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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 25*90/94 DO CONSELHO
de 5 de Dezembro de 1994

que estabelece uma derrogação à obrigação de retirada de terras para a
campanha de 1995/1996, prevista no Regulamento (CEE) n? 1765/92 que institui
um sistema de apoio aos produtores de determinadas culturas arvenses
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, os seus artigos 42? e 43?,

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

Considerando que o sistema de apoio aos produtores de
determinadas culturas arvenses, instituído pelo Regula
mento (CEE) n? 1765/92 (3), prevê que, para beneficiar
dos pagamentos compensatórios a título do regime geral,
os produtores devam retirar da produção uma percen
tagem preestabelecida das suas terras aráveis ; que essa
percentagem deve ser revista em função da evolução da
produção e do mercado ;

Considerando que, desde a introdução desse regime, o
mercado dos cereais atingiu um melhor equilíbrio graças à
diminuição da produção e ao aumento do consumo
interno ; que essa situação, combinada com uma conjun
tura favorável no mercado mundial, conduziu a uma redu

ção significativa das existências de intervenção de deter
minados cereais ; que, por outro lado, provocou também
um aumento dos preços dos cereais no mercado comuni

Considerando que a actual conjuntura do mercado dos
cereais pode comprometer, a curto prazo, certos resultados
já atingidos desde a reforma do sector das culturas
arvenses, nomeadamente o aumento do consumo de

cereais na alimentação animal ; que, nessas circunstâncias,
é conveniente fixar temporariamente a taxa para a retirada
das terras, com início em 15 de Janeiro de 1995, o mais
tardar, a título da campanha de 1995/ 1996, a um nível
inferior ao que resulta das disposições em vigor,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Em derrogação do n? 1 , segundo parágrafo, do artigo 7?
do Regulamento (CEE) n? 1765/92, a obrigação de reti

rada de terras sujeita a rotação é fixada em 12 %, para a
campanha de 1995/ 1996.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao

da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável à retirada de terras unicamente a título da
campanha de 1995/ 1996.

tário :

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

Feito em Bruxelas, em 5 de Dezembro de 1994.
Pelo Conselho
0 Presidente
Th. WAIGEL

(') JO n? C 302 de 28 . 10. 1994, p. 13.
(2) Parecer emitido em 30 de Novembro de 1994 (ainda não pu

blicado no Jornal Oficial).
(3) JO n? L 181 de 1.7. 1992, p. 12. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 232/94
(JO n? L 30 de 3. 2. 1994, p. 7).
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REGULAMENTO (CE) N? 2991/94 DO CONSELHO
de 5 de Dezembro de 1994

que institui normas relativas às matérias gordas para barrar
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

a maioria dos produtos que se encontram no mercado e,

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

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos (4), prevê no seu artigo 6? uma definição
de manteiga elegível para intervenção ;
Considerando que, além disso, os artigos 35?A e 36? do
Regulamento n? 136/66/CEE do Conselho, de 22
de Setembro de 1966, que estabelece uma organização
comum de mercado no sector das matérias gordas (*)
prevêem a definição de normas de comercialização para
todos os produtos do sector ; que estas normas, em espe
cial no caso da margarina, podem incidir, nomeadamente,
sobre a classificação por qualidade, atendendo às necessi
dades de comercialização e às condições especiais em que
se encontram os produtos ;
Considerando que o desenvolvimento das técnicas de
produção e das expectativas dos consumidores conduz à
diversificação crescente do mercado das matérias gordas

nomeadamente, os destinados ao consumidor final ;

Considerando que a escolha do consumidor entre
produtos que, por um lado, sejam comparáveis em termos
do seu teor de matéria gorda em geral, mas, por outro, se
distingam consoante as matérias gordas vegetais e/ou
animais utilizadas, seria facilitada pela instituição de uma
classificação uniforme do conjunto dos produtos abrangi
dos ;

Considerando que é conveniente alargar o âmbito de apli
cação do regulamento a todos os produtos concorrentes
com um teor de matéria gorda mínimo de 10 % e inferior
a 90 % do peso total, destinados a serem entregues no seu
estado inalterado ao consumidor final ;

Considerando que, garantindo a possibilidade de fabricar

produtos com teores de matérias gordas diferentes, se
afigura adequado, para evitar igualmente a confusão
no espírito do consumidor e atendendo à experiência
adquirida no domínio do leite, limitar a utilização dos
termos « manteiga » e « margarina » a certas categorias de
produtos com um teor de matérias gordas claramente
definido ;

Considerando que, além disso, um quadro de regras
comunitárias desse tipo contribuirá para o desenvolvi

sólidas destinadas à alimentação humana ;

mento do comércio em condições leais de concorrência ;

Considerando que os produtos abrangidos pelo presente
regulamento devem ser considerados concorrentes, dado
que são comparáveis do ponto de vista de determinadas
características, nomeadamente do aspecto e da utilização ;

conveniente estabelecer denominações para todos os

Considerando que é pois adequado definir normas de
comercialização para os produtos lácteos e não lácteos
abrangidos por uma classificação clara e distinta acompa

nhada de regras relativas à designação, a fim de permitir a
estabilidade dos mercados agrícolas em questão e contri
buir para um nível de vida equitativo da população agrí
cola ;

Considerando que o elemento essencial destes produtos é
o seu teor de matéria gorda ; que os produtos com um
teor de matéria gorda ; que os produtos com um teor de
matéria gorda mínimo de 10 % e inferior a 90 % do
peso, destinados ao

consumo humano,

constituem

(') JO n? C 36 de 14. 2. 1992, p. 12, e JO n? C 62 de 4. 3. 1993,
p. 10 .
(2) JO n? C 337 de 21 . 12. 1992, p. 236.
(3) JO n? C 223 de 31 . 8. 1992, p. 64.

(4) JO n? 148 de 28. 6. 1968, p. 13. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 2807/94
(JO n? L 298 de 19. 11 . 1994, p. 1 ).
(*) JO n? 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66. Regulamento com a úl
tima redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 3179/93 (JO n? L 285 de 20. 11 . 1993, p. 9).

Considerando que, a fim de criar a clareza desejável, é
produtos abrangidos ; que a redução do teor de matérias
gordas deve constar da denominação ;

Considerando que, por conseguinte, é conveniente prever
que os produtos só possam ser entregues para consumo
final se corresponderem às exigências do presente regula
mento ; que os produtos não abrangidos pelo presente
regulamento podem ser entregues ou cedidos ao consu
midor final sem, todavia, utilizar as denominações de
venda reservadas ;

Considerando que o presente regulamento deve ser apli
cável sem prejuízo do Regulamento (CEE) n? 1898/87 do
Conselho, de 2 de Julho de 1987, relativo à protecção da
denominação do leite e dos produtos lácteos aquando da
sua comercialização (*), bem como das disposições comu
nitárias adoptadas no sector veterinário e dos géneros
alimentícios destinadas a garantir a observância das
normas de higiene e de rotulagem dos géneros alimentí
cios ;

(*) JO n? 182 de 3. 7. 1987, p. 36. Regulamento com a ultima re
dacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 222/88
(JO n? L 28 de 1 . 2. 1988, p. 1 ).
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Considerando que se revela necessário prever certas dispo
sições que serão complementares das constantes da Direc

bridade dos produtos e para proteger a saúde humana e
animal .

tiva 79/ 112/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro de

1978, relativa à aproximação das legislações dos Estados

-membros respeitantes à rotulagem, apresentação è publi
cidade dos géneros alimentícios (') ; que essas disposições
devem, nomeadamente, ser adoptadas quanto ao teor total
de matérias gordas e de certos componentes das matérias
gordas compostas de diversas matérias gordas vegetais e
animais ;

Considerando que, a fim de garantir a coerência do

regime, é conveniente submeter os produtos importados
de países terceiros a requisitos equivalentes ;
Considerando que é conveniente prever que os Estados
-membros

determinem

os

controlos

e

as

sanções

Artigo 2?

