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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 2292/94 DA COMISSÃO
de 23 de Setembro de 1994

que fixa os direitos niveladores à importação aplicáveis ao arroz e às trincas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum de mercado do arroz ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1869/94 (2), e,
nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 11 ?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 833/87 da
Comissão, de 23 de Março de 1987, que estabelece regras
de execução do Regulamento (CEE) n? 3877/86 do
Conselho, relativo às importações de arroz da variedade
Basmati, aromático, de grãos longos, dos códigos
NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 674/91 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 8?,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de arroz e de trincas foram fixados pelo Regu

lamento (CE) n? 2147/94 da Comissão (% com a ultima
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 2240/94 (6),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores a cobrar à importação dos
produtos referidos no n? 1 , alíneas a) e b), do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1418/76 são fixados no anexo.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 24 de
Setembro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Setembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
(3)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
197 de 30. 7. 1994, p. 7.
80 de 24. 3. 1987, p. 20.
75 de 21 . 3. 1991 , p. 29 .

O JO n? L 228 de 1 . 9. 1994, p. 23.
(6) JO n? L 241 de 16. 9. 1994, p. 4.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Setembro de 1994, que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis ao arroz e às trincas
(Em ECU/t)

Direitos niveladores (6)

Código NC

Regime do
Regulamento (CEE)
n? 3877/86 í5)

ACP

Países terceiros

Bangladesh
C)(2)(3)(4)

(excepto ACP)
(3)

1006 10 21

—

144,19

295,59

1006 10 23

—

144,39

295,98

1006 10 25

—

144,39

295,98

1006 10 27

221,99

144,39

295,98

1006 10 92

—

144,19

295,59

1006 10 94

—

144,39

295,98

1006 10 96

—

144,39

295,98

1006 10 98

221,99

144,39

295,98

1006 20 11

—

181,14

369,49

1006 20 13

—

181,39

369,98

1006 20 15

—

181,39

369,98

1006 20 17

277,49

181,39

369,98

1006 20 92

—

181,14

369,49

1006 20 94

—

181,39

369,98

1006 20 96

—

181,39

369,98

1006 20 98

277,49

181,39

369,98

1006 30 21

—

224,89

473,63

1006 30 23

—

270,03

563,83

1006 30 25

—

270,03

563,83

1006 30 27

422,87

270,03

563,83

1006 30 42

—

224,89

473,63

1006 30 44

—

270,03

563,83

1006 30 46

—

270,03

563,83

1006 30 48

422,87

270,03

563,83

1006 30 61

—

239,86

504,42

1006 30 63

—

289,86

604,43

1006 30 65

—

289,86

604,43

1006 30 67

453,32

289,86

604,43

1006 30 92

—

239,86

504,42

1006 30 94

—

289,86

604,43

1006 30 96

—

289,86

604,43

1006 30 98

453,32

289,86

604,43

1006 40 00

—

56,57

119,14

(') Sem prejuízo da aplicação do disposto nos artigos 12? e 13? do Regulamento (CEE) n? 715/90.
(2) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 715/90, os direitos niveladores não são aplicados aos produtos

originários dos Estados de África, das Caraibas e do Pacífico e importados directamente no departamento ultra
marino de Reunião.

(3) O direito nivelador à importação de arroz no departamento ultramarino de Reunião é definido no artigo 11?A do
Regulamento (CEE) n? 1418/76.
(4) No que se refere às importações de arroz, à excepção das trincas de arroz (código NC 1006 40 00), originário do
Bangladesh, o direito nivelador é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos (CEE) n? 3491 /90
e (CEE) n? 862/91 .
O No que se refere às importações de arroz de variedade Basmati aromático de grãos longos, o direito nivelador é
aplicável no âmbito do regime definido pelo Regulamento (CEE) n? 3877/86, alterado.
(6) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE e sem prejuízo do disposto na Decisão
93/ 127/CEE, alterada pela Decisão 93/21 l /CEE.
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REGULAMENTO (CE) N? 2293/94 DA COMISSÃO
de 23 de Setembro de 1994

que fixa os direitos niveladores na importação de bovinos vivos bem como de
carnes de bovinos não congeladas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga

que a Comissão tem conhecimento leva a alterar os
direitos niveladores em vigor actualmente, em conformi

dade com o anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nização comum de mercados no sector da carne de

bovino ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 1884/94 (2) e, nomeadamente, o
n? 8 do artigo 12?,

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis na
importação de bovinos vivos bem como de carnes de
bovinos não congeladas foram fixados no Regulamento da
Comissão (CE) n? 1951 /94 (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 2094/94 (4);
Considerando que a aplicação das modalidades retomadas
no Regulamento (CE) n? 1951 /94 aos dados e cotações de

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores na importação de bovinos vivos
bem como de carnes de bovinos não congeladas constam
do anexo.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 3 de Outubro
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Setembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(•)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148
197
198
221

de
de
de
de

28.
30.
30.
26.

6.
7.
7.
8.

1968,
1994,
1994,
1994,

p.
p.
p.
p.

