arvorem pavilhão de um Estado-membro e
exerçam a sua actividade exclusivamente nas águas territo
rais do Estado-membro de pavilhão estão isentos da obri
gação de possuir uma autorização de pesca especial.

Artigo 2?

1 . Para efeitos de aplicação do presente regulamento,
entende-se por :
a) « Autorização de pesca especial », uma autorização
prévia de pesca concedida a um navio de pesca comu
nitário, que complete a sua licença de pesca e lhe
permita exercer actividades de pesca durante um
período e numa zona determinados, em relação a
determinadas pescarias, nos termos das medidas adop
tadas pelo Conselho ;

b) « Licença de pesca e autorização de pesca especial de
um navio de pesca que arvore pavilhão de um país
terceiro », a certificação, pela Comissão, dos dados
mínimos relativos à identificação, características
técnicas e armamento do navio, completados por uma
autorização prévia que lhe permita excercer as suas
actividades na zona de pesca comunitária nos termos
das disposições aplicáveis de Direito Comunitário e do
acordo de pesca com o país em questão.

2. Os Estados-membros podem escolher outra denomi
nação, desde que dela resulte explicitamente que se trata
de uma autorização na acepção do presente regulamento.

6 . 7. 94

Artigo 4?

1 . O Estado-membro de pavilhão procederá à emissão
e gestão das autorizações de pesca especiais dos navios de
pesca que arvorem o seu pavilhão, nos termos das disposi
ções aplicáveis de Direito Comunitário, incluindo as
medidas previstas no artigo 11 ? do Regulamento (CE)
n ? 3760/92.

2. A Comissão procederá à emissão e gestão, em nome
da Comunidade, das licenças de pesca e autorizações de
pesca especiais dos navios que arvorem pavilhão de um
país terceiro, nos termos das disposiçõesn aplicáveis de
Direito Comunitário e das disposições dos acordos de
pesca com o país terceiro ou adoptadas no âmbito desses
acordos .

Artigo 5?

1 . O Estado-membro de pavilhão não pode emitir
autorizações de pesca especiais se o navio em questão não
possuir uma licença de pesca obtida nos termos do Regu
lamento (CE) n? 3690/93 ou se a licença de pesca tiver
sido suspensa ou apreendida nos termos do artigo 5? do
referido regulamento.

2. A autorização de pesca especial caducará quando a
licença de pesca inerente ao navio for apreendida definiti
vamente e será suspensa quando a licença for apreendida
temporariamente.

Artigo 6?

1 . Apenas os navios a que se referem as alíneas a) e b)
do artigo 1 ? e que disponham de uma autorização de
pesca especial válida serão autorizados a, de acordo com as
condições da autorização, pescar, conservar a bordo, trans
bordar e desembarcar peixe proveniente das unidades
populacionais stocks ou grupos de unidades populacionais
referidos na dita autorização de pesca, com excepção das
disposições derrogatórias relativas às capturas acessórias,
decididas pelo Conselho caso a caso.
2. Cada autorização de pesca especial será válida apenas
para um único navio de pesca.

3. Os navios de pesca serão autorizados a possuir várias
autorizações de pesca especiais diferentes.

Navios de pesca comunitários que operem na zona
da pesca comunitária e no mar alto
Artigo 3?
1 . Da autorização de pesca especial emitida nos termos
do artigo 7? devem constar, pelo menos, as informações
previstas no anexo I.

Artigo 7?

2. Da licença de pesca e da autorização de pesca espe
cial aplicáveis aos navios que arvorem pavilhão de um,
país terceiro devem constar, pelo menos, as informações

1 . O Estado-membro de pavilhão identificará os navios
susceptíveis de exercer uma actividade de pesca sujeita a
condições de acesso previstas na alínea a) do artigo 1 ? O
Estado-membro de pavilhão garantirá que esses navios
preencham as condições de acesso definidas pelo
Conselho e comunicará à Comissão as informações perti

previstas no anexo II.

nentes .
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2. A Comissão analisara as informações fornecidas pelo
Estado-membro de pavilhão, verificará a conformidade
com as disposições aplicáveis de Direito Comunitário e
com as decisões tomadas nos termos do artigo 1 3? e infor
mará o Estado-membro num prazo máximo de 10 dias

3.

A Comissão informará as autoridades de controlo

competentes designadas pelos Estados-membros das
licenças de pesca e das autorizações de pesca especiais
emitidas.

úteis.

Artigo 10?

O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob
proposta da Comissão, pode, se necessário, decidir um
prazo diferente, no âmbito de uma aplicação específica do
regime de autorizações de pesca especiais.

3. O Estado-membro de pavilhão pode emitir a autori
zação de pesca especial após recepção da informação da
Comissão ou no termo do prazo previsto no n? 2.
4. Para assegurar o cumprimento das medidas comuni
tárias de conservação e gestão de recursos, adoptadas nos
termos dos artigos 4? e 8? do Regulamento (CEE) n?
3760/92, o Estado-membro de pavilhão deve tomar as
medidas adequadas incluindo, eventualmente, a alteração
ou a suspensão total ou parcial da autorização de pesca
especial, informando desse facto a Comissão.

1.

Os Estados-membros notificarão imediatamente a

Comissão de qualquer infracção verificada relativamente a
um navio que arvore pavilhão de um país terceiro.

2. Na sequência da notificação referida no nf 1 , a
Comissão pode suspender ou apreender a licença de pesca
ou as autorizações de pesca especiais concedidas ao navio
em causa nos termos do artigo 9?, podendo igualmente
não voltar a conceder licenças de pesca ou autorizações de
pesca especiais a esse navio. A decisão da Comissão será
notificada ao país terceiro de pavilhão.
3.

A Comissão notificará imediatamente as autoridades

de controlo dos Estados-membros em causa das disposi
ções adoptadas nos termos do n? 2.
Disposições gerais

Artigo 8?
1 . Se, nos termos do artigo 9? do Regulamento (CEE)
n? 3760/92, o Estado-membro de pavilhão tiver adoptado
disposições nacionais, sob a forma de uma autorização de
pesca nacional, relativas à repartição por navio das dispo
nibilidades de pesca que lhe são atribuídas nos termos do
artigo 8? do referido regulamento, esse Estado-membro
comunicará anualmente à Comissão as informações rela
tivas aos navios autorizados a exercer uma actividade de

pesca numa pescaria determinada, de acordo com essas
disposições.
2.

Se, nos termos do artigo 10? do Regulamento (CEE)

Artigo 11 ?
O Estado-membro de pavilhão completará o ou os
ficheiros referidos no artigo 6? do Regulamento (CEE) n?
3690/93 a fim de incluir todos os dados relativos às auto

rizações de pesca especiais concedidas a navios que
arvorem o seu próprio pavilhão, nos termos do artigo 7?
do presente regulamento, desde que esses dados não
tenham sido recolhidos a título do Regulamento (CE) n?
109/94 da Comissão, de 19 de Janeiro de 1994, relativo ao
ficheiro comunitário dos navios de pesca ('), de forma a
tornar a cooperação prevista no artigo 14? mais eficaz.

n? 3760/92, os Estados-membros tiverem estabelecido um

Artigo 12?

regime nacional específico de autorizações de pesca, esses
Estados comunicarão anualmente à Comissão a lista das

informações que constam dos pedidos de autorizações de
pesca correspondentes e os respectivos dados globais rela
tivos ao esforço de pesca.