1 . Apenas podem ser entregues ou cedidos ao consu
midor final sem transformação, quer directamente quer
por intermédio de restaurantes, hospitais, cantinas ou esta
belecimentos semelhantes, os produtos definidos no
artigo 1 ? que satisfizerem os requisitos constantes do
anexo .

2. As denominações de venda desses produtos são as
determinadas no anexo, sem prejuízo do disposto no n? 2
do artigo 3? ou no artigo 5?

adequados em caso de infracção ao presente regulamento ;

As denominações de venda constantes do anexo são reser

Considerando que as normas constantes do presente regu
lamento em nada prejudicam a classificação pautal dos
produtos abrangidos ;

Todavia, o disposto no presente número não é aplicável :

Considerando que é conveniente instituir um prazo sufi
cientemente longo, a fim de permitir, por um lado, a
adaptação de todos os produtos que se encontrem
no mercado às normas previstas e, por outro, o escoa
mento das existências de embalagens com a rotulagem
autorizada pela legislação nacional anteriormente em
vigor,

vadas aos produtos nele definidos.

— às denominações de produtos cuja natureza seja clara
mente dedutível da respectiva utilização tradicional
e/ou cuja denominação seja manifestamente utilizada
para descrever uma qualidade característica desses
produtos,

— aos produtos concentrados (manteiga, margarina,
misturas) com um teor de matérias gordas igual ou
superior a 90 %.
Artigo 3 ?

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1.

O presente regulamento fixa as normas aplicáveis :

a) Às matérias gordas lácteas dos códigos NC 0405 e
ex 2106 ;

b) Às matérias gordas do código NC ex 1517, e

c) Às matérias gordas compostas de produtos vegetais
e/ou animais dos códigos NC ex 1517 e ex 2106,
com um teor de matérias gordas mínimo de 10 % e infe
rior a 90 % do peso, e destinadas ao consumo humano.
O teor de matérias gordas, com exclusão do sal acrescen
tado, deve ser, no mínimo, de dois terços da matéria seca.

2. O presente regulamento é aplicável aos produtos que
mantêm uma consistência sólida à temperatura de 20 ° C
e servem para barrar.
3. O presente regulamento é aplicável sem prejuízo do
Regulamento (CEE) n? 1898/87 e das disposições adop
tadas no sector veterinário e dos géneros alimentícios para
garantir o cumprimento das normas de higiene e de salu
(') JO n? L 33 de 8. 2. 1979, p. 1 . Directiva com a ultima redac
ção que lhe foi dada pela Directiva 91 /72/CEE (JO n? L 42 de
15. 2. 1991 , p. 27).

1 . Em complemento do disposto na Directiva 79/112/
/CEE, a rotulagem e a apresentação dos produtos a que se
refere o n? 1 do artigo 2? devem conter as seguintes indi
cações :

a) A denominação de venda, tal como definida no anexo ;
b) O teor total de matérias gordas, expresso em percen
tagem de peso no momento da produção, quanto aos
produtos constantes do anexo ;

c) O teor de matérias gordas vegetais, lácteas ou de outras
gorduras animais, por ordem decrescente da sua
percentagem em peso, expresso em percentagem do
peso total no momento da produção, quanto às maté
rias gordas compostas previstas na parte C do anexo ;
d) Relativamente aos produtos previstos no anexo, a
percentagem de sal deve figurar de forma especial
mente legível na lista de ingredientes.

2. Sem prejuízo do disposto na alínea a) do n? 1 ,
podem ser utilizadas como denominações de venda as
menções « minarina » ou « halvarina » para os produtos
constantes da parte B, ponto 3, do anexo.
3. A denominação de venda a que se refere a alínea a)
do n? 1 pode ser utilizada conjuntamente com um ou
mais termos para designar a espécie vegetal ou animal de
que os produtos são provenientes, ou a utilização prevista
desses produtos, bem como com outros termos referentes
ao método de produção, desde que tais termos não sejam
incompatíveis com outras disposições comunitárias, desi
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gnadamente as constantes do Regulamento (CEE)
n? 2082/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, rela
tivo aos certificados de especificidade dos produtos agrí

colas e dos géneros alimentícios ('). Podem igualmente ser
utilizadas indicações relativas à origem geográfica, sem
prejuízo do disposto no Regulamento (CEE) n? 2081 /92
do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção
das indicações geográficas e denominações de origem dos
produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (2).
4. O termo « vegetal » pode ser utilizado conjuntamente
com as denominações de venda dos produtos a que se
refere a parte B do anexo, desde que os produtos apenas
contenham matérias gordas de origem vegetal, com uma
tolerância de 2 % do teor de matérias gordas quanto às
matérias gordas de origem animal. Esta tolerância é igual
mente aplicável em caso de referência a uma espécie
vegetal.
5. As indicações a que se referem os n?s 1 , 2 e 3
devem ser facilmente compreensíveis e inscritas num
local em evidência, de modo a serem facilmente visíveis,

claramente legíveis e indelíveis.

6. Poderão ser introduzidas medidas especiais relativas
às indicações constantes das alíneas a) e b) do n? 1 relati
vamente a determinadas formas de publicidade, nos
termos do procedimento previsto no artigo 9?
Artigo 4?
O termo « tradicional » pode ser utilizado juntamente com
a denominação « manteiga » prevista na parte A, ponto 1 ,
do anexo, quando o produto for obtido directamente a
partir de leite ou de nata.

Para efeitos do presente artigo, entende-se por « nata » o
produto obtido a partir de leite que se apresenta sob
forma de emulsão do tipo matérias gordas na água, com
um teor mínimo de matérias gordas lácteas de 10 % .
Artigo 5 ?
1 . Em relação aos produtos constantes do anexo, são
proibidas quaisquer menções diferentes das nele referidas
para indicar, implicar ou sugerir o teor de matérias gordas.

2.
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ou « magro », poderão, contudo, substituir respectivamente
os termos « três quartos » e « meio » constantes do anexo.
Antes do termo do prazo de cinco anos a contar da data
de entrada em vigor do presente regulamento, o Conselho
analisará a aplicação do presente número, com base num
relatório da Comissão.

3. Mediante derrogação do disposto no n? 1 e durante
um período transitório de cinco anos a contar a data de
publicação do presente regulamento, as menções referidas
no n? 1 poderão continuar a ser apostas nos produtos que
já as ostentavam em 31 de Dezembro de 1993 e que
sejam legalmente comercializados no mercado de um
Estado-membro.

Artigo 6?

1 . Sem prejuízo do disposto no presente regulamento,
os Estados-membros podem adoptar ou manter disposi
ções nacionais que definam níveis de qualidade diferen
ciados. Essas disposições devem permitir a avaliação
daqueles níveis, em função de critérios respeitantes,
nomeadamente, às matérias-primas utilizadas, às caracte

rísticas organolépticas dos produtos e à sua estabilidade
física e microbiológica.

Os Estados-membros que façam uso desta faculdade deve
rão garantir que os produtos dos outros Estados-membros,
que obedeçam aos critérios constantes dessas disposições,
tenham acesso, em condições não discriminatórias, à utili
zação de menções que, em cumprimento dessas disposi

ções, respeitem os referidos critérios.
2.

As denominações de venda previstas no n? 1 , alínea

a), do artigo 3? podem ser completadas com uma refe
rência ao nível de qualidade do produto em questão.

3. Os Estados-membros adoptarão as medidas necessá
rias para garantir o controlo da aplicação dos critérios
referidos no segundo parágrafo do n? 1 , que permitem
determinar os níveis de qualidade. O controlo abrangerá o
produto final e deve ser efectuado de modo regular e
frequente, quer por um ou mais organismos de direito
público designados pelo Estado-membro quer por um
organismo aprovado e supervisionado pelo Estado-mem
bro . Os Estados-membros comunicarão à Comissão a lista

dos organismos por eles designados.