24.
27.
69.
5.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Setembro de 1994, que fixa os direitos niveladores
na importação de bovinos vivos bem como de carnes de bovinos não congeladas
(Em ECU/100 kg)
Croácia / Eslovénia /

Código NC

Bósnia-Herzegovina /
antiga República Jugoslava
da Macedónia (3)

Áustria (")

Suécia/Suíça

Outros países terceiros (2)

— Peso em vivo —

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69

—
—
—
—
—
23,058
23,058
—
—

17,086
17,086
17,086
17,086
17,086
17,086
17,086
17,086
17,086

4,144
4,144
4,144
4,144
4,144
4,144
4,144
4,144
4,144

131,433 (')
131,433 (')
131,433 (')
131,433 (')0
131,433 0 0
131,433 (')
131,433 (')
131,433 (')
131,433 (')

0102 90 79

23,058

17,086

4,144

131,433 0)

0102 90 71

23,058

17,086

4,144

131,433(0

— Peso líquido —

0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0206 10 95
0210 20
0210 20
0210 90
0210 90
1602 50
1602 90

10
90
41
90
10
61

43,811
43,811
35,049
52,573
—
—
—

32,464
32,464
25,971
38,957
48,696
55,701
55,701

7,874 Q
7,874 0
6,299 0
9,448 f)
11,810 0
13,509 0
13,509

249,723 0(0
249,723 0 0
199,778 (»)0
299,667 (')0
374,583 0 0
428,471 (') 00
428,471 (>)(8)

—
—
—
—
—
—

48,696
55,701
55,701
55,701
55,701
55,701

11,810
13,509
13,509
13,509
13,509
13,509

374,583
428,471
428,471
428,471
428,471
428,471

(') De acordo com o Regulamento (CEE) n? 715/90 alterado, os direitos niveladores não são aplicados aos produtos originários dos Estados de África, das
Caraíbas e do Pacífico e importados directamente nos departamentos ultramarinos franceses.
(2) Em conformidade com o n! 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos produtos originários dos PTU.
(3) O direito nivelador aplica-se apenas aos produtos que obedecem às disposições do Regulamento (CE) n? 250/94 da Comissão.

(4) O direito nivelador aplica-se apenas aos produtos que obedecem às disposições do acordo entre a CEE e a Áustria (JO n? L 1 1 1 de 29. 4. 1992, p. 21 ).
(*) Os produtos deste código importados da Polónia ou da Hungria no âmbito dos acordos concluídos entre estes países e a Comunidade, e das Repúblicas
Checa e Eslovaca, da Bulgária e da Roménia no âmbito dos acordos provisórios concluídos entre estes países e a Comunidade, e para os quais seja apresen
tado um certificado EUR 1 emitido nas condições previstas no Regulamento (CE) n? 1390/94, alterado ou no Regulamento (CE) n? 1389/94 da Comissão,
estão sujeitos aos direitos niveladores indicados nos mesmos regulamentos.
(6) Os produtos deste código importados da Polónia ou da Hungria no âmbito dos acordos concluídos entre estes países e a Comunidade e das Repúblicas
Checa e Eslovaca no âmbito dos acordos provisórios entre estes países e a Comunidade, e para os quais seja apresentado um certificado EUR 1 emitido nas
condições previstas no Regulamento (CE) n ? 358/94 da Comissão (JO n? L 46 de 18 . 2. 1994, p. 34), estão sujeitos aos direitos niveladores indicados no
mesmo regulamento.

Ç) O direito nivelador pode ser reduzido em conformidade com as disposições resultantes do acordo entre a Comunidade e a Suécia (JO n ? L 346 de 31 . 12.
1993, p. 36) e do Regulamento (CE) n? 266/94.
(8) O direito nivelador para os produtos destes códigos importados no âmbito dos Regulamentos (CE) n? 129/94, (CE) n? 774/94, (CE) n? 778/94 do
Conselho e (CE) n? 212/94, (CE) n? 957/94 e (CE) n? 1001 /94 da Comissão é limitado mas condições previstas nestes regulamentos.
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REGULAMENTO (CE) N? 2294/94 DA COMISSÃO
de 23 de Setembro de 1994

que fixa os direitos niveladores na importação de carnes de bovinos congeladas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga

que a Comissão tem conhecimento leva a alterar os
direitos niveladores em conformidade com o anexo do

presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nização comum de mercados no sector da carne de

bovino ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 1884/94 (2) e, nomeadamente, o
n? 8 do seu artigo 12?,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis na
importação de carnes de bovinos congeladas foram fixados
no Regulamento (CE) n? 1952/94 da Comissão (3), alterado
pelo Regulamento (CE) n? 2095/94 (4) ;
Considerando que a aplicação das modalidades retomadas
no Regulamento (CE) n? 1952/94 aos dados e cotações de

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores na importação de carnes de
bovinos congeladas constam do anexo.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Outubro
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Setembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148
197
198
221

de
de
de
de

28 .
30 .
30.
26.

6.
7.
7.
8.

1968,
1994,
1994,
1994,

p.
p.
p.
p.