Os Estados-membros designarão as autoridades compe
tentes para a emissão de autorizações de pesca especiais
previstas no artigo 7? e adoptarão as medidas adequadas
para assegurar a eficácia do regime. Os Estados-membros
notificarão os outros Estados-membros e a Comissão dos

Navios de pesca que arvorem pavilhão de um país
terceiro e que operem na zona de pesca comuni
tária

Artigo 9?
1.

nomes e endereços das autoridades em questão e informa
rão a Comissão das medidas tomadas, o mais tardar seis

meses a contar da entrada em vigor do presente regula
mento e, em caso de alterações, o mais rapidamente possí
vel .

De acordo com as medidas de conservação e de

gestão dos recursos adoptadas pelo Conselho e aplicáveis
aos navios que arvorem pavilhão de um país terceiro, as
autoridades competentes do país em questão transmitirão
à Comissão os pedidos de licenças de pesca e de autoriza
ções de pesca especiais para os navios que arvorem o seu
pavilhão, susceptíveis de exercer actividades de pesca na
zona de pesca da Comunidade, no âmbito das possibili

dades de pesca atribuídas pela Comunidade a esse país.
2. A Comissão analisará os pedidos referidos no n? 1 e
concederá as licenças de pesca e autorizações de pesca
especiais, de acordo com as medidas adoptadas pelo
Conselho e com as disposições do acordo com o país em
questão ou adoptadas no âmbito desse acordo.

Artigo 13?

1 . Na sequência de uma notificação efectuada nos
termos do n? 1 do artigo 33? do Regulamento (CEE) n?
2847/93 ou do disposto na regulamentação de aplicação
de um regime de inspecção internacional, as autoridades
competentes do Estado-membro de pavilhão interporão,
se for oportuno e nos termos do respectivo direito interno,
as acções susceptíveis de conduzir, consoante a gravidade
da infracção :
— a multas,

— ao arresto das artes e das capturas proibidas,
(') JO n? L 19 de 22. 1 . 1994, p. 5.
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— ao arresto cautelar do navio,

3.

— à imobilização temporária do navio,
— à suspensão da autorização de pesca especial,
— à apreensão da autorização de pesca especial,

responsável pelo controlo, o Estado-membro de pavilhão

tendo em conta as eventuais sanções impostas pelas auto
ridades competentes que tiverem constatado a infracção.
2. As regras de aplicação do n? 1 serão adoptadas pela
Comissão, nos termos do procedimento previsto no artigo
18? do Regulamento (CEE) n? 3760/92, nomeadamente,
para permitir aos Estados-membros de pavilhão a aplica
ção do referido número em condições equitativas e trans
parentes.

Artigo 14?
1 . Os Estados-membros de pavilhão e os Estados-mem
bros responsáveis pelo controlo nas águas marítimas sob a
sua soberania ou jurisdição cooperarão a fim de assegurar
a observância das condições indicadas nas autorizações de
pesca especiais.

2. Para o efeito, o Estado-membro de pavilhão deve
informar o Estado-membro responsável pelo controlo :
a) No momento da sua emissão, dos dados relativos às
autorizações de pesca especiais, concedidas a navios
susceptíveis de pescar nas águas marítimas em causa ;
b) Durante a campanha de pesca, e imediatamente a
pedido do Estado-membro responsável pelo controlo,
da validade de uma autorização de pesca especial
detida por um navio que exerça as suas actividades nas
águas martítimas em causa, bem como, por iniciativa
própria, das autorizações de pesca especiais caducadas.

A pedido da Comissão ou do Estado-membro

comunicará imediatamente à Comissão as informações

referidas no n? 2, alínea b).

Artigo 15?
O artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 3760/92 e o artigo
37? do Regulamento (CEE) n? 2847/93 são aplicáveis aos
dados obtidos por força do presente regulamento.
Artigo 16?
As regras de aplicação dos artigos 7?, 8 ? e 10 ? serão adop
tadas nos termos do procedimento previsto no artigo 18 ?
do Regulamento (CEE) n? 3760/92.

Artigo 17?
O mais tardar em 31 de Dezembro de 1994, o Conselho

deliberará sobre as disposições propostas pela Comissão
relativas à aplicação do regime de autorizações de pesca
especiais aos navios que arvorem pavilhão de um Estado
-membro e que operem nas águas de países terceiros no
âmbito de um acordo de pescas entre a Comunidade e
esse país, tendo em conta as implicações legais da aplica
ção deste regime na legislação dos Estados-membros.
Artigo 18?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1995.

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

Feito no Luxemburgo, em 27 de Junho de 1994.
Pelo Conselho
0 Presidente
C. SIMITIS

N? L 171 / 11
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ANEXO I

INFORMAÇÕES MÍNIMAS QUE DEVEM CONSTAR DAS AUTORIZAÇÕES DE PESCA
ESPECIAIS CONCEDIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 7 ?

AUTORIZAÇÃO DE PESCA ESPECIAL
Nome do navio :

N? interno do ficheiro de frota : .

N? de registo :

Período de validade

Data de emissão

As operações de pesca deste navio são objecto de uma autorização de pesca especial, nas condições a seguir
indicadas, para as seguintes pescarias :

de ../../..
a ../../..

de ../../..
a ../../..

de ../../..
a ../../..

de ../../..
a ../../..

Zonas

Espécies
Artes de pesca
Outras condições

Outras condições resultantes de uma aplicação da autorização de pesca especial :

de ../../..
a ../../..

de ../../.,
a ../../..

N? L 171 / 12
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ANEXO II

INFORMAÇÕES MÍNIMAS QUE DEVEM CONSTAR DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE
PESCA ESPECIAIS CONCEDIDAS AOS NAVIOS QUE ARVOREM PAVILHÃO DE UM PAÍS
TERCEIRO

LICENÇAS DE PESCA
I. Identificação
A. Navio
1 . Nome do navio

2. Arvorando pavilhão de
3. Porto de registo

4. Número de registo
5. Marcação exterior
6 . Indicativo rádio internacional

B. Armador

1 . Nome(s) do(s) proprietário(s) ou do armador

Endereço

2. Nome(s) do(s) fretador(es)

Endereço

[em caso de pessoa colectiva ou associação, nome(s) do(s) representante(s)]

II. Características técnicas e armamento

1 . Tipo de navio
2. Principais tipos de artes de pesca
1

2
3
4

3. Potencia do motor

4. Comprimento

— de fora a fora ou
— entre perpendiculares ou
— outra norma (')

(') Apenas para os navios com um comprimento total inferior a 10 metros.