Em derrogação do disposto no n? 1 , poderão ser

aditadas as menções :

a) « Teor reduzido de matérias gordas » ou « meia-gorda »,
quanto a produtos constantes do anexo cujo teor de
matérias gordas seja superior a 41 % e inferior ou igual
a 62 % ;

b) « Fraco teor de matérias gordas », « ligbt », ou « ma
gro », quanto a produtos constantes do anexo cujo teor
de matérias gordas seja inferior ou igual a 41 %.
As expressões « teor reduzido de matérias gordas », ou
« meia-gorda », e « fraco teor de matérias gordas », « light »,
(') JO n? L 208 de 24. 7. 1992, p. 9.
(2) JO n? L 208 de 24. 7. 1992, p. 1 .

Artigo 7?

Os produtos importados na Comunidade devem ser
conformes com o presente regulamento nos casos
previstos no n? 1 do artigo 2?

Artigo 8?
As modalidades de aplicação do presente regulamento
serão adoptadas de acordo com o procedimento previsto
no artigo 9? e poderão incluir, nomeadamente :

— a lista dos produtos a que se refere o n? 2, primeiro
travessão do terceiro parágrafo, do artigo 2?, baseada
nas listas enviadas pelos Estados-membros à Comissão,
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Artigo 10?

— os métodos de analise necessários ao controlo da

composição e das características de fabrico dos
produtos previstos no artigo 1 ?,
— o modo de colheita de amostras,

— o modo de obtenção das informações estatísticas

respeitantes aos mercados dos produtos previstos
no artigo 1 ?

Os Estados-membros determinarão as sanções concretas a

aplicar em caso de violação do presente regulamento e,
eventualmente, das medidas nacionais adoptadas em sua
aplicação. Do facto informarão a Comissão até 1
de Janeiro de 1997.
Artigo 11 ?

Artigo 9?
Quando seja feita remissão para o presente artigo, as
medidas em causa serão adoptadas de acordo com o
procedimento previsto no artigo 30 ? do Regulamento
(CEE) n? 804/68 e no artigo 38 ? do Regulamento
n ? 136/66/CEE .

1.

O presente regulamento entra em vigor em 1

de Janeiro de 1996.

2. Sem prejuízo do disposto no n? 1 do artigo 2?, os
produtos que se encontrem no mercado de um Estado
-membro em 31 de Dezembro de 1995 e que não corres
pondem às exigências constantes do anexo podem ser
entregues ou cedidos até 31 de Dezembro de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 5 de Dezembro de 1994.
Pelo Conselho
0 Presidente
Th . WAIGEL
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ANEXO

Categorias de produtos

Grupo de matérias
Denominação de venda

Definições

Descrição complementar da categoria

com indicação do teor de matéria gorda em % do peso

A. Matérias gordas lácteas

1 . Manteiga

Produtos que se apresentam sob

de matérias lácteas secas e não gordas de 2 %.

forma de emulsão sólida e maleá

vel, principalmente do tipo emul-

Produto com um teor de matéria gorda láctea igual ou superior
a 80 % e inferior a 90 % e teores máximos de água de 1 6 %, e

são aquosa de gordura, derivados

2. Manteiga três quartos (*)

Produto com um teor de matéria gorda láctea mínimo de 60 %
e máximo de 62 %.

certos produtos lácteos, relativamente aos quais a matéria gorda é

3. Meia manteiga (")

Produto com um teor de matéria gorda láctea mínimo de 39 %
e máximo de 41 %.

a parte constituinte essencial que
os valoriza ; no entanto, podem ser
adicionadas outras substâncias

4. Matéria gorda láctea para

exclusivamente do leite e/ou de

necessárias ao seu fabrico, desde

Produto com os seguintes teores de matéria gorda láctea :

barrar X %

que não sejam utilizadas como
substitutos, totais ou parciais, de
j

...

.

j

inferiores a 39 /0,
— superiores a 41 % e inferiores a 60 %,
,

on 0/

— superiores
a 62 % e inferiores a 80 /0 .
r

, .

um dos constituintes do leite.

(*) Correspondente em dinamarquês a « smar 60 ».
(*") Correspondente em dinamarquês a « smer 40 ».

Categorias de produtos

Grupo de matérias
Denominação de venda

Definições

B. Matérias gordas

1 . Margarina

Descrição complementar da categoria
com indicação do teor de matéria gorda em % do peso

Produto obtido a partir de matérias gordas de origem vegetal
e/ou animal, com um teor mínimo de matérias gordas de 80 %

Produtos que se apresentam sob a

e inferior g 9Q 0/o

forma de emulsão solida e malea

vel, principalmente do tipo emulsão aquosa de gorduras, derivados

2. Margarina três quartos (*)

próprias para consumo humano,
cujo teor de matéria gorda de

3. Meia margarina (**)

de matérias gordas vegetais e/ou
animais, sólidas e/ou líquidas

Produto obtido a partir de matérias gordas de origem vegetal
e/ou animal, com um teor de matéria gorda mínimo de 60 % e
máximo de 62 % .

origem láctea não excede 3 % do
teor de matéria gorda

Produto obtido a partir de matérias gordas de origem vegetal
e/ou animal, com um teor de matéria gorda mínimo de 39 % e
máximo de 41 % .

4. Matéria gorda para barrar X
%

Produto obtido a partir de matérias gordas de origem vegetal
e/ou animal, com os seguintes teores de matéria gorda :
— inferiores a 39 %,

— superiores a 41 % e inferiores a 60 %,
— superiores a 62 % e inferiores a 80 % .
(*) Correspondente em dinamarquês a « margarine 60 ».
(**) Correspondente em dinamarquês a « margarine 40 ».
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Categorias de produtos

Grupo de matérias
Denominação de venda

Definições

C. Matérias gordas compostas
por produtos vegetais e/ou
animais

1 . Matéria gorda composta

Produtos que se apresentam sob a

2. Matéria gorda composta três

forma de emulsão sólida e maleá-

vel, principalmente do tipo emulsão aquosa de gorduras, derivados

N? L 316/7

quartos (*)

Descrição complementar da categoria
com indicação do teor de matéria gorda em % do peso

Produto obtido a partir de uma mistura de matérias gordas
vegetais e/ou animais, com um teor de matérias gordas igual ou
superior a 80 % e inferior a 90 % .

Produto obtido a partir de uma mistura de matérias gordas de

origem vegetal e/ou animal, com um teor de matérias gordas
mínima de 60 % e máximo de 62 % .

de matérias vegetais e/ou animais
sólidas e/ou líquidas próprias para

3. Meia matéria gorda composta (**)

Produto obtido a partir de uma mistura de matérias gordas de
origem vegetal e/ou animal, com um teor de rrtatérias gordas

mínimo de matéria gorda láctea
on 0/ j
compreendido entre 10 e 80 7o do
r,
, .
teor de matéria gorda
0

,
4. Mistura de matérias gordas
,
__ n /
e
para barrar a X %

™
...
.
jj
Produto obtido a partir de uma mistura de matérias gordas de
, ,r
.
,
• „
.
origem vegetal e/ou animal, com os seguintes teores de mate
•
.
nas gordas :

consumo humano, com um teor

r

mínimo de 39 % e máximo de 41 % .

— inferiores a 39 % ,

— superiores a 41 % e inferiores a 60 % ,
— superiores a 62 % e inferiores a 80 % .
(*) Correspondente em dinamarquês a « Blandingsprodukt 60 ».
(**) Correspondente em dinamarquês a « Blandingsprodukt 40 ».