24.
27.
74.
7.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Setembro de 1994, que fixa os direitos niveladores
na importação de carnes de bovinos congeladas (') (2)
(Em ECU/100 kg)

Código NC

Montante
— Peso líquido —

0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 29 91

1 62,097 (3)
1 62,097 (3)
129,677 (3)
202,621 (3)
243,145 (3)
202,621 (3)
202,621 (3)
278,806 (3) (4)
278,806 (4)

(') De acordo com o Regulamento (CEE) n? 715/90, alterado, os direitos niveladores não se aplicam aos produtos

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

(2) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são, aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.
(3) Os produtos deste código importados da Polónia ou da Hungria no âmbito dos acordos concluídos entre estes
países e a Comunidade, e das Repúblicas Checa e Eslovaca, da Bulgária e da Roménia no âmbito dos acordos
provisórios entre estes países e a Comunidade, e para os quais seja apresentado um certificado EUR 1 emitido nas
condições previstas no Regulamento (CE) n? 1390/94, ou no Regulamento (CE) n? 1389/94 da Comissão estão
sujeitos aos direitos niveladores indicados nos mesmos regulamentos.
(4) O direito nivelador correspondente aos produtos destes códigos, importados no âmbito dos Regulamento (CE) n?
129/94, (CE) n ? 774/94, (CE) n? 775/94 do Conselho e (CE) n? 212/94, (CE) n? 957/94 e (CE) n? 1001 /94 da
Comissão, é limitado nas condições previstas nestes regulamentos.
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REGULAMENTO (CE) N? 2295/94 DA COMISSÃO
de 23 de Setembro de 1994

que altera as restituições aplicáveis à exportação dos cereais, das farinhas, dos
grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n? 1866/94 (2), e, nomeadamente, o n? 2, quarto pará
grafo, do seu artigo 13?,
Considerando que as restituições aplicáveis à exportação
dos cereais e das farinhas, dos grumos e das sêmolas de
trigo ou de centeio foram fixadas pelo Regulamento (CE)
n? 2291 /94 da Comissão (3) ;
Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CE) n? 2291 /94 aos dados dos quais a
Comissão tem conhecimento implica a alteração das resti
tuições à exportação, actualmente em vigor, em conformi
dade com o anexo do presente regulamento ;

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

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (8),
alterado pelo Regulamento (CE) n? 547/94 (9),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As restituições à exportação dos produtos referidos nas
alíneas a), b) e c) do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n ? 1766/92, fixadas no anexo do Regulamento (CE)

Considerando que existem possibilidades de exportação

n ? 2291 /94 são alteradas em conformidade com o anexo

para uma quantidade de 119 000 toneladas de sêmolas de
trigo duro para determinados destinos ; que é adequado o
recurso ao procedimento previsto no n? 4 do artigo 9? do
Regulamento (CEE) n? 891 /89 da Comissão (4), com a

do presente regulamento.

Artigo 2?

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1755/94 0, que é conveniente ter em conta tal facto

O presente regulamento entra em vigor em 24 de

aquando da fixação das restituições ;

Setembro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Setembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181 de 1.7. 1992, p. 21 .
197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
248 de 23. 9. 1994, p. 19.
94 de 7. 4. 1989, p. 13.
183 de 19 . 7. 1994, p. 7.

(é)
O
f)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992,
320 de 22. 12. 1993,
108 de 1 . 5. 1993, p.
69 de 12. 3. 1994, p.

p. 1 .
p. 32.
106.
1.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Setembro de 1994, que altera as restituições aplicáveis à
exportação dos cereais, das farinhas, dos grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ecus/t)

Código do produto

Destino (')

0709 90 60 000

—

0712 90 19 000
1001 10 00 200

Montante das

(Em ecus/t)
Montante das

Código do produto

Destino (')

—

1007 00 90 000

—

—

—

—

1008 20 00 000

—

—

—

—

1101 00 00 100

01

30,00

01

29,00

restituições (2)

restituições (2)

1001 10 00 400

04

10,00

1101 00 00 130

02

5,00

1101 00 00 150

01

26,00

1001 90 91 000

—

—

1101 00 00 170

01

24,00

1001 90 99 000

03
02

17,00

1101 00 00 180

01

23,00

10,00

1101 00 00 190

—

—

—

—

1002 00 00 000

03
02

17,00
10,00

1101 00 00 900

1102 10 00 500

01

50,00

1003 00 10 000

—

—

1102 10 00 700

—

—

03

37,00
10,00

1102 10 00 900

—

—

02

1103 11 10 200

1004 00 00 200

—

—

04
02

1004 00 00 400

—

—

1103 11 10 400

01

1005 10 90 000

—

—

1103 11 10 900

—

03

40,00

1103 11 90 200

01

02

0

1103 11 90 800

—

1003 00 90 000

1005 90 00 000

27,00 (3)(4)
17,00 0(0

0 (3)
—

12,00 (3)
—

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

03 Suíça, Áustria, Liechtenstein, Ceuta e Melilha,
04 Argélia.
(2) As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) só podem ser concedidas no respeito das condições previstas

no Regulamento (CEE) n ? 990/93.

(3) Se este produto contiver sêmolas aglomeradas, não será concedida nenhuma restituição.