6. 7. 94
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5. Arqueação

— « Oslo » ou
— « Londres » ou

— outras normas

AUTORIZAÇÕES DE PESCA ESPECIAIS
III. Condições de pesca

1 . Método de pesca preventivo

2. Zona de pesca
3. Espécies que está autorizado a pescar
4. Data de emissão

5. Período de validade da autorização de pesca especial ....
6. Outras condições

N? L 171 /13
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REGULAMENTO (CE) N? 1628/94 DA COMISSÃO
de 4 de Julho de 1994

relativo à execução de um programa de cooperação transfronteiriça entre países
da Europa Central e Oriental e Estados-membros da Comunidade no âmbito do
programa Phare
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

(CEE) n? 4254/88 do Conselho (*), alterado pelo Regula
mento (CEE) n? 2083/93 (6), definem os procedimentos
para a aprovação de iniciativas comunitárias (em especial a
Interreg) financiadas pelos fundos estruturais no âmbito
da Comunidade Europeia ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3906/89 do
Conselho, de 18 de Dezembro de 1989, relativo à ajuda
económica a certos países da Europa Central e Oriental ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1764/93 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 8?,
Considerando que o Conselho sublinhou repetidamente a
necessidade de reforçar a cooperação e de incentivar a

integração dos países da Europa Central e Oriental e da
Comunidade Europeia ;
Considerando que o Conselho Europeu, reunido em
Copenhaga em Junho de 1993, acordou em que os países
associados da Europa Central e Oriental que o desejem se
tornarão membros da União Europeia, logo que sejam
capazes de assumir as obrigações inerentes à qualidade de
membro, satisfazendo as condições económicas e políticas
necessárias ;

Considerando que uma cooperação mais estreita entre as
regiões fronteiriças pode contribuir para o processo de
transformação em países da Europa Central e Oriental e
estimular as actividades económicas em regiões periféri
cas, contribuindo para o desenvolvimento económico
geral dos países em causa ;

Considerando que uma tal cooperação pode igualmente
contribuir para o processo de integração iniciado no
âmbito dos acordos europeus e para a realização das novas
possibilidades de cooperação previstas nos acordos de
comércio e de cooperação ;
Considerando que a cooperação transfronteiriça entre a
Comunidade e os países da Europa Central e Oriental
pode igualmente contribuir para a criação e o desenvolvi
mento de redes transeuropeias nos domínios dos trans

portes, telecomunicações e infra-estruturas energéticas ;
Considerando que é importante que essas acções locais
transfronteiriças sejam inteiramente integradas na política
de desenvolvimento nacional dos respectivos países ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 4253/88 do
Conselho (3), alterado pelo Regulamento (CEE)
n ? 2082/93 (4), e o n ? 2 do artigo 3? do Regulamento
(') JO n? L 375 de 23. 12. 1989, p. 11 .
(2) JO n? L 162 de 3. 7. 1993, p. 1 .
O JO n? L 374 de 31 . 12. 1988, p. 1 .

h) JO n? L 193 de 31 . 7. 1993, p. 24.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3906/89 esta
belece as regras e as condições para a concessão da ajuda
económica a certos países da Europa Central e Oriental e
que este quadro pode ser utilizado para incluir a execução
de um programa de cooperação transfronteiriça ;

Considerando que as iniciativas formuladas pelas autori
dades locais respectivas e por outros agentes económicos
das regiões dos dois lados da fronteira entre a Comuni
dade e os países da Europa Central e Oriental devem ser
tomadas em conta e que deverão ser feitos esforços espe
ciais para estimular a identificação e a formulação de
programas conjuntos ;

Considerando que o presente regulamento está de acordo
como o parecer do Comité de reestruturação económica
em certos países da Europa Central e Oriental,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

No âmbito geral do programa Phare, tal como definido
pelo Regulamento (CEE) n? 3906/89, aplicar-se-ão as
seguintes regras para o financiamento de acções de natu
reza estrutural em regiões fronteiriças de países da Europa
Central e Oriental que partilhem uma fronteira comum
com a Comunidade. Essas acções serão executadas tendo

em conta as políticas estruturais da Comunidade e, em
especial, o Interreg II.
Artigo 2?

1 . Os países da Europa Central e Oriental a que estas
acções se referem são todos os beneficiários do programa
Phare que tenham uma fronteira comum com um Esta
do-membro da União Europeia.
2. As regiões fronteiriças em causa serão fixadas por
cada país interessado de acordo com a Comissão e tendo
em mente a necessidade de coerência com o Interreg II.
O JO n ? L 374 de 31 . 12. 1988 , p. 15.
(6 JO n ? L 193 de 31 . 7. 1993, p. 34.
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Artigo 3?

— atenuação dos obstáculos administrativos e institucio

nais à livre circulação de pessoas, bens ou serviços
As subvenções comunitárias no âmbito do presente
programa financiarão prioritariamente a participação do
país da Europa Central e Oriental em causa em projectos
conjuntos com o Estado-membro com o qual tenha uma
fronteira comum.

através da fronteira,

— melhoria de infra-estruturas, em especial de facilidades
de comunicação e abastecimento de água, gás e elec
tricidade a nível local, susceptível de beneficiar as
áreas fronteiriças,

Os objectivos destes projectos são os seguintes :
i) Promover a cooperação das regiões fronteiriças da
União Europeia com regiões adjacentes da Europa
Central e Oriental a ultrapassarem os problemas espe
cíficos de desenvolvimento susceptíveis de surgir desi
gnadamente devido à sua posição dentro das econo
mias nacionais, no interesse da população local e de
uma forma compatível com a protecção do ambiente ;
ii) Promover a criação e o desenvolvimento de redes de

cooperação de cada lado "da fronteira, bem como o
estabelecimento de laços entre essas redes e redes mais

amplas da Comunidade Europeia.

— gestão dos resíduos, gestão ambiental e prevenção da
poluição, incluindo tratamento de problemas exacer
bados pela proximidade de fronteiras externas,
— promoção do turismo,
— medidas de desenvolvimento agrícola e rural com
especial atenção para a facilitação de projectos de
cooperação transfronteiriça,
— medidas destinadas a promover a cooperação no
domínio da saúde, especialmente a partilha de
recursos e facilidades numa base transfronteiriça,

— medidas nos domínios da energia, telecomunicações e
Artigo 4?
1 . Nas regiões fronteiriças, seleccionadas em conformi
dade com o artigo 2?, os projectos a incluir no programa
de cooperação transfronteiriça podem assumir a forma de :

i) Projectos relacionados com medidas apoiadas pelo
Interreg II ;
ii) Projectos aprovados pelos países em causa, que tenham
um impacte transfronteiriço, contribuam para o desen
volvimento de estruturas em regiões fronteiriças e faci
litem a cooperação entre os países da Europa Central e
Oriental e a Comunidade no seu conjunto, e para os
quais o nível de co-financiamento que pode ser pres
tado pelo Interreg II não seja suficiente.
2. O presente programa pode incluir igualmente
projectos que acompanhem outras medidas financiadas
pelos fundos estruturais, tais como o Egos e o Ouverture.
Esse apoio, de nível modesto, é aplicável a todos os países
elegíveis para a assistência Phare e não é limitado às
regiões fronteiriças.

3. Deverá ser prestada especial atenção a projectos em
relação aos quais seja concedido co-financiamento por ou
em nome das autoridades locais ou de operadores econó
micos dos países da Europa Central e Oriental.

transportes, destinadas a complementar o desenvolvi
mento das redes transeuropeias, de acordo com as
orientações adoptadas pela Comissão,
— desenvolvimento ou criação de facilidades e recursos
destinados a melhorar o fluxo de informação e as

comunicações entre as regiões fronteiriças, incluindo
um apoio à rádio, televisão e jornais transfronteiriços
bem como a outros meios de comunicação.