Nota : A componente « matéria gorda láctea » dos produtos mencionados no anexo apenas pode ser alterada mediante processos físicos.
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REGULAMENTO (CE) N? 2992/94 DA COMISSÃO
de 8 de Dezembro de 1994

que fixa os direitos niveladores mínimos na importação de azeite assim como os
direitos niveladores na importação de outros produtos do sector do azeite
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Comissão decidiu recorrer ao processo da adjudicação
relativamente à fixação dos direitos niveladores do azeite ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento n? 136/66/CEE do
Conselho, de 22 de Setembro de 1966, relativo ao estabe

lecimento de uma organização comum de mercados no
sector das substâncias gordas ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 3179/93 (2), e,
nomeadamente, o n? 2 do artigo 16?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1514/76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa

Considerando que no artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 2751 /78 do Conselho, de 23 de Novembro de 1978,

que adoptou regras gerais relativas ao regime de fixação
através da adjudicação do direito nivelador à importação
de azeite (13), se prevê que deve ser fixada a taxa dos
direitos mínimos para cada um dos produtos em causa
com base num exame da situação do mercado mundial e
do mercado comunitário, assim como das taxas dos
direitos niveladores indicados pelos concorrentes ;

ções de azeite da Argélia (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1900/92 (4), e,
nomeadamente, o artigo 5?,

Considerando que, na cobrança do direito nivelador ha
motivo para ter em consideração as disposições constantes

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1521 /76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite de Marrocos (*), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1901 /92 (*), e,
nomeadamente, o artigo 5?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1508/76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite da Tunísia Q, com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 413/86 (8), e,
nomeadamente, o artigo 5?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1180/77 do
Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativo à importação
pela Comunidade de certos produtos agrícolas originários
da Turquia (9), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 1902/92 (10), e, nomeada
mente, o n? 2 do artigo 10 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1620/77 do
Conselho, de 18 de Julho de 1977, relativo às importações
de azeite do Líbano (n),
Considerando que, através do Regulamento (CEE)
n? 3131 /78 (12), alterado pelo Acto de Adesão da Grécia, a
(■)
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

172 de 30. 9.
L 285 de 20.
L 169 de 28.
L 192 de 11 .
L 169 de 28.

1966, p. 3025/66.
11 . 1993, p. 9.
6. 1976, p. 24.
7. 1992, p. 1 .
6. 1976, p. 43.

(j JO n? L 192 de 11 . 7. 1992, p. 2.

O JO n? L 169 de 28. 6. 1976, p. 9.
(8) JO n? L 48 de 26. 2. 1986, p. 1 .
O JO n? L 142 de 9. 6. 1977, p. 10.
(10) JO n? L 192 de 11 . 7. 1992, p. 3.
H JO n? L 181 de 21 . 7. 1977, p. 4.
C 2) JO n? L 370 de 30. 12. 1978, p. 60.

dos acordos concluídos entre a Comunidade e certos

países terceiros ; que, nomeadamente, o direito nivelador
aplicável a esses países deve ser fixado tomando como
base de cálculo o direito nivelador a cobrar relativamente

às importações dos outros países terceiros ;

Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó
rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia (14),
não são aplicados direitos niveladores aos produtos origi
nários dos países e territórios ultramarinos ;

Considerando que a aplicação das modalidades acima
indicadas às taxas dos direitos niveladores apresentados
pelos concorrentes em 5 e 6 de Dezembro de 1994 leva a
que se fixem os direitos niveladores mínimos como se
indica no anexo I do presente regulamento ;

Considerando que o direito nivelador a cobrar na impor
tação de azeitonas constantes dos códigos NC 0709 90 39
e 071 1 20 90, assim como de produtos constantes dos
códigos NC 1522 00 31 , 1522 00 39 e 2306 90 1 9 deve
calcular-se a partir do direito nivelador mínimo aplicável
à quantidade de azeite contido nesses produtos ; que,
todavia, em relação às azeitonas, o direito nivelador
cobrado não pode ser inferior a um montante correspon
dente a 8 % do valor do produto importado, sendo esse
(13) JO n? L 331 de 28 . 11 . 1978, p. 6.
O JO n? L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
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montante fixado forfetariamente ; que a aplicação desses
montantes leva a que se fixem os direitos niveladores
como se indica no anexo II do presente regulamento,

N? L 316/9
Artigo 2?

Os direitos aduaneiros aplicáveis na importação de outros

produtos do sector do azeite constam do anexo II.
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 3 ?

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores aplicáveis na importação de azeite

O presente regulamento entra em vigor em 9 de

constam do anexo I.

Dezembro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO I

Direitos niveladores mínimos na importação no sector do azeite (')
(Em ecus/100 kg)
Código NC

Países terceiros

1509 10 10

79,00 (2)
79,00 (2)
92,00 (3)
77,00 (2)
1 22,00 (4)

1509 10 90
1509 90 00
1.510 00 10
1510 00 90

(') 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) Relativamente às importações de azeite deste código obtidas totalmente num dos países adiante indicados e direc
tamente transportadas desses países para a Comunidade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de :
a) Líbano : 0,60 ecu por 100 quilogramas ;
b) Tunísia : 12,69 ecus por 100 quilogramas na condição de o operador apresentar prova de haver reembolsado o
direito na exportação instituído por esses países, sem que, todavia, esse reembolso possa exceder o montante
do direito efectivamente instituído ;

c) Turquia : 22,36 ecus por 100 quilogramas, na condição de que o operador apresente prova de haver reembol
sado o direito na exportação instituído por este país, sem que, todavia, possa esse reembolso exceder o
montante do direito efectivamente instituído ;

d) Argélia e Marrocos : 24,78 ecus por 100 quilogramas na- condição de o operador apresentar prova de haver
reembolsado o direito na exportação instituído por esses países, sem que, todavia, esse reembolso possa
exceder o montante do direito efectivamente instituído.

(3) Relativamente à importação de azeite desse código :
a) Totalmente obtido na Argélia, Marrocos, Tunísia e transportado directamente desses países para a Comuni
dade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de 3,86 ecus por 100 quilogramas ;
b) Totalmente obtido na Turquia e transportado directamente desse país para a Comunidade, o direito nivelador
a cobrar é diminuído de 3,09 ecus por 100 quilogramas.
(4) Relativamente à importação de azeite desse código :
a) Totalmente obtido na Argélia, Marrocos, Tunísia e transportado directamente desses países para a Comuni
dade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de 7,25 ecus por 100 quilogramas ;
b) Totalmente obtido na Turquia e transportado directamente desse país para a Comunidade, o direito nivelador
a cobrar é diminuído de 5,80 ecus por 100 quilogramas.

ANEXO II

Direitos niveladores na importação de outros produtos do sector do azeite (')
(Em ecus/100 kg)
Código NC

Países terceiros

0709 90 39

17,38

0711
1522
1522
2306

20
00
00
90

90
31
39
19

17,38
39,50

63,20
6,16

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

N? L 316/ 11

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

9 . 12. 94

REGULAMENTO (CE) N? 2993/94 DA COMISSÃO
de 8 de De2embro de 1994

que fixa as ajudas para o abastecimento das ilhas Canárias em produtos lácteos,
no âmbito do regime previsto nos artigos 2? a 4? do Regulamento (CEE) n?
1601 /92 do Conselho

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que, por conseguinte, e conveniente revogar

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

a partir da mesma data o Regulamento (CEE) n? 2164/92
da Comissão, de 30 de Julho de 1992, que estabelece
normas de execução do regime específico de abasteci
mento das ilhas Canárias em produtos lácteos e a estima
tiva das necessidades de abastecimento Q, com a última

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1601 /92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias ('), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1974/93
da Comissão (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 3?,

redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n?
2384/94 (8) ;

Considerando que as disposições do presente regulamento
devem produzir efeitos a partir da data da entrada em
vigor dos regulamentos que adoptam, respectivamente, as
normas comuns de execução do regime e a estimativa das
necessidades de abastecimento ;

Considerando que o Regulamento (CE) n? 2883/94, da
Comissão, de 28 de Novembro de 1994, que estabelece a
estimativa das necessidades de abastecimento das ilhas