{*) Restituição fixada no âmbito do procedimento previsto no n? 4 do artigo 9° do Regulamento (CEE) n? 891 /89 alterado, para uma quantidade de 85 000
toneladas de sêmolas de trigo duro com destino à Argélia.
O Restituição fixada no âmbito do procedimento previsto no n? 4 do artigo 9° do Regulamento (CEE) n? 891 /89 alterado, para uma quantidade de 34 000
toneladas de sêmolas de trigo duro com destino a outros países terceiros.

NB : As zonas são delimitadas pelo Regulamento (CEE) n? 2145/92 da Comissão (JO n? L 214 de 30 . 7. 1992, p. 20).
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REGULAMENTO (CE) N? 2296/94 DA COMISSÃO
de 23 de Setembro de 1994

que o altera Regulamento (CE) n ? 1222/94, que estabelece, para certos produtos

agrícolas exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo II
do Tratado, as regras relativas à concessão das restituições à exportação e os

critérios de fixação do seu montante, e altera o Regulamento (CE) n? 1651/94
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

relativas às trocas de mercadorias não abrangidas pelo
anexo II do Tratado,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 3448/93 do
Conselho, de 6 de Dezembro de 1993, que estabelece o
regime de trocas aplicável a certas mercadorias que
resultam da transformação de produtos agrícolas ('), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 8?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Considerando que é indispensável clarificar as disposições

A alínea a) do n? 1 do artigo 3? do Regulamento (CE)
n? 1222/94 passa a ter a seguinte redacção :

são, de 30 de Maio de 1994, que estabelece, para certos
produtos agrícolas exportados sob a forma de mercadorias
não abrangidas pelo anexo II do Tratado, as regras rela
tivas à concessão das restituições à exportação e os crité
rios de fixação do seu montante (2), alterado pelo Regula
mento (CE) n? 1651 /94 (3);

« a) Em caso de utilização, em natureza, de um
produto de base ou de um produto equiparado,
esta quantidade será a que tiver sido efectivamente
utilizada para o fabrico da mercadoria exportada,
tendo em conta as seguintes taxas de conversão :

do artigo 3? do Regulamento (CE) n? * 1222/94 da Comis

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1651 /94, de
uma forma abusiva, eliminou qualquer possibilidade de
ter em conta o teor em matéria gorda do leite líquido,
como base directa de cálculo da restituição, para os
produtos lácteos assimilados ao produto-piloto do grupo

n? 3 ; que é conveniente manter a favor dos operadores
que utilizem leite líquido, a possibilidade de pedirem uma
restituição calculada na base, unicamente, do teor em

matéria gorda do leite líquido sem declaração da matéria
seca deste leite ;

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1651 /94 modi
ficou o modo de cálculo da restituição, para os produtos
lácteos equiparados ao produto-piloto do grupo n? 3 ;
que, por conseguinte, a confiança legítima dos exporta
dores que tenham prefixado a taxa de restituição para o
leite e produtos lácteos antes da entrada em vigor do
Regulamento (CE) n? 1651 /94 deve ser salvaguardada ;

Considerando que é necessário que estas medidas entrem
em vigor na data de aplicação, com os mesmos fins, do
Regulamento (CE) n? 1651 /94 ;
Considerando que o presente regulamento teve o parecer
favorável do Comité de gestão das questões horizontais
(') JO n? L 318 de 20. 12. 1993, p. 18,
(2) JO n ? L 136 de 31 . 5. 1994, p. 5.
O JO n ? L 174 de 8 . 7. 1994, p. 14.

— a 100 quilogramas de soro de leite equiparado,
por força do n? 2, alínea b), do artigo 1 ?, ao
produto-piloto do grupo n? 1 correspondem
6,06 quilogramas deste produto-piloto,

— a 100 quilogramas de produtos lácteos equipa
rados, por força do n? 2, primeiro travessão da
alínea c), do artigo 1 ?, ao produto-piloto do
grupo n? 2 correspondem 9,1 quilogramas
deste produto-piloto,
— à parte não gorda de 100 quilogramas de
produtos lácteos equiparados, por força do
n? 2, primeiro travessão da alínea f), ou do
n ? 3, alínea i), do artigo 1 ?, ao produto-piloto
do grupo n ? 2 correspondem 1,01 quilo
gramas deste produto-piloto por 1 % , em
peso, de matéria seca não gorda contida no
produto lácteo em causa,
— à parte não gorda de 100 quilogramas de
queijo equiparado, por força do n? 2, segundo
travessão da alínea f), do artigo 1 ?, corres
pondem 0,80 quilograma do produto-piloto do
grupo n? 2 por 1 % , em peso, de matéria seca
não gorda contida no queijo,