Além disso, também poderão ser financiadas no âmbito
deste programa as seguintes acções, na medida em que
digam exclusivamente respeito à cooperação transfrontei
riça :

— promoção da cooperação entre empresas, desenvolvi
mento de empresas, cooperação financeira e coopera
ção entre instituições representativas do sector empre
sarial (por exemplo, câmaras de comércio),
— ajuda ao investimento e prestação de serviços e facili
dades de apoio, em especial tendo em vista a transfe
rência de tecnologia e a comercialização para
pequenas e médias empresas,
— medidas no domínio da formação e emprego.
2. Deverá ser prestada atenção especial a medidas
planeadas em estreita cooperação com as autoridades
regionais e locais em zonas fronteiriças e que incluam o
estabelecimento ou o desenvolvimento de estruturas de

4. O financiamento pode incluir recursos de outros
Estados-membros da União Europeia e de países da
Europa Central e Oriental, de instituições financeiras
internacionais e de outras fontes públicas e privadas.

gestão partilhadas, destinadas a ampliar e a aprofundar a
cooperação transfronteiriça entre organismos públicos e
para-públicos, bem como instituições de carácter não

Artigo 5?

3. Pode igualmente ser financiado o estabelecimento
de planos para o desenvolvimento de regiões fronteiriças,
e de identificação de projectos e formulação de programas,

1 . As acções que podem ser financiadas ao abrigo do
presente programa poderão incluir :

lucrativo .

estudos

de viabilidade, assistência

na

execução

de

programas e estudos de acompanhamento e/ou avaliação.
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Artigo 6?
1 . A contribuição comunitária é prestada, em princípio,
sob a forma de subvenção. Contudo, sempre que a
subvenção comunitária contribua para o financiamento de
actividades geradoras de rendimentos, a Comissão deter
minará, em consulta com as autoridades participantes, as
regras de financiamento que podem incluir co-financia
mento através dos rendimentos do projecto ou reembolso
das subvenções iniciais.

2. A ajuda pode cobrir despesas com importações e
despesas locais necessárias para executar os projectos e
programas. Serão excluídos do financiamento comunitário
os direitos e encargos fiscais bem como a aquisição de
propriedade.
3.

Os custos cobertos podem incluir assistência técnica,

estudos, formação e outras medidas visando a criação de

instituições ; programas de fornecimentos de equipamento
ou recursos essenciais ; operações de investimento,
incluindo programas de trabalho.
4. As despesas de manutenção e funcionamento nos
países da Europa Central e Oriental podem ser cobertas
na fase inicial e de uma forma degressiva.

Artigo 7?
Para cada uma das regiões fronteiriças em causa, entre a
Comunidade e países da Europa Central e Oriental, será
criado um Comité misto de programação e acompanha
mento constituído por representantes dos dois países em
causa, o qual pode incluir representantes regionais ou
locais, por forma a poderem definir um conjunto comum
de projectos. As recomendações de projectos serão trans
mitidas à Comissão pelo governo do país da Europa
Central e Oriental em causa, com base nas propostas apre
sentadas pelas autoridades relevantes.
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misto de programação e acompanhamento tal como trans
mitidas pelo governo do país da Europa Central e
Oriental em causa.

2. A subvenção que constitui a contribuição, total ou
parcial, do país da Europa Central e Oriental para o
projecto conjunto será aprovada de acordo com o procedi
mento definido no artigo 9? do Regulamento (CEE)
n? 3906/89 e acordada com o país beneficiário em causa
por meio de um memorando de financiamento.
Artigo 9?
1.

A Comissão administrará esta assistência de acordo

com a prática normal aplicada à assistência à Europa
Central e Oriental, tal como definida no Regulamento
(CEE) n? 3906/89.

2. Sempre que possível, deverão ser criadas estruturas
de gestão conjuntas por forma a facilitar a execução dos
programas.

Artigo 10?
Ao executar os objectivos referidos no artigo 3?, a Comis
são assegurará a coordenação e a coerência entre a assis
tência do Phare e a assistência prestada pelos fundos
estruturais .

Artigo 11 ?
A comissão elaborará anualmente um relatório, relativo ao

ano anterior, sobre a execução das medidas de cooperação
transfronteiriça entre a Comunidade e os países da Europa
Central e Oriental . Esse relatório será enviado ao Parla

mento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e
Social, ao Comité das Regiões e ao Comité de Gestão
Phare.

Artigo 12?
Artigo 8?

1 . A Comissão formulará uma proposta de programa
por fronteira com base nas recomendações do Comité

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

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

Feito em Bruxelas, em 4 de Julho de 1994.
Pela Comissão
Leon BRITTAN

Membro da Comissão

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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REGULAMENTO (CE) N? 1629/94 DA COMISSÃO
de 5 de Julho de 1994
que aplica limites quantitativos definitivos sobre as importações na Comunidade

de certos produtos têxteis (categoria 33) originários da República da Indonésia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3030/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, relativo ao regime
comum aplicável às importações de certos produtos
têxteis originários de países terceiros ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 195/94 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu artigo
10?,

Considerando que o artigo 10? do Regulamento (CEE)
n? 3030/93 estabelece as condições mediante as quais
devem ser determinados os limites quantitativos ;
Considerando que as importações na Comunidade de
certos produtos têxteis da categoria 33 especificados no
anexo ao presente regulamento e originários da República
da Indonésia (a seguir denominada « Indonésia ») exce
deram o nível referido no n? 1 do artigo 10? em confor
midade com o anexo IX do Regulamento (CEE)

(CEE) n? 3030/93 que são aplicaveis as importações dos
produtos sujeitos aos limites quantitativos estabelecidos
no anexo V do referido regulamento e nomeadamente aos
limites relativos ao sistema de duplo controlo descrito no
anexo III referido no n? 4 do artigo 10? do Regulamento
(CEE) n? 3030/93 ;
Considerando que os produtos da categoria 33 exportados
da Indonésia em 24 de Fevereiro de 1994 ou após esta
data devem ser sujeitos a limites quantitativos fixados rela
tivamente ao período compreendido entre 24 de Fevereiro
e 31 de Dezembro de 1994 ;

Considerando que os limites quantitativos aplicáveis às
importações dos produtos da categoria 33 não devem
impedir a importação dos produtos por ele abrangidos
expedidos da Indonésia antes da entrada em vigor do
Regulamento (CE) n? 811 /94 ;
Considerando que as medidas estabelecidas no presente
regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité dos têxteis,

n? 3030/93 ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que, em conformidade com o n? 3 do
artigo 10? do Regulamento (CEE) n? 3030/93, a Indo

Artigo 1 ?
Sem prejuízo do disposto no artigo 2?, as importações na
Comunidade de produtos originários da Indonésia e da
categoria especificada no anexo ao presente regulamento
serão sujeitos aos limites quantitativos estabelecidos no
referido anexo relativamente aos períodos compreendidos

nésia foi notificada em 24 de Fevereiro de 1994 de um

pedido de realização de consultas respeitantes às importa
ções na Comunidade de produtos têxteis da categoria 33 ;
Considerando que, na pendência da obtenção de uma
solução mutuamente satisfatória, as importações na
Comunidade dos produtos de categoria 33 foram sujeitos
a um limite quantitativo provisório relativamente ao
período compreendido entre 24 de Fevereiro de 1994 e 23
de Maio de 1994, no âmbito do Regulamento (CE)
n ? 811 /94 da Comissão (3) ;
Considerando que, em resultado das consultas com a
Indonésia, foi acordado que a Indonésia, a partir de 24 de
Fevereiro de 1994, limitará as suas exportações para a
Comunidade dos produtos têxteis em questão relativa
mente aos anos de 1994 e 1995 e que as disposições do
Acordo sobre o Comércio de Produtos Têxteis entre a

Comunidade e a Indonésia, respeitantes às exportações
dos produtos objecto de limites quantitativos estabelecidos
no anexo II do acordo e nomeadamente os relacionados

com o sistema de duplo controlo, serão aplicáveis aos
referidos produtos ;
Considerando que é, por conseguinte, adequado confirmar
que as importações na Comunidade dos produtos relativa
mente aos quais foram introduzidos limites quantitativos
definitivos estarão e manter-se-ão sujeitas, a contar de 24

de Fevereiro de 1994, às disposições do Regulamento
(') JO n? L 275 de 8. 11 . 1993, p. 1 .
(2) JO n? L 29 de 2. 2. 1994, p. 1 .
(3) JO n? L 94 de 13. 4. 1994, p. 2.

entre 24 de Fevereiro e 31 de Dezembro de 1994 e 1 de

Janeiro e 31 de Dezembro de 1995.