Canárias em produtos que beneficiam do regime especí
fico previsto nos artigos 2? a 5? do Regulamento (CEE) n?
1601 /92 do Conselho (3), fixou no seu anexo IV, para o
período compreendido entre 1 de Julho de 1994 e 30 de
Junho de 1995, as quantidades de produtos lácteos que
beneficiam do regime de abastecimento sob forma de
isenção do direito de importação ou de concessão de uma
ajuda ;
Considerando que é conveniente fixar os montantes da
ajuda supramencionada tendo em conta, nomeadamente,
os custos de abastecimento a partir do mercado mundial,
as condições resultantes da situação geográfica das ilhas
Canárias e os preços praticados na exportação para países
terceiros em relação aos produtos em causa ;
Considerando que as normas de execução comuns do
regime de abastecimento das ilhas Canárias em determi
nados produtos agrícolas foram adoptadas pelo Regula
mento (CE) n? 2790/94 da Comissão (4), alterado pelo
Regulamento (CE) n? 2883/94 ; que este regulamento

definiu novas modalidades de gestão no que se refere,
designadamente, à emissão e ao período de eficácia dos
certificados, ao pagamento das ajudas e ao controlo e
acompanhamento das operações comerciais no âmbito
deste regime específico ; que essas disposições substituem
as normas definidas pelo Regulamento (CEE) n? 1695/92
da Comissão Q, com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 2596/93 (6), e são aplicáveis
nos diferentes sectores de mercado a partir de 1 de
Dezembro de 1994 :

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

173
180
304
296
179
238

de
de
de
de
de
de

27. 6. 1992, p. 13.
23. 7. 1993, p. 26.
29. 11 . 1994, p. 18.
17. 11 . 1994, p. 23.
1 . 7. 1992, p. 1 .
23. 9. 1993, p. 24.

Considerando que o Comité de gestão dos produtos lác
teos não emitiu parecer no prazo previsto pelo seu presi
dente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Para efeitos da aplicação do n? 2 do artigo 3? do Regula
mento (CEE) n? 1601 /92, são fixados no anexo os
montantes da ajuda ao fornecimento, nas ilhas Canárias,
de produtos lácteos provenientes da Comunidade, no
âmbito da estimativa das necessidades de abastecimento

estabelecida pelo Regulamento (CE) n? 2883/94.
Artigo 2?

É aplicável o disposto no Regulamento (CE) n? 2790/94.
Artigo 3 ?

É revogado o Regulamento (CEE) n? 2164/92.
Artigo 4?
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 Dezembro de 1994.
O JO n? L 217 de 31 . 7. 1992, p. 17.
(8) JO n? L 255 de 1 . 10. 1994, p. 91 .
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 8 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Código NC

Designação das mercadorias

Código
de produtos

Notas

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

0401 10 10 000

(')

5,18

0401 10 90 000

(')

5,18

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1,5%

0401 20 11 100

(')

5,18

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %

0401 20 11 500

(')

8,00

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1,5%

0401 20 19 100

(')

5,18

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %

0401 20 19 500

(')

8,00

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 4%

0401 20 91 100

(')

10,65

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 4%

0401 20 91 500

(')

12,41

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 4 %

0401 20 99 100

(')

10,65

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 4 %

0401 20 99 500

(')

12,41

— Não superior a 10 %

0401 30 11 100

(')

15,94

- Superior a 10% mas não superior a 17%

0401 30 11 400

(')

24,58

- Superior a 17 %

0401 30 11 700

(')

36,93

— Não superior a 10 %

0401 30 19 100

(')

15,94

— Superior a 10 % mas não superior a 17 %

0401 30 19 400

(')

24,58

- Superior a 17 %

0401 30 19 700

(')

36,93

- Não superior a 35 %

0401 30 31 100

(')

43,98

— Superior a 35 % mas não superior a 39 %

0401 30 31 400

(')

68,67

- Superior a 39 %

0401 30 31 700

(')

75,72

0401

Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros
edulcorantes (') :

0401 10

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 % :

0401 10 10

— — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1

0401 10 90

0401 20

Outros

Montante

das ajudas

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 % mas não superior a
6 % :

— — Não superior a 3 % :
0401 20 1 1

0401 20 19

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1 :

Outros :

— — Superior a 3 % :
0401 20 91

0401 20 99

0401 30

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1 :

Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 % :
— — Não superior a 21 % :

0401 30 11

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1 :
— De teor, em peso, de matérias gordas :

0401 30 19

— — — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas :

— — Superior a 21 % mas não superior a 45 % :

0401 30 31

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1 :
— De teor, em peso, de matérias gordas :

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)

Código NC

I

Designação das mercadorias

Código
de produtos

Notas

(2)

(3)

(4)

(5)

0401 30 39 100
0401 30 39 400
0401 30 39 700

(')
(')
(')

43,98
68,67
75,72

0401 30 91 100
0401 30 91 400
0401 30 91 700

(')
(')
(')

86,30
126,85
148,02

0401 30 99 100
0401 30 99 400
0401 30 99 700

(')
(')
(')

86,30
126,85
148,02

040210 11 000
040210 19 000

(2)
(2)

60,00
60,00

0402 10 91 000
040210 99 000

(3)
(3)

0402 21
0402 21
0402 21
0402 21

1 1 200
11 300
11 500
11900

(*)
(2)
(2)
f)

60,00
91,58
96,82
104,50

0402 21 17 000

(2)

60,00

— Não superior a 17 %

0402 21 19 300

(3)

91,58

— Superior a 17 % mas não superior a 25 %
— Superior a 25 %

0402 21 19 500
0402 21 19 900

Q
(2)

96,82
104,50

(1 )
0401 30 39

Montante

das ajudas

— — — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas :

0401 30 91

0401 30 99

— Não superior a 35 %
— Superior a 35 % mas não superior a 39 %
— Superior a 39 %
— — Superior a 45 % :
— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não excedendo 2 1 :
— De teor, em peso, de matérias gordas :
— Não superior a 68 %
— Superior a 68 % mas não superior a 80 %
— Superior a 80 %
— — — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas :

— Não superior a 68 %
— Superior a 68 % mas não superior a 80 %
— Superior a 80 %
0402

Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcoran
tes :

0402 10

0402 10 11

0402 10 19

— Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, de teor, em peso, de matérias
gordas não superior a 1,5 % Ç) :
— — Sem adição ou de outros èdulcorantes (2) :
— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2,5
kg
Outros
— — Outros (3) :

0402 10 91

0402 10 99

0402 21
0402 21 1 1

— — — Em embalagens imediatas com um conteúdo líquido não superior
a 2,5 kg
Outros
— Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, de teor, em peso, de matérias
gordas, superior a 1,5 % Q :
— — Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes (2) :
— — — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 27 % :
— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a

0,6000
0,6000

2,5 kg :

— De teor, em peso, de matérias gordas :

—
—
—
—

Não superior a 1 1 %
Superior a 11 % mas não superior a 17%
Superior a 17% mas não superior a 25%
Superior a 25 %

Outros :

0402 21 17
0402 21 19

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior ali %
De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 11 % mas
não superior a 27 % :

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 27 % :
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Código NC

Designação das mercadorias

Código
de produtos

Notas

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

0402 21 91

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg :

— Não superior a 28 %

0402 21 91 100

(2)

105,31

— Superior a 28 % más não superior a 29 %

0402 21 91 200

(2)

106,08

— Superior a 29 % mas não superior a 41 %

0402 21 91 300

(2)

107,46

— Superior a 41 % mas não superior a 45 %

0402 21 91 400

(2)

115,39

— Superior a 45% mas não superior a 59 %

0402 21 91 500

(2)

118,10

— Superior a 59 % mas não superior a 69 %

0402 21 91 600

(2)

128,54

— Superior a 69 % mas não superior a 79 %

0402 21 91 700

(2)

134,75

— Superior a 79 %

0402 21 91 900

(2)

141,68

— Não superior a 28 %

0402 21 99 100

(2)

105,31

— Superior a 28 % mas não superior a 29 %

0402 21 99 200

(2)

106,08

— Superior a 29 % mas não superior a 41 %

0402 21 99 300

(2)