— a 100 quilogramas de um dos produtos lácteos
equiparados ao produto-piloto do grupo n? 3,
por força do n ? 2, alínea d), do artigo 1 ?, com
um teor, em peso, de matérias gordas, em peso
de matéria seca, do leite inferior ou igual a
26 % correspondem 3,85 quilogramas desse
produto-piloto por 1 % , em peso, de matérias
gordas do leite do produto lácteo em causa.
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Todavia, a pedido do interessado, 100 quilo
gramas de leite líquido equiparados ao produ
to-piloto do grupo n? 3, por força do n? 2,
alínea d), primeiro travessão, do artigo 1 ?, com
um teor, em peso, de matérias gordas do leite,
no leite líquido, inferior ou igual a 3,2 %
correspondem 3,85 quilogramas desse produ
to-piloto por 1 % , em peso, de matérias
gordas do leite do produto lácteo em causa,
— a 100 quilogramas de matéria em extracto seco
contida num dos produtos lácteos equiparados
ao produto-piloto do grupo n? 3, por força do
n? 2, alínea d), do artigo 1 ?, com um teor, de
matérias gordas, em peso da matéria seca, do
leite superior a 26 % correspondem 100
quilogramas desse produto-piloto.
Todavia, a pedido do interessado, 100 quilo
gramas de leite líquido equiparados ao produ
to-piloto do grupo n? 3, por força do n? 2,
alínea d), primeiro travessão, do artigo 1 ?, com
um teor, de matérias gordas do leite, em peso,
no leite líquido superior a 3,2 % corres
pondem 12,32 quilogramas desse produto-pi
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— a parte gorda de 100 quilogramas de queijo
equiparado, por força do n? 2, segundo traves
são da alínea f), do artigo 1 ?, correspondem
0,80 quilograma do produto-piloto do grupo
n? 6 por 1 % , em peso, de matérias gordas do
leite contido no queijo ; ».
Artigo 2 ?

O artigo 2? do Regulamento (CE) n? 1651 /94 passa a ter
a seguinte redacção :

« Artigo 2?
O ponto 2 do artigo 1 ? não se aplica às exportações
para as quais foi emitido, antes da entrada em vigor do
presente regulamento, um certificado de prefixação da
taxa de restituição para o leite em pó correspondente à
definição de produto-piloto do grupo n? 3 (PG 3)
constante do anexo I do Regulamento (CEE)
n? 2915/79 do Conselho, de 18 de Dezembro de

1979, que fixa os grupos de produtos e as disposições
especiais relativas ao cálculo dos direitos niveladores

loto,

no sector do lêite e dos produtos lácteos (*), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

— a 100 quilogramas de um dos produtos lácteos
equiparados, por força do n? 2, alínea e), do
artigo 1 ?, ao produto-piloto do grupo n? 6,
correspondem 1,22 quilogramas deste produ
to-piloto por 1 %, em peso, de matérias
gordas do leite contido no produto lácteo em

(CE) n ? 3423/93 f).

Q JO n? L 329 de 24. 12. 1979, p. 1 .
O JO n? L 312 de 15. 12. 1993, p. 8 .».

causa,

— à parte gorda de 100 quilogramas de um dos
produtos lácteos equiparados, por força do
n? 2, primeiro travessão da alínea f), ou do
n? 3, alínea ii), do artigo 1 ?, ao produto-piloto
do grupo n? 6 correspondem 1,22 quilo
gramas deste produto-piloto por 1 % , em
peso, de matérias gordas do leite contido no
produto lácteo em causa,

Artigo 3 ?

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

É aplicável a partir de 1 de Setembro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Setembro de 1994.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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N? L 249/ 11

REGULAMENTO (CE) N? 2297/94 DA COMISSÃO
de 23 de Setembro de 1994

que lixa os coeficientes de depreciação a aplicar na compra dos produtos agrí
colas à intervenção para o exercício de 1995
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1883/78 do
Conselho, de 2 de Agosto de 1978 , relativo às regras gerais
sobre o financiamento das intervenções pelo Fundo
Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA),
secção « Garantia » ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1571 /93 (2), e, nomeada
mente, o seu artigo 8 ?,

Considerando que, nos termos do artigo 8? do Regula
mento (CEE) n? 1883/78, a depreciação sistemática das
compras de produtos agrícolas em intervenção pública
deve efectuar-se no momento da sua compra ; que, em
consequência, a Comissão fixa para cada produto em
causa a percentagem de depreciação antes do início de
cada exercício e que esta percentagem corresponde, no
máximo, à diferença entre o preço de compra e o preço de
escoamento previsível para cada produto dado ;
Considerando que a Comissão, por força do n? 3 do
artigo 8? do Regulamento (CEE) n? 1883/78, pode limitar
a depreciação, no momento da compra, a uma fracção
dessa percentagem de depreciação, que não pode ser infe
rior a 70 % ; que se figura conveniente fixar, igualmente
para o exercício contável de 1995, os coeficientes a aplicar
pelos organismos de intervenção aos valores de compra
mensais dos produtos, para que estes organismos possam
confirmar os montantes da depreciação ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

Artigo IP
Para os produtos que constam do anexo e que, na

sequência de uma compra em intervenção pública, deram
entrada em armazém ou foram tomados a cargo pelos
organismos de intervenção entre 1 de Outubro de 1994 e
30 de Setembro de 1995, porceder-se-á a uma depreciação
do seu valor que cubra a diferença entre o preço de

compra e o preço previsível de venda destes produtos.
Artigo 2?
Para estabelecer os montantes da depreciação, os orga
nismos de intervenção aplicarão aos valores dos produtos
comprados, cada mês, os coeficientes que constam do
anexo .