Artigo 2?
As importações dos produtos referidos no artigo 1 ? e
expedidos da Indonésia em 24 de Fevereiro de 1994 ou
após esta data estão sujeitas às disposições do Regula
mento (CEE) n? 3030/93, aplicáveis às importações na
Comunidade de produtos sujeitos a limites quantitativos
estabelecidos no anexo V do referido regulamento e,
nomeadamente, ao sistema de duplo controlo descrito no
anexo III do referido regulamento.
Todas as quantidades dos produtos da categoria 33 expe
didos para a Comunidade a partir da Indonésia em 24 de
Fevereiro de 1994 ou após esta data e introduzidos em
livre circulação devem ser deduzidas das respectivas quan
tidades estabelecidas no anexo ao presente regulamento.
O limite estabelecido no anexo não impedirá a importa
ção de produtos da categoria 33 mas expedidos da Indo
nésia antes da data de entrada em vigor do Regulamento
(CE) n? 811 /94.
Artigo 3?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 5 de Julho de 1994.
Pela Comissão
Leon BRITTAN

Membro da Comissão

ANEXO

Categoria

33

Código NC

5407 20 11

Descrição

Tecidos de fios de filamentos sintéticos

obtidos a partir de lâminas ou de
formas semelhantes de polietileno ou
de polipropileno, de menos de 3 m de
largura
6305 31 91
6305 31 99

Sacos de quaisquer dimensões, para
embalagem, excepto de malha, obtidos
a partir de lâminas ou de formas seme
lhantes

País
terceiro

Indonésia

Unidade

toneladas

Limites

Limites

quantitativos
de 24 de Fevereiro

quantitativos
de 1 de Janeiro

a 31 de Dezembro

a 31 de Dezembro

de 1994

de 1995

9 713

11 970
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REGULAMENTO (CE) N? 1630/94 DA COMISSÃO
de 5 de Julho de 1994
relativo à abertura de um concurso permanente para a revenda no mercado

interno de 200 000 toneladas de trigo mole panificável na posse do organismo de
intervenção francês
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n ? 2193/93 da Comis
são (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,

concurso permanente para a revenda no mercado interno
de 200 000 toneladas de trigo mole panificável na sua
posse .

Artigo 2?

1 . O prazo de apresentação das propostas para o
primeiro concurso parcial termina em 12 de Julho de
1994.

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 armazenados pelos organismos de inter

2.

venção ;

de intervenção francês :

Considerando que, dada a actual situação do mercado, se
afigura oportuna a abertura de um concurso permanente
para a revenda no mercado interno de 200 000 toneladas
de trigo mole panificável na posse do organismo de inter
venção francês ;

Office national interprofessionnel des ceréales, 21 , avenue
Bosquet, F-75341 Paris Cedex 07 (télex : OFICE
20049QF/OFIDM 203662F ; télécopieur : 47 05 61 32).

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

O organismo de intervenção francês comunicará à Comis
são, o mais tardar na terça-feira da semana seguinte ao
termo do prazo de apresentação das propostas, a quanti
dade e os preços médios dos diferentes lotes vendidos.

O prazo de apresentação das propostas para o último

concurso parcial termina em 30 de Agosto de 1994.
3.

As propostas devem ser apresentadas ao organismo

Artigo 3 ?

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 4?
Artigo 1 ?

O organismo de intervenção francês procede, nas condi
ções fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 2131 /93, a um

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

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

Feito em Bruxelas, em 5 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
196 de 5. 8 . 1993, p. 22.
191 de 31 . 7. 1993, p. 76.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .
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REGULAMENTO (CE) N? 1631/94 DA COMISSÃO
de 5 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? 1 33/94 (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 f), 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 (*),

alterado

pelo

Regulamento

(CE)

n? 1607/94

de base do direito nivelador para os xaropes e alguns
outros produtos do sector do açúcar actualmente em vigor
em conformidade com o 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
compreendido entre 4 de Julho 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? 1595/94 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? 1595/94 aos dados de que

O presente regulamento entra em vigor em 6 de Julho de

a Comissão tem conhecimento leva a alterar o montante

1994.

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

Feito em Bruxelas, em 5 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

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 .

h) JO n? L 168 de 2. 7. 1994, p. 16.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 5 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
1702 20 90

0,4008
0,4008

—
—

1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10

—
—
—

50,11
50,11
50,11

—
0,4008

95,21
—

1702 90 30

—

50,11

1702 90 60
1702 90 71

0,4008
0,4008

—
—

1702 90 90 10 (4)
1702 90 90 90 (*)

—
0,4008

95,21
—

2106 90 30
2106 90 59

—
0,4008

50,11
—

1702 60 90 10 (2)
1702 60 90 90 (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.
(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 1 702 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.

(*) Código Taric : NC 1702 90 90, outros que não xarope de inulina.
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REGULAMENTO (CE) N? 1632/94 DA COMISSÃO
de 5 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
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 aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CE) n? 1573/94 da Comis
são (*), alterado pelo Regulamento (CE) n? 1 625/94 (*) ;
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CE) n? 1 573/94 aos dados de

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 4 de Julho de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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 6 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 5 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(>)
O
(3)
(4)
O
(«)

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.
166 de 1 . 7. 1994, p. 99.
170 de 5. 7. 1994, p. 32.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 5 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

33,40 (')

1701 11 90

33,40 (')

1701 1210

33,40 (')

1701 12 90

33,40 (')

1701 91 00

40,08

1701 99 10

40,08

1701 99 90

40,08 (2)

(') O montante do direito nivelador aplicável sera 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? 1633/94 DA COMISSÃO
de 5 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 referencia
de 4 de Julho 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

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 (*) e pelos regulamentos

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.

posteriores que o alteraram ;

Artigo 2?

Considerando que, para permitir o funcionamento normal

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

O presente regulamento entra em vigor em 6 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 5 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

O
(2)
(3)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n°.
n?
n?