107,46

— Superior a 41 % mas não superior a 45%

0402 21 99 400

(2)

115,39

— Superior a 45 % mas não superior a 59 %

0402 21 99 500

(2)

118,10

— Superior a 59% mas não superior a 69%

0402 21 99 600

(2)

128,54

— Superior a 69 % mas não superior a 79 %

0402 21 99 700

(2)

134,75

— Superior a 79 %

0402 21 99 900

(2)

141,68

- Não superior a 11 %

0402 29 15 200

f)

0,6000

— Superior a 11 % mas não superior a 17%

0402 29 15 300

(3)

0,9158

— Superior a 17 % mas não superior a 25 %

0402 29 15 500

(3)

0,9682

- Superior a 25 %

0402 29 15 900

(3)

1,0450

- Não superior a 11 %

0402 29 19 200

(3)

0,6000

— Superior a 11 % mas não superior a 17%

0402 29 15 300

(3)

0,9158

— Superior a 17% mas não superior a 25%

0402 29 19 500

(3)

0,9682

- Superior a 25 %

0402 29 19 900

(3)

1,0450

Montante

das ajudas

— De teor, em peso, de matérias gordas :

0402 21 99

Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas :

ex 0402 29

— — Outros (3) :

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 27% :
— — Outros :

0402 29 15

_____ Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior
a 2,5 kg :

— De teor, em peso, de matérias gordas :

0402 29 19

Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas :

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 27 % :
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Código NC

Designação das mercadorias

Código
de produtos

Notas

(1 )

(2)

(3)

(4)

0402 29 91

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg :
— De teor, em peso, de matérias gordas :
— Não superior a 41 %
— Superior a 41 %

0402 29 91 100
0402 29 91 500

(3)
(3)

1,0531
1,1539

0402 29 99 100
0402 29 99 500

(3)
(3)

1,0531
1,1539

0402 91 11 110
0402 91 11 120

(2)
(2)

5,18
10,65

0402 91 11 310
0402 91 11 350
0402 91-11 370

(2)
(2)
(2)

18,15
22,42
27,47

0402 91 19 110
0402 91 19 120

(2)
(2)

5,18
10,65

0402 91 19 310
0402 91 19 350
0402 91 19 370

(2)
(2)
(2)

18,15
22,42
27,47

0402 91 31 100
0402 91 31 300

(2)
(2)

21,05
32,47

0402 91 39 100
0402 91 39 300

(2)
(2)

21,05
32,47

0402 91 51 000
0402 91 59 000

(2)
(2)

24,58
24,58

0402 91 91 000
0402 91 99 000

(2)
(2)

86,30
86,30

0402 29 99

Montante

das ajudas

(5)

Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas :
— Não superior a 41 %
— Superior a 41 %
— Outros :

0402 91
0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51
0402 91 59

0402 91 91
0402 91 99

— — Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes (2) :
— — — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 8 % :
— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg :
— Com um teor em matéria seca láctea não gorda :
— Inferior a 1 5 % e de teor, em peso, de matérias gordas :
— Não superior a 3 %
— Superior a 3 %
— Igual ou superior a 1 5 % e de teor, em peso, de matérias
gordas :
— Não superior a 3 %
— Superior a 3 % mas não superior a 7,4 %
— Superior a 7,4 %
Outros :

— De teor em matéria seca láctea não gorda :
— Inferior a 15 % e de teor, em peso, de matérias gordas :
— Não superior a 3 %
— Superior a 3 %
— Igual ou superior a 15 % e de teor, em peso, de matérias
gordas :
— Não superior a 3 %
— Superior a 3 % mas não superior a 7,4 %
— Superior a 7,4 %
— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 8 % mas não
superior a 10 % :
— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg :
— De teor em matéria seca láctea não gorda :
— Inferior a 15%, em peso
— Igual oú superior a 15% , em peso
Outros :

— De teor em matéria seca láctea não gorda :
— Inferior a 15 %, em peso
— Igual ou superior a 15%, em peso
— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % mas não
superior a 45 % :
— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg
Outros
— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 45 % :
— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg
Outros

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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N? L 316/ 17

(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Código NC

Designação das mercadorias

Código
de produtos

Notas

(1 )

(2)

(3)

(4)

0402 99 11 110
0402 99 11 130
0402 99 11 150

(3)
(3)
(3)

0402 99 11 310
0402 99 1 1 330
0402 99 11 350

(4)
(4)
(4)

0402 99 19 110
0402 99 19 130
0402 99 19 150

(3)
(3)
(3)

0402 99 19 310
0402 99 19 330
0402 99 19 350

(4)
(4)
(4)

0402 99 31 110

(3)

0402 99 31 150

(4)

0402 99 31 300
0402 99 31 500

(3)
(3)

0,4398
0,7572

0402 99 39 110

(3)

0,2282

0402 99 39 150

(4)

0402 99 39 300
0402 99 39 500

(3)
(3)

0,4398
0,7572

0402 99 91 000

(2)

0,8630

0402 99 99 000

(2)

0,8630

0402 99

Montante

das ajudas

(5)

Outros :

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 9,5 % :

0402 99 1 1

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 % :

— De teor em matéria seca láctea não gorda inferior a 15 %,
em peso, e de teor, em peso, de matérias gordas (3) :
— Não superior a 3 %
— Superior a 3 % mas não superior a 6,9 %
— Superior a 6,9 %
— De teor em matéria seca láctea não gorda igual ou inferior a
15 % , em peso, e de teor, em peso, de matérias gordas (4) :
— Não superior a 3 %
— Superior a 3 % mas não superior a 6,9 %
— Superior a 6,9 %
0402 99 19

— De teor em matéria seca láctea não gorda igual ou inferior a
1 5 %, em peso, e de teor, em peso, de matérias gordas (4) :
— Não superior a 3 %

0402 99 39

0402 99 91
0402 99 99

20,94
25,30
33,90

Outros :

— De teor em matéria seca láctea não gorda inferior a 15 %,
em peso, e de teor, em peso, de matérias gordas (3) :
— Não superior a 3 %
— Superior a 3 % mas não superior a 6,9 %
— Superior a 6,9 %

0402 99 31

0,0518
0,1065
0,1769

— Superior a 3 % mas não superior a 6,9 %
— Superior a 6,9 %
— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 9,5 % mas não
superior a 45 % :
— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg :
— De teor, em peso, de matérias gordas não superior a 21 % :
— De teor em matéria seca láctea não gorda inferior a 15 % ,
em peso (3)
— De teor em matéria seca láctea não gorda igual ou supe
rior a 15%, em peso (4)
— De teor, em peso, de matérias gordas superior a 21 % mas
não superior a 39 % (3)
— De teor, em peso, de matérias gordas superior a 39 % (3)

0,0518
0,1065
0,1769

20,94
25,30
33,90

0,2282

35,31

Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas não superior a 21 % :
— De teor em matéria seca láctea não gorda inferior a 15 % ,
em peso (3)
— De teor em matéria seca láctea não gorda igual ou supe
rior a 15%, em peso (4)
— De teor, em peso, de matérias gordas superior a 21 % mas
não superior 39 % (3)
— De teor, em peso, de matérias gordas superior a 39 % (3)
— — — De teor, em peso, de matérias gordas superior a 45 % :
— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg (3)
Outros (3)

35,31
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Código NC

Designação das mercadorias

Código
de produtos

Notas

(!)