Os montantes das despesas assim determinados serão
comunicados à Comissão no âmbito das declarações esta

belecidas por força do Regulamento (CEE) n? 2776/88 da
Comissão (3).

Artigo 3 ?
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 Outubro de 1994.

do FEOGA,

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Setembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 216 de 5. 8 . 1978, p. 1 .
O JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 46.

O JO n ? L 249 de 8 . 9 . 1988 , p. 9.
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ANEXO

Coeficientes « k » de depreciação [n? 3 do artigo 8? do Regulamento (CEE) n? 1883/78] a aplicar
aos valores das compras mensais

Produtos

Coeficientes « k »

Trigo mole panificável
Trigo mole não panificável
Trigo duro
Cevada

0,10
0,20
0,10
0,20

Centeio
Milho
Sorgo
Triticale
Arroz paddy
Azeite
Açúcar
Manteiga
Leite em pó desnatado
Carne de bovino

0,20
0,20
0,20
0,20

0,50
0,25
0,50
0,55
0,50
0,60

Álcool, referido no n? 1 do artigo 40? do Regulamento (CEE) n? 822/87 do
Conselho (*)
Tabaco
Parmiggiano Reggiano

0,75
0,65
0

Grana Padano < 60 dias

0

Grana Padano > 6 meses

0

0 JO n? L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 .
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REGULAMENTO (CE) N? 2298/94 DA COMISSÃO
de 23 de Setembro 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? 1 33/94 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 1 6?,

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 22 de Setembro de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CE) n? 1957/94 da Comis
são (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 2289/94 (6);

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?

Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CE) n ? 1957/94 aos dados de

O presente regulamento entra em vigor em 24 de

que a Comissão tem conhecimento implica a alteração

Setembro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Setembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
22 de 27. 1 . 1994, p. 7.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 32.
198 de 30. 7. 1994, p. 88.
248 de 23 . 9. 1994, p. 15.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Setembro 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

1701 11 10

Montante do direito nivelador (3)

33,01 (')

1701 11 90

33,01 (')

1701 12 10

33,01 (')

1701 12 90

33,01 (')

1701 91 00

40,61

1701 99 10

40,61

1701 99 90

40,61 (2)

(') O montante do direito nivelador aplicavel sera calculado em conformidade com as disposições do artigo 2? ou 3?
do Regulamento (CEE) n? 837/68 da 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°. 2299/94 DA COMISSÃO
de 23 de Setembro de 1994

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 133/94 (2) e, nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 16?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

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

Considerando que os direitos niveladores à importação
para os xaropes e alguns outros produtos do sector do
açúcar, foram fixados pelo Regulamento (CE) n? 2138/94

da Comissão í5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 2290/94 (*) ;

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 22 de Setembro 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? 2138/94 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? 2138/94 aos dados de que

O presente regulamento entra em vigor em 24

a Comissão tem conhecimento leva a alterar o montante

de Setembro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Setembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
0
O
(4)
0
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
22 de 27. 1 . 1994, p. 7.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 32.
228 de 1 . 9. 1994, p. 4.
248 de 23. 9. 1994, p. 17.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Setembro 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 %
de teor em sacarose e

Montante do direito nivelador

para 100 kg líquidos
do produto em causa (')

para 100 kg de matéria seca (')

0,4061
0,4061
—
—
—

—
—
49,52
49,52
49,52

1702 60 90 10 (2)
1702 60 90 90 (3)

—
0,4061

94,09
—

1702 90 30

—
0,4061
0,4061

49,52

1702 90 60
1702 90 71

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

—
0,4061

94,09
—

2106 90 30
2106 90 59

—
0,4061

49,52
—

Código NC

1702 20
1702 20
1702 30
1702 40
1702 60

10
90
10
10
10

—
—

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

í5) Código Taric : NC 1702 90 90, outros que não xarope de inulina.
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ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE PROCESSO DO TRIBUNAL DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

resultantes da extensão das suas atribuições
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS
COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU AS SEGUINTES ALTERAÇÕES
AO SEU REGULAMENTO DE PROCESSO :

Artigo 1 ?

Tendo em conta o Tratado da União Europeia, assinado
em Maastricht, em 7 de Fevereiro de 1992,

Tendo em conta o artigo 32?D do Tratado que institui a
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço,

Tendo em conta o artigo 168?A do Tratado que institui a
Comunidade Europeia,

O Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira
Instância das Comunidades Europeias, adoptado em 2 de
Maio de 1991 (JO n? L 136 de 30. 5. 1991 , p. 1 , e rectifi
cação no JO n? L 317 de 19. 11 . 1991 , p. 34), é alterado
do seguinte modo :

1 . O artigo 12? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 12?

Ò Tribunal define os critérios segundo os quais os
Tendo em conta o artigo 140?A do Tratado que institui a
Comunidade Europeia de Energia Atómica,
Tendo em conta o Protocolo relativo ao Estatuto do

Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia do Carvão e
do Aço, assinado em Paris, em 18 de Abril de 1951 ,

processos são distribuídos entre as secções.