L
L
L
L

181
196
387
320

de
de
de
de

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

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

do regulamento da Comissão, de 5 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

107,50 (2)(3)
107,50 (2)(3)

1001 10 00

40,41 0)0

1001 9091

77,04

1001 90 99
1002 00 00

77,04 0
101,58 (6)

1003 00 10

103,02

1003 00 90

103,02 0

1004 00 00

90,18

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

1008 90 10

107,50 00
107,50 0 0
110,89 (4)
17,84 0
30,80 00
00

'

1008 90 90

O
0

1101 00 00

145,97 0

1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

180,32
97,61
167,26

1107 10 11
1107 10 19

148,01
113,34

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

194,26 (10)
147,90 0
1 70,56 (10)

(') 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.
0 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).
f) 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.
(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? 1634/94 DA COMISSÃO
de 5 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),

mercado, verificada no decurso do período de referencia
de 4 de Julho de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes ;

Considerando que, em função dos preços CIF e dos

preços ClF de compra a prazo, de hoje, os prémios que
acrescem aos direitos niveladores devem ser alterados nos

termos do anexo do presente regulamento,

e, nomeadamente, o n ? 4 do seu artigo 12?,

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),

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

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

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

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 6 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 5 de Julho 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
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.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 5 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

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 1000

0

0

0

6,88

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

Código NC

0709 90 60

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

B. Malte

(Em ECUs/t)

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

Código NC

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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REGULAMENTO (CE) N? 1635/94 DA COMISSÃO
de 5 de Julho de 1994
que rectifica o Regulamento (CE) n? 1601/94, que altera os direitos niveladores

aplicáveis à importação de produtos transformados à base de cereais e de arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece uma
organização comum de mercado no sector dos cereais ('),
alterado pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 da Comis
são (2), 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)
n? 1544/93 (4), e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 12?,

produtos transformados a base de cereais e de arroz
válidos a partir de 1 de Julho de 1994 ;
Considerando que se verificou um erro no anexo do refe
rido regulamento ; que é conveniente, portanto, rectificar
o regulamento em causa,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O anexo do Regulamento (CE) n? 1601 /94 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.

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

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro

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

peias.

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1601 /94 da
Comissão Q alterou os direitos aplicáveis à importação de

interessado .

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1994, a pedido do

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

Feito em Bruxelas, em 5 de Julho de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(>)
o
(3)
(4)
O
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

181
196
166
154
387
320

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.

j7) JO n? L 167 de 1 . 7. 1994, p. 67.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 5 de Julho de 1994, que rectifica o Regulamento (CE) n?
1601/94, que altera os direitos niveladores aplicáveis à importação dos produtos transfor
mados à base de cereais e de arroz

(Em ECU/t)

(Em ECU/t)

Montantes (7)

Código NC
ACP

Montantes Q

Países terceiros

Código NC
ACP

(excepto ACP)

Países terceiros

(excepto ACP)

1102 20 10

192,31

198,35

1104 29 31

122,43

125,45

1102 30 00

108,98

112,00

1104 29 39

177,57

180,59

1102 20 90

116,80

119,82

1104 29 91

78,05

81,07

1102 90 30

152,30

158,34

1104 29 99

113,20

116,22

57,39

63,43

1102 90 90

113,20

116,22

110430 10

1103 13 10

152,30

158,34

1104 30 90

1103 13 90

192,31

198,35

1106 20 90

168,38 (2)

192,56

168,34

188,89

80,13

86,17

1103 19 90

108,98

112,00

1108 11 00

1103 21 00

116,80

119,82

1108 12 00

172,01

192,56

1103 12 00

113,20

116,22

1108 13 00

172,01

192,56 0

1103 29 30

137,74

143,78

1108 1400

86,00

192,56

1103 29 40

152,30

158,34

1108 19 10

167,49

198,32

1103 14 00

192,31

198,35

1108 1990

1103 29 50

116,80

119,82

1109 00 00

306,08

1103 29 90

113,20

116,22

1702 30 51

224,36

321,08

1104 12 10

86,30

89,32

1702 30 59

172,01

238,50

86,00 O

192,56
487,42

11041290

169,22

175,26

1702 30 91

224,36

321,08

110419 10

137,74

143,78

1702 30 99

172,01

238,50

110419 50

192,31

198,35

1702 40 90

172,01

238,50

1104 19 91

198,34

204,38

1702 90 50

172,01

238,50
331,77

11041999

199,76

205,80

1702 90 75

235,05

1104 22 10.10 0
1 1 04 22 1 0.90 (4)

86,30
1 52,30

89,32
1 55,32

1702 90 79

163,47

229,96

2106 90 55

172,01

238,50

1104 22 30

152,30

155,32

2302 10 10

39,93

45,93

1104 22 50

135,38

138,40

2302 10 90

85,57

91,57

1104 22 90

86,30

89,32

2302 20 10

39,93

45,93

1104 23 10

170,94

173,96

2302 20 90

85,57

91,57

1104 23 30

170,94

173,96

1104 23 90

108,98

112,00

2302 30 10
2302 30 90

39,93 O
85,57 (8)

45,93
91,57

1104 29 11

101,77

104,79

2302 40 10

39,93

45,93

110429 19

177,57

180,59

2302 40 90

85,57

91,57

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

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

(3) Código Taric : aveia despontada.
(4) Código Taric : código NC 1104 22 10, outros que aveia despontada.

O 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.
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.
(8) 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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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 1994

que altera a Decisão 85/377/CEE, que estabelece uma tipologia comunitária das
explorações agrícolas
(94/376/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento n? 79/65/CEE do
Conselho, de 15 de Junho de 1965, que cria uma rede de
informação constabilística agrícola sobre os rendimentos e
a economia das explorações agrícolas na Comunidade
Económica Europeia ('), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3577/90 (2), e,
nomeadamente, o n ? 4 do artigo 4? e o artigo 11 ?,

estruturas agrícolas da política agrícola comum, assim
como para definir o campo de observação da RICA que
serve de base de selecção e de ponderação da amostra das
explorações agrícolas da RICA e que é necessário asse
gurar a representatividade da selecção das explorações
contabilísticas para este campo de observação em função
dos objectivos de cada uma das análises pretendidas ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 571 /88 do
Conselho (4), com a última redacção que lhe foi dada pela
Decisão 93/ 156/CEE da Comissão (*), prevê uma série de
inquéritos sobre a estrutura das explorações agrícolas no
período 1988/ 1997 e fixa a lista das características a inqui
rir :

Considerando que a tipologia comunitária das explorações
agrícolas, estabelecida pela Decisão 85/377/CEE da
Comissão (3), e, nomeadamente, as margens brutas padrão,
constituem a base para a classificação das explorações
agrícolas por dimensão económica e orientação técnico
-económica (OTE), tanto nos inquéritos sobre a estrutura
das explorações agrícolas como no quadro da rede de
informação contabilística agrícola (RICA), e que a tipo
logia comunitária constitui igualmente a base para o
cálculo das unidades de dimensão europeia (UDE) e os
limiares que servem para a delimitação do campo de
observação e para o estabelecimento do plano de selecção
das explorações contabilísticas considerado ou a consi
derar no quadro da RICA ;

Considerando que o artigo 11 ? da Decisão 85/377/CEE
prevê que a Comissão proceda, pelo menos de dez em dez
anos, a um exame da experiência adquirida aquando da
aplicação desta decisão e das novas necessidades comuni
tárias que possam advir nesta matéria e que, na sequência
deste exame, e se necessário, as disposições desta decisão
podem ser alteradas,

Considerando que, face a lista das caractensticas recen
seadas no âmbito dos inquéritos precedentes, a estrutura e
o conteúdo da lista das características do inquérito para o
período de 1988 a 1997 foram alterados, que a tipologia

Considerando que os resultados dos inquéritos sobre a
estrutura das explorações agrícolas, classificados por UDE
e OTE, servem de base de informação para a política das

comunitária das explorações agrícolas depende dessas
características e que, portanto, é necessário adaptar a
Decisão 85/377/CEE às listas das características de inqué
rito fixadas no Regulamento (CEE) n? 571 /88 ;

O JO n? 109 de 23. 6. 1965, p. 1859/65.
O JO n? L 353 de 17. 12. 1990, p. 23.
O JO n? L 220 de 17. 8. 1985, p. 1 .