(2)

(3)

(4)

0405 00
0405 00 11

(5)

Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite :
— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 85 % :
— — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 1 kg
— De teor, em peso, de matérias gordas :
— Inferior a 62 %

—
—
—
—
0405 00 19

Montante

das ajudas

Igual
Igual
Igual
Igual

ou
ou
ou
ou

superior
superior
superior
superior

0405 00 1 1 000

a
a
a
a

62 % mas inferior a 78 %
78 % mas inferior a 80 %
80 % mas inferior a 82 %
82%

0405 00
0405 00
0405 00
0405 00

11
11
11
11

200
300
500
700

—

120,98
152,20
156,10
160,00

— — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas :
— Inferior a 62 %

—
—
—
—
0405 00 90

0406
0406 30
0406 30 10

Igual
Igual
Igual
Igual

ou
ou
ou
ou

superior
superior
superior
superior

0405 00 19 100

a
a
a
a

62 % mas inferior a 78 %
78 % mas inferior a 80 %
80 % mas inferior a 82 %
82 %

0405 00
0405 00
0405 00
0405 00

—

19 200
19 300
19 500
19 700

120,98
152,20
156,10
160,00

0405 00 90 100
0405 00 90 900

160,00
206,00

— Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas :
— Não superior a 99,5%
— Superior a 99,5 %
— Queijos :
— Queijos fundidos, excepto ralados ou em pó (6) :

— — Em cuja fabricação apenas entrem os queijos Emmental, Gruyère,
Appenzell e, eventualmente, a título adicional, Glaris com ervas
(denominado « Schabziger acondicionados para venda a retalho, de
teor de matérias gordas, em peso de matéria seca, inferior ou igual a
56 % :

— — — Em cuja fabricação apenas entrem os queijos Emmental e Gruyère,
de teor de matérias gordas, em peso da matéria seca, inferior ou
igual a 56 % :
— — — — De teor, em peso, de matérias gordas não superior a 36 % e de
teor de matérias gordas, em peso da matéria seca :
— — — — — Não superior a 48 % :
— De teor, em peso de matéria seca :
— Inferior a 27 %

0406 30 10 100

—

0406 30 10 150
0406 30 10 200

18,60
39,65

0406 30 10 250
0406 30 10 300

39,65
58,18

0406 30 10 350
0406 30 10 400
0406 30 10 450

39,65
58,18
84,66

— Inferior a 33 %

0406 30 10 500

—

— Igual ou superior a 33 % mas inferior a 38 %
— Igual ou superior a 38 % mas inferior a 43 %

0406 30 10 550
0406 30 10 600

39,65
58,18

— Igual ou superior a 27 % mas inferior a 33 %
— Igual ou superior a 33 % mas inferior 38 %
— Igual ou superior a 38 % mas inferior a 43 % e de teor
de matérias gordas, em peso da matéria seca :
— Inferior a 20 %
— Igual ou superior a 20 %
— Igual ou superior a 43 % e de teor de matérias gordas,
em peso da matéria seca :
— Inferior a 20 %
— Igual ou superior a 20% mas inferior a 40%
— Igual ou superior a 40 %
— Superior a 48 % :
— De teor, em peso de matéria seca :
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Código NC

Designação das mercadorias

Código
de produtos

Notas

(1 )

(2)

(3)

(4)

0406 30 10

— Igual ou superior a 43 % mas inferior a 46 %

(cont')

_ igual ou superior a 46 % e de teor de matérias gordas,

Montante

das ajudas

(5)

0406 30 10 650

84,66

— Inferior a 55 %

0406 30 1 0 700

84,66

— Igual ou superior a 55%

0406 30 10 750

103,34

— — — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 36%

0406 30 10 800

103,34

— — — Outros

0406 30 1 0 900

—

— Inferior a 27 %

0406 30 31 100

—

— Igual ou superior a 27 % mas inferior a 33 %

0406 30 31 300

(*)

18,60

— Igual ou superior a 33 % mas inferior a 38 %

0406 30 31 500

(*)

39,65

— Inferior a 20 %

0406 30 31 710

f)

39,65

— Igual ou superior a 20 %

0406 30 31 730

em peso da matéria seca :

— — Outros :

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 36 % e de
teor de matérias gordas, em peso da matéria seca :
0406 30 31

— — — — Não superior a 48 %

— De teor, em peso da matéria seca :

— Igual ou superior a 38 % mas inferior a 43 % e de teor de
matérias gordas, em peso da matéria seca :
58,18

— Igual ou superior a 43 % e de teor de matérias gordas, em
peso da matéria seca :

0406 30 39

— —

— Inferior a 20 %

0406 30 31 910

0

39,65

— Igual ou superior a 20 % mas inferior a 40 %

0406 30 31 930

(*)

58,18

— Igual ou superior a 40 %

0406 30 31 950

0

84,66

Superior a 48 % :
— De teor, em peso da matéria seca :
— Inferior a 33 %

0406 30 39 100

—

— Igual ou superior a 33 % mas inferior a 38 %

0406 30 39 300

(*)

39,65

— Igual ou superior a 38 % mas inferior a 43 %

0406 30 39 500

(*)

58,18

— Igual ou superior a 43 % mas inferior a 46 %

0406 30 39 700

84,66

— Igual ou superior a 46 % e de teor de matérias gordas, em
peso da matéria seca :
— Inferior a 55 %

0406 30 39 930

0

84,66

— Igual ou superior a 55%

0406 30 39 950

(*)

103,34

0406 30 90

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 36%

0406 30 90 000

(*)

103,34

0406 90 23

— — — Edam :

— De teor em matérias gordas, em peso da matéria seca :

0406 90 25

— Inferior a 39 %

0406 90 23 100

—

— Igual ou superior a 39 %

0406 90 23 900

110,24

— Inferior a 39 %

0406 90 25 100

—

— Igual ou superior a 39 %

0406 90 25 900

Tilsit :

— De teor em matérias gordas, em peso da matéria seca :

(0

110,24
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Código NC

Designação das mercadorias

Código
de produtos

Notas

(1)

(2)

(3)

(4)

0406 90 27

Montante

das ajudas

(5)

— — — Butterkãse :

— De teor em matérias gordas, em peso da matéria seca :

0406 90 76

- Inferior a 39 %

0406 90 27 100

—

— Igual ou superior a 39 %

0406 90 27 900

(*)

93,42

— Com um teor em matérias gordas, em peso de
matéria seca, inferior a 39%

0406 90 76 100

0

90,24

— Com um teor em matérias gordas, em peso da
matéria seca, igual ou superior a 39 % mas inferior
a 55%

0406 90 76 300

(*)

110,24

— Com um teor em matérias gordas, em peso da
matéria seca, igual ou superior a 55%

0406 90 76 500

0

110,24

0406 90 78 100

0

90,24

0406 90 78 300

0

1 10,24

0406 90 78 500

(*)

110,24

_______ Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo,
samsB :

0406 90 78

Gouda :

— Com um teor em matérias gordas, em peso da
matéria seca, inferior a 39%
— Com um teor em matérias gordas, em peso da
matéria seca, igual ou superior a 39 % mas inferior

a 55 %
— Com um teor em matérias gordas, em peso da
matéria seca, igual ou superior a 55%
— — — — — — — Outros queijos com um teor, em peso, de água na
matéria não gorda :
0406 90 79

_______ Estrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Pau

lin, Taleggio :
— Com um teor em matérias gordas, em peso da
matéria seca, inferior a 39%

— Com um teor em matérias gordas, em peso da
matéria seca, igual ou superior a 39 %
0406 90 81

0406 90 79 100

0406 90 79 900

—

(*)

93,42

_______ Cantai, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey :

— Com um teor em matérias gordas, em peso da
matéria seca, inferior a 39%

— Com um teor em matérias gordas, em peso da
matéria seca, igual ou superior a 39%

0406 90 86

0406 90 81 100

0406 90 81 900

—

(*)

105,89

________ Superior a 47 % mas não superior a 52 % :
— Queijos fabricados a partir de soro

0406 90 86 100

—

— Outros :

— Com um teor em matérias gordas, em peso da
matéria seca :

- inferior à 5 %
— igual ou superior a 5 % mas inferior a
19%
— igual ou superior a 19 % mas inferior a
39%
- Superior a 39 %

0406 90 86 200

0

72,89

0406 90 86 300

0

79,92

0406 90 86 400
0406 90 86 900

0
0

90,24
105,89
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Código NC

Designação das mercadorias

Código
de produtos

Notas

(1 )

(2)