Esta decisão sei;á publicada no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias. ».
2. No artigo 44?, é aditado um novo número com a
seguinte redacção :
« 5A

Tendo em conta o Protocolo relativo ao Estatuto do

Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, assinado
em Bruxelas, em 17 de Abril de 1957,
Tendo em conta o Protocolo relativo ao Estatuto do

Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia de Energia
Atómica, assinado em Bruxelas, em 17 de Abril de 1957,

A petição apresentada ao abrigo de cláusula compro
missória contida num contrato de direito público ou
de direito privado celebrado pela Comunidade ou por
sua conta, nos termos do artigo 181 ? do Tratado CE,
do artigo 42? do Tratado CECA ou do artigo 153? do
Tratado CEEA, deve ser acompanhada de um exemplar
do contrato que contém essa cláusula.».

3. No artigo 51 ?, o único parágrafo passa a ser o n? 1 e é
aditado um novo número com a seguinte redacção :

Tendo em conta a Decisão 8 8/591 /CECA, CEE, Euratom

« 2.

do Conselho, de 24 de Outubro de 1988, que institui o
Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Euro

peias (JO n? L 319 de 25. 11 . 1988, p. 1 , e rectificação no
JO n? L 241 de 17. 8. 1989, p. 4), conforme alterada pelas
Decisões 93/350/Euratom, CECA, CEE (JO n? L 144 de
16. 6. 1993, p. 21 ) e 94/ 149/CECA, CE (JO n? L 66 de 10.

Se um Estado-membro ou uma instituição das Comu
nidades Europeias que seja parte nó processo o solici

tar, o processo deve ser mantido ou remetido a uma
secção composta por cinco juízes. ».

3. 1994, p. 29),

Tendo em conta o acordo do Tribunal de Justiça,
Tendo em conta a aprovação unânime do Conselho, dada
em 27 de Julho de 1994,
Considerando que, como resultado da extensão das atri
buições do Tribunal, operadas pelas Decisões 93/350/Eu
ratom, CECA, CEE e 94/ 149/CECA, CE, é necessário

adaptar certas disposições do Regulamento de Processo do
Tribunal de Primeira Instância,

Artigo 2?
As presentes alterações, autênticas nas línguas previstas no
n? 1 do artigo 35?, serão publicadas no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias. Entram em vigor no
primeiro dia do segundo mês seguinte ao da sua publica
ção.

Feito no Luxemburgo, em 15 de Setembro de 1994.
0 Secretário

0 Presidente

H. JUNG

J. L. DA CRUZ VILAÇA

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 12 de Setembro de 1994

relativa à retirada das autorizações dos produtos fitofarmacêuticos que contêm
cialotrina como substância activa

(94/643/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Fitossanitário Permanente,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3600/92 da
Comissão, de 11 de Dezembro de 1992, que estabelece
normas de execução para a primeira fase do programa de
trabalho referido no n? 2 do artigo 8? da Directiva

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

91 /414/CEE do Conselho relativa à colocação dos

produtos fitofarmacêuticos no mercado ('), e, nomeada
mente, o n? 5 do seu artigo 4?,
Considerando que a cialotrina é uma das 90 substâncias
activas abrangidas pela primeira fase do programa de
trabalho previsto no n? 2 do artigo 8 ? da Directiva
91 /414/CEE (2) ;
Considerando que, relativamente a esta substância activa,
nenhum produtor nem Estado-membro notificou o seu

Artigo 1 ?
Os Estados-membros assegurarão :
1 . Que sejam retiradas as autorizações dos produtos fito
farmacêuticos que contêm cialotrina, no prazo de seis
meses a contar da data da presente decisão.
2. Que, a contar da data da presente decisão, não seja
concedida nem renovada qualquer autorização dos
produtos fitofarmacêuticos que contêm cialotrina nos
termos da derrogação prevista no n? 2 do artigo 8 ? da
Directiva 91 /414/CEE.

interesse na inclusão da mesma no anexo I da Directiva

Artigo 2?

91 /414/CEE ;

Considerando que, uma vez que os dados necessários para
reavaliação dessa substância não serão apresentados no
âmbito do programa de trabalho, é necessário tomar uma
decisão que conduza à retirada das actuais autorizações
dos produtos fitofarmacêuticos que contêm esta

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

Feito em Bruxelas, em 12 de Setembro de 1994.

substância activa ;
Pela Comissão

Considerando que a presente decisão não exclui que, de
futuro, a cialotrina seja avaliada no âmbito do procedi
mento previsto no artigo 6° da Directiva 91 /414/CEE ;

(■) JO n? L 366 de 15. 12. 1992, p. 10.
2 JO n? L 230 de 19. 8 . 1991 , p. 1 .