(4) JO n? L 56 de 2. 3. 1988, p. 1 .
O JO n? L 65 de 17. 3. 1993, p. 12.
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Considerando que as medidas previstas pela presente
decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
da Rede de Informação Contabilística Agrícola, bem
como com o parecer do Comité Permanente da Estatística
Agrícola,
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Artigo 2?

A presente decisão é aplicável com efeitos a 1988 .

Artigo 3 ?

Os Estados-membros são destinatários da presente deci
são .

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 1994.

Artigo 1 ?
Pela Comissão

Os anexos II e III da Decisão 85/377/CEE são alterados

em conformidade com os anexos I e II da presente deci
são.

Henning CHRISTOPHERSEN
Vice-Presidente
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ANEXO I

O anexo II da Decisão 85/377/CEE é alterado como segue :

1) No anexo II, parte B (características das classes),

— a alínea a) e a nota de pé de página que se lhe refere são substituídas pelo texto seguinte :
« a) A natureza das produções em causa.
Estas produções referem-se à lista das características recenseadas no âmbito dos inquéritos sobre a
estrutura das explorações agrícolas. São designadas pelo respectivo código constante do anexo I do
Regulamento (CEE) n? 571 /88 com vista aos inquéritos referentes ao período de 1993 a 1997, ou
por código que agrupa várias destas características, tl tal como indicado no anexo II C da presente
Decisão (') ;

« (') As rubricas Dl 2 (plantas sachadas forrageiras), Dl 8 (plantas forrageiras), D21 (terras de pousio), E
(hortas familiares), FOI (prados permanentes e pastagens, excluindo pastagens pobres), F02 (pasta
gens pobres) e J 1 1 (leitões com menos de 20 kg) só não tidas em consideração em determinadas
condições (ver parágrafo 5 do anexo I da presente Decisão). ».
— no que respeita a coluna « códigos das características e limiares/limites máximos »,
— a fórmula « GO la > 2/3 » referente a definição da orientação técnico-económico particular « 3211
— Explorações especializadas na produção de frutas frescas (com excepção dos citrinos) » é substi
tuída pela fórmula « GO la + GOlb > 2/3 »
e

— a fórmula « GOlb > 2/3 » referente à definição da orientação técnico-económica particular « 3211
— Explorações especializadas na produção de frutos de casca rija » é substituída pela fórmula
« GOlc > 2/3 ».

2) Na parte C.I do anexo II da Decisão 85/377/CEE, códigos que reagrupam várias características constantes
dos inquéritos de estruturas, reagrupamento P,,

— as palavras « não forrageiras » são suprimidas na característica « 101 (culturas sucessivas secundárias não
forrageiras) »
e

— são acrescentadas as características « I06a (pousios com possibilidade de rotação) I06b (prados perma
nentes e pastagens para fins de criação extensiva de gado), I06c (lentilhas, grão-de-bico e ervilhaca) ».

3) O quadro C.II, do anexo II é substituído pelo quadro seguinte :

« II. Quadro de equivalência entre as rubricas dos inquéritos sobre a estrutura das explorações
agrícolas e as rubricas da ficha de exploração da rede de informação e contabilidade agrícola
(RICA)
Rubricas equivalentes para a aplicação das MBS

Inquéritos sobre a estrutura das explorações agrícolas
de 1988 à 1997 [Regulamento (CEE) n? 571 /88 e n? 807/89 do Conselho]

Ficha de exploração da RICA
[Regulamento (CEE) n? 2940/93 da Comissão]

I. Culturas

D01 Trigo mole e espelta

120. Trigo mole e espelta

D02 Trigo duro

121 . Trigo duro

D03 Centeio

122. Centeio (incluindo mistura de trigo com centeio)

D04 Cevada

123. Cevada

D05 Aveia

124. Aveia
+

+

125 . Mistura de cereais de verão

D06 Milho em grão

126. Milho-grão (incluindo milho-grão húmido)

D07 Arroz

127. Arroz

D08 Outros cereais

128 . Outros cereais
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Rubricas equivalentes para a aplicação das MBP

Inquéritos sobre a estrutura das explorações agrícolas
de 1988 a 1 997 [Regulamento (CEE) n? 571 /88 e n? 807/89 do Conselho]

Ficha de exploração da RICA
[Regulamento (CEE) n? 2940/93 da Comissão]

D09 Leguminosas secas para colheita em grão

129. Legumes secos

D09a

329. Legumes secos com destino forrageiro, em cultura estreme :

Das quais em cultura pura para forragens :

ervilhas, favas, e favarolas, ervilhacas, tremoços

ervilhas forrageiras, favas, favarolas, tremoços doces, etc.

D09b Outras (em cultura pura ou mista)

330. Outras proteaginosas

DIO Batata

130. Batatas (inclui batata primor e batata de semente)

Dll Beterraba sacarina

131 . Beterraba açucareira (não inclui a produção de semente)

Dl 2 PI Culturas forrageiras sachadas

144. Culturas forrageiras sachadas

Dl 3 Culturas industriais (incluindo sementes) de culturas oleagi-

— — —

nosas erbáceas e excluindo sementes de culturas têxteis,

lúpulo, tabaco e outras culturas industriais
das quais :
a Tabaco

134. Tabaco

b Lúpulo
c Algodão
d Outras culturas oleaginosas ou têxteis e outras plantas

347. Algodão

133. Lúpulo

industriais

i Sementes oleaginosas (total) das quais :

132. Plantas oleaginosas herbácias

— — Colza e nabita

331 . Colza e nabita

— — Girassol

332. Girassol

— — Soja

333. Soja

— — —

334 . Outras

ii Plantas aromáticas medicinais e condimentares

345. Plantas medicinais, condimentares, aromáticas e para perfu
maria, incluindo o chá, o café e a chicória-do-café

iii Outras plantas indústrias das quais :

346. (Cana-de-açúcar
+

+

348. Outras plantas industriais)
— — Cana-do-açúcar

346 . Cana-de-açúcar

— — —

348 . Outras plantas industriais

D14 Culturas horto-frutícolas ao ar livre ou sob abrigo abaixo

— — —

D14a Culturas horto-frutícolas em cultura extensiva

136. Legumes frescos, melão, morangos em sistema misto

Dl4b Culturas horto-frutícolas em cultura intensiva

137. Legumes frescos, melão, morangos em sistema exclusiva
mente hortícola ao ar livre

Dl 5 Culturas horto-frutícolas, em estufa ou sob abrigo alto

138 . Legumes frescos, melão, morangos sob abrigo

D16 Flores e plantas ornamentais (excluindo os viveiros) ao ar livre

140. Flores e plantas ornamentais ao ar livre (não inclui os viveiros)

ou sob abrigo baixo

D17 Flores e plantas ornamentais (excluindo os viveiros) em estufa
ou sob abrigo alto

141 . Flores e plantas ornamentais sob abrigo
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Rubricas equivalentes para a aplicação das MBP

Inquéritos sobre a estrutura das explorações agrícolas
de 1988 a 1997 [Regulamento (CEE) n? 571 /88 e n? 807/89 do Conselho]