(3)

(4)

0406 90 87

Montante

das ajudas

(5)

________ Superior a 52 % mas não superior a 62 % :
— Queijos fabricados a partir de soro

0406 90 87 100

—

— Outros :

— Com um teor em matérias gordas, em peso da
matéria seca :

— inferior a 5 %

0406 90 87 200

0

72,89

— igual ou superior a 5 % mas inferior a
19%

0406 90 87 300

0

79,92

— igual ou superior a 19 % mas inferior a
39%

0406 90 87 400

0

90,24

— Idiazabal, Manchego e Roncai, fabri
cados exclusivamente a partir de leite
de ovelha

0406 90 87 951

0

123,00

— Maasdam

0406 90 87 971

0

110,24

— Manouri, com um teor, em peso de,
matérias gordas igual ou superior a
30%

0406 90 87 972

0

39,07

- Outros

0406 90 87 979

0

110,24

— Superior a 39 % :

0406 90 88

________ Superior a 62 % mas não superior a 72 % :
— Queijos fabricados a partir de soro

0406 90 88 100

—

— Outros :

— Com um teor em matérias gordas, em peso da
matéria seca :
— Inferior a 5 % e com um teor em matéria

seca igual ou superior a 32 % em peso

0406 90 88 200

0

72,89

0406 90 88 300

0

79,92

— igual ou superior a 5 % mas inferior a
19 % e com um teor em matéria seca

igual ou superior a 32 %, em peso
— Outros

0406 90 88 900

—

(') Não sera concedida qualquer ajuda, quando se tratar de um produto de mistura desta posição (subposição) que contenha soro e/ou lactose adicionados.

Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionados ao
produto soro e/ou lactose.

(2) Para o cálculo do teor, em peso, de matérias gordas, não se tomará em consideração o peso das matérias não lácteas e/ou do soro e/ou da lactose adicionados.
Quando se tratar de um produto de mistura desta subposição, que contenha soro e/ou lactose adicionados, não se tomará em consideração, para o cálculo do
montante da ajuda, a parte que represente o soro e/ou a lactose adicionados.

Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionados soro
e/ou lactose e/ou caseinatos e, caso o tenham sido :

— o teor real, em peso, de soro e/ou de lactose e/ou caseína e/ou caseinatos adicionado por 100 quilogramas de produto acabado
e, nomeadamente,
— o teor, em lactose, do soro adicionado.

(3) Para o calculo do teor, em peso, de matérias gordas, não se tomará em consideração o peso das matérias não lácteas e/ou do soro e/ou da lactose adicionados.
O montante da ajuda em relação a 100 quilogramas de produto desta subposição será igual à soma dos seguintes elementos :

a) O montante por quilograma indicado, multiplicado pelo peso da parte láctea contida em 100 quilogramas de produto.
Todavia, se tiverem sido adicionados ao produto soro e/ou lactose, o montante por quilograma indicado será multiplicado pelo peso da parte láctea, com exclu
são do soro e/ou lactose adicionados, contida em 100 quilogramas de produto ;
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b) Um elemento calculado nos termos do disposto no n? 3 do artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1098/68 da Comissão (JO n? L 184 de 29. 7. 1968, p. 10).
Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionados soro
e/ou lactose e/ou caseinatos e, caso o tenham sido :

— o teor real, em peso de soro e/ou de lactose e/ou caseína e/ou caseinatos adicionado por 100 quilogramas de produto acabado
e, nomeadamente,
— o teor, em lactose, do soro adicionado.

(4) O montante da ajuda em relação a 100 quilogramas de produto desta subposição sera igual a soma dos seguintes elementos :
a) O montante por 100 quilogramas indicado.
Todavia, se tiverem sido adicionados ao produto soro e/ou lactose, o montante por 100 quilogramas indicado será :
— multiplicado pelo peso da parte láctea, com exclusão do soro e/ou lactose adicionados, contida em 100 quilogramas de produto,
e, em seguida,
— dividido pelo peso da parte láctea contida em 100 quilogramas de produto ;
b) Um elemento calculado nos termos do disposto no n? 3 do artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1098/68 .
Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionados soro
e/ou lactose e/ou caseína e/ou caseinatos e, caso o tenham sido :

— o teor real, em peso, de soro e/ou de lactose e/ou caseína e/ou caseinatos adicionado por 100 quilogramas de produto acabado
e, nomeadamente,
— o teor, em lactose, do soro adicionado.

(*) A ajuda aplicável aos queijos acondicionados em embalagens de uso imediato que contenham igualmente liquido de conservação, nomeadamente salmoura, sera
concedida sobre o peso líquido, deduzindo-se o peso deste líquido.

(6) Quando o produto contiver caseína e/ou caseinatos, não se tomará em consideração, para o cálculo do montante da ajuda, a parte que represente a caseína e/ou os
caseinatos adicionados.

Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionados caseína
e/ou caseinatos e, caso o tenham sido, o teor real, em peso, «de caseína e/ou caseinatos adicionado por 100 quilogramas de produto acabado.
Ç) O montante da ajuda para o leite condensado congelado é a mesma que a aplicável, respectivamente, às subposições 0402 91 ou 0402 99.
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REGULAMENTO (CE) N? 2994/94 DA COMISSÃO
de 8 de Dezembro de 1994

relativo ao fornecimento gratuito à Geórgia, à Arménia e ao Azerbaijão de trigo
mole de intervenção em conformidade com o Regulamento (CE) n? 1999/94 do
Conselho

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1999/94 do
Conselho, de 27 de Julho de 1994, relativo a acções de
fornecimento gratuito de produtos agrícolas destinados às
populações da Geórgia, Arménia, Azerbaijão, Quirguizis
tão, Tajiquistão e Moldávia ('), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 2621 /94 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 4?,

2. As despesas são respeitantes a tomada a cargo nos
entrepostos indicados no anexo II e ao transporte por
meios de transporte adequados até aos locais de destino e
nos prazos previstos no anexo I (um navio por destino).
Artigo 2?

1.

Em conformidade com o artigo 4? do Regulamento

(CE) n? 2065/94, as propostas devem ser apresentadas no
seguinte endereço :

Comissão das Comunidades Europeias,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 2065/94 da
Comissão (3) estabeleceu as normas de execução aplicáveis
ao fornecimento e produtos agrícolas provenientes das
existências de intervenção destinados à Geórgia, Arménia,
Azerbaijão, Quirguizistão e Tajiquistão previsto no Regu
lamento (CE) n? 1999/94 ; que, além disso, é necessário

FEOGA-Garantia,
Divisão VI/G.2,
Gabinete 10/05,
Rue de la Loi 120,

estabelecer regras específicas para o fornecimento de trigo
mole de intervenção ; que, atendendo por um lado aos
meios orçamentais e, por outro, à gestão adequada das
existências de intervenção, é conveniente organizar um

O prazo para a apresentação das propostas termina em 21
de Dezembro de 1994, às 12 horas (hora de Bruxelas).

concurso para o fornecimento de 120 000 toneladas de
trigo mole detidas pelo organismo de intervenção dina
marquês e destinadas à Geórgia, à Arménia e ao Azerbai
jão ;
Considerando que, dadas as dificuldades actuais destas
repúblicas e problemas específicos de envio do auxílio
para as referidas regiões, é conveniente organizar o forne
cimento dos referidos produtos em dois lotes ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

B-1049 Bruxelles.

No caso da não aceitação das propostas no dia 21 de
Dezembro de 1994, um segundo prazo para a apresenta
ção de propostas expira em 30 de Dezembro de 1994, às
12 horas (hora de Bruxelas).
Neste caso, todas as datas previstas no anexo I são prorro
gadas em 14 dias.

2.

A proposta diz respeito à quantidade total de um

lote, mencionada no artigo 1 ?

Em derrogação do disposto no n? 1 , ponto 1 da alínea d),
do artigo 6? do Regulamento (CE) n? 2065/94, a proposta
deve especificar o montante