René STEICHEN

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 14 de Setembro de 1994

relativa aos pedidos de certificados de importação de arroz Basmati apresentados
durante os cinco primeiros dias úteis do mês de Setembro de 1994 no âmbito do
regime previsto pelo Regulamento (CEE) n? 3877/86 do Conselho
(94/644/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3877/86 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, relativo às impor
tações de arroz da variedade Basmati, aromático, de grãos
longos ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3130/91

tados pedidos, bem como das cotações do arroz Basmati
durante os cinco primeiros dias úteis do mês de Setembro
de 1994, revelou que podem ser emitidos certificados
mediante a aplicação de uma percentagem uniforme de
redução,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

(2)>

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 81 /92 da
Comissão, de 15 de Janeiro de 1992, que estabelece regras
de execução do Regulamento (CEE) n? 3877/86 do
Conselho relativo às importações de arroz da variedade
Basmati, aromático, de grãos longos (3), e, nomeadamente,
o n? 1 do seu artigo 5?,
Considerando que, nos termos do referido n? 1 do
artigo 5? do Regulamento (CEE) n ? 81 /92, a Comissão
deve comunicar aos Estados-membros num prazo de treze
dias a partir do último dia do prazo da apresentação dos
pedidos de certificados :

— que os certificados podem ser emitidos para a totali
dade das quantidades pedidas,
ou

Artigo 1 ?
Os pedidos de certificados de importação de arroz
Basmati do código NC 1006, no âmbito do regime
previsto pelo Regulamento (CEE) n? 3877/86, apresen
tados durante os cinco primeiros dias úteis do mês
de Setembro de 1994 e que foram objecto da comunica
ção à Comissão conforme previsto no artigo 7? do Regula
mento (CEE) n? 81 /92 podem dar origem à emissão dos
respectivos certificados de importação após aplicação às
quantidades pedidas de uma percentagem uniforme de
redução de 95,874 % .

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

— que se deve aplicar a estas quantidades uma percen
tagem uniforme de redução,
ou

— que as condições de aplicação do direito nivelador
reduzido não estão preenchidas ;

Considerando que o exame, em relação às quantidades
disponíveis, das quantidades para as quais foram apresen

O JO n? L 361 de 20. 12. 1986, p. 1 .
(2) JO n? L 297 de 29. 10. 1991 , p. 1 .

(3) JO n? L 10 de 16. 1'. 1992, p. 9.

Feito em Bruxelas, em 14 de Setembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 19 de Setembro de 1994

relativa à elegibilidade das despesas a efectuar pela Itália para a execução dos
projectos-piloto relativos à utilização de sistemas de localização contínua dos
navios de pesca
(Apenas faz fé o texto em língua italiana)

(94/645/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 89/631 /CEE do Conselho, de

27 de Novembro de 1989, relativa a uma participação
financeira da Comunidade nas despesas suportadas pelos
Estados-membros com o objectivo de assegurar a observa
ção do regime comunitário de conservação e de gestão dos
recursos da pesca ('), com a última redacção que lhe foi
dada pela Decisão 94/207/CE (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 2?B,

Considerando que, em conformidade com a Decisão
89/631 /CEE, a Comissão recebeu pedidos de participação
financeira comunitária da Itália relativos às despesas
previstas para os anos de 1994 e 1995 ;
Considerando que os pedidos se referem a despesas para a
execução dos projectos-piloto relativos à utilização de
sistemas de localização contínua dos navios de pesca ;

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?
As despesas mencionadas no anexo, previstas para os anos
de 1994 e 1995, correspondentes a um montante de,
respectivamente, 461 129 ecus e 461 129 ecus, são elegí
veis para uma participação financeira da Comunidade de
100 % .

Artigo 2?

Qualquer pagamento, efectuado pela Comunidade, fica
sujeito à recepção, pela Comissão, de todas as informações
referidas no ponto 2 do anexo A da Decisão 89/631 /CEE.
Artigo 3 ?
A República Italiana é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 19 de Setembro de 1994.
Pela Comissão

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité de
gestão das pescas e da aquicultura,

(') JO n? L 364 de 14. 12. 1989, p. 64.
(2) JO n ? L 101 de 20. 4. 1994, p. 9 .

Yannis PALEOKRASSAS

Membro da Comissão
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ANEXO / BILAG / ANHANG / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO

Estado miembro

Gastos en moneda nacional

Gastos

Contribución de la Comunidad

Medlemsstat

Udgifter i national valuta
Ausgaben in nationaler Währung
Σύνολο σε εθνικό νόμισμα
Expenditure national currency
Dépenses monnaie nationale
Spese moneta nazionale

Udgifter
Ausgaben
Δαπάνη
Expenditure
Dépenses
Spese
Uitgaven
Despesas

Fællesskabets finansielle bidrag
Gemeinschaftsbeitrag
Κοινοτική συμμετοχή
Community contribution

(ECU)

( 100 % — ECU)

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος
Member State

État membre
Stato membro

Lid-Staat
Estado-membro

Uitgaven nationale valuta
Despesas em moeda nacional

Contribution communautaire

Contributo della Comunità

Bijdrage van de Gemeenschap
Contribuição da Comunidade

1994

Italia

860 000 000 Lit
Total / I alt / Σύνολο / Totale / Totaal

461 129

461 129

461 129

461 129

461 129

461 129

461 129

461 129

1995

Italia

860 000 000 Lit
Total / I alt / Σύνολο / Totale / Totaal