Ficha de exploração da RICA
[Regulamento (CEE) n? 2940/93 da Comissão]

Dl 8 Culturas forrageiras

a Prados e pastagens temporários

147. Prados temporários

b Outras

145. Outras culturas forrageiras

Dl 9 Sementes e propágulos de terras aráveis

142. Sementes de forragem
+

+

143 . Outras sementes

D20 Outras culturas de terras aráveis

148. Outras culturas arvenses :
culturas arvenses não incluídas nas rubricas 120 e 147
+

+

149. Terras arrendadas prontas a semear, incluindo as terras postas
à disposição do pessoal da exploração a título de pagamentos
em espécie

D21 Pousios

146. Pousios (sem « gel de terras »)

FOI Prados e pastagens permanentes (excluindo pastagens pobres)

150. Prados e pastagens permanentes

F02 Pastagens pobres

151 . Superfície inculta produtiva

G01 Pomares de árvores de fruto e bagas

152. Plantações de árvores de fruto e sebes fruteiras

a Frutos frescos e bagas de espécies de origem temperada

349. Frutas de pevides
+

+

350. Frutas de caroço
+

+

352. Pequenos frutos e bagas

b Frutos e bagas de espécies de origem subtropical

353. Frutas tropicais e subtropicais

c Frutos de casca

351 . Frutas de casa

G02 Pomáres de citrinos

G03 Olivais

a produzindo normalmente azeitona de mesa
b produzindo normalmente azeitona para azeite

153. Citrinos

154. Olivais

281 . Azeitonas de conserva
282. Azeitonas vendidas como fruta, destinadas à produção
4-

+

283 . Azeite

G04 Vinhas

155. Vinhas

das quais, produziondo normalmente :

a Vinhos de qualidade

286. Uvas para vinho de qualidade (v.q.p.r.d.)
+

4

289. Vinho de qualidade (v.q.p.r.d.)

b Outros vinhos

287. Uvas para vinho de mesa e outros vinhos
4-

+

288. Diversos produtos da viticultura (mostos, sumos, jeropiga,
aguardente, vinagre e outros, quando obtidos na exploração)
+

4"

290. Vinho de mesa e outros vinhos (com excepção dos de quali
dade)
c Uvas de mesa

285. Uvas de mesa

d Uvas passa

291 . Uvas secas
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Rubricas equivalentes para a aplicação das MBP

Inquéritos sobre a estrutura das explorações agrícolas
de 1988 a 1997 [Regulamento (CEE) n? 571 /88 e n? 807/89 do Conselho]

Ficha de exploração da RICA
[Regulamento (CEE) n? 2940/93 da Comissão]

G05 Viveiros

157. Viveiros

G06 Outras culturas permanentes

158 . Outras culturas permanentes

G07 Culturas permanentes em estufa

156. Culturas permanentes sob abrigo

101 Culturas sucessivas secundárias (excluindo as culturas horto
-frutícolas intensivas e as culturas em estufa)
a Cereais não forrageiros
b Leguminosas secas não forrageiras

Código de cultura « 3 » ou « 7 »

c Culturas de oleaginosas não forrageiras
d Outras culturas sucessivas secundárias

102 Cogumelos

136. Cogumelos

106 Superfícies em regime de ajuda relativa à retirada das terras

146. Pousios (parte * gel de terras »)

araveis recenseadas sob .

— em conformj(ja<je com 0 Regulamento (CEE) n? 797/85
do Conselho : terras aráveis em regime de retirada volun
tária

a pousios com possibilidades de rotação
b prados permanentes e pastagens para fins de criação extensiva de gado
c lentilhas, grão-de-bico e ervilhaca

E

Hortas familiares

Código 5 : pousios com possibilidade de rotação
Código 6 : prados permanentes e pastagens destinadas à
criação extensiva de gado
Código 7 : lentilha, grão-de-bico e ervilhaça
— em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 1765/92,
superfícies sob regime de retirada obrigatória e não culti
vadas (código 8)
— — —

II . Gado

J01 Equídeos

22. Equídeos (todas as idades)

J02 Bovinos com menos de 1 ano

23. Bezerros para engorda
+

+

24. Outros bovinos de menos de 1 ano
a machos

— — —

b fêmeas

— — —

J03 Bovinos machos de 1 ano a 2 anos

25. Bovinos de 1 ano a menos de 2 anos, machos

J04 Bovinos fêmeas de 1 ano a 2 anos

26. Bovinos de 1 ano a menos de 2 anos, fêmeas

J05 Bovinos machos com 2 anos e mais

27. Bovinos de 2 anos e mais, machos

J06 Novilhas com 2 anos e mais

28. + 29. Bezerros para criação -I- Bezerros para engorda

J07 Vacas leiteiras

30. Vacas leiteiras
+

+

31 . Vacas leiteiras de reforma

J08 Outras vacas

32. Outras vacas

1 . Bovinos fêmeas que tenham parido (incluindo os de menos
de 2 anos) que são exclusivamente ou principalmente
mantidas para criação de bezerros
2. Vacas de trabalho
3 . « Outras vacas » de reforma
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Rubricas equivalentes para a aplicação das MBP

Inquéritos sobre a estrutura das explorações agrícolas
de 1988 a 1997 [Regulamento (CEE) n? 571 /88 e n? 807/89 do Conselho]

Ficha de exploração da RICA
[Regulamento (CEE) n? 2940/93 da Comissão]

J09 Ovinos (de qualquer idade)

— — —

a Fêmeas reprodutoras

40. Ovelhas (de 1 ano e mais)

b Outros ovinos

41 . Outros ovinos

J10 Caprinos (de qualquer idade)

— — —
38. Cujas fêmeas são reprodutoras
39. Outros caprinos

a Fêmeas reprodutoras
b Outros caprinos

Jll Leitões com menos de 20 kg de peso vivo

43. Leitões de peso vivo inferior a 20 kg

J12 Porcas reprodutoras de 50 kg e mais

44. Porcas reprodutoras de 50 kg e mais

J13 Outros porcos

45. Porcos para engorda
+

+

46. Outros porcos

J14 Frangos de carne

47. Frangos de carne

J15 Galinhas poedeiras

48. Galinhas poedeiras

J16 Outras aves de capoeira (patos, perus, gansos e pintadas)

49. Outras aves de capoeira

J17 Coelhas reprodutoras

34. Coelhas reprodutoras

J1 8 Abelhas

33. Abelhas ».

ANEXO II

O anexo III, ponto A, n ? 2 da Decisão 85/377/CEE, e alterado como segue :

« Para os períodos de referência posteriores de renovação das MBP, o valor de 1 000 ecus pode ser
multiplicado por coeficientes que permitam ter em conta, em termos monetários, a evolução
agro-económica global no conjunto da Comunidade Europeia.

Estes coeficientes são calculados pela Comissão e fixados após consulta dos Estados-membros. A
sua aplicação é decidida pelos serviços competentes da Comissão após consulta dos serviços
competentes dos Estados-membros. ».
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n? 1609/94 da Comissão, de 1 de Julho de 1994, que fixa
o montante da ajuda relativa ao algodão

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 168 de 2 de Julho de 1994)
Na página 21 , artigo 1 ?, n? 1 , segundo travessão :
em vez de :
deve ler-se :

« 45,777 »,
« 47,577 ».
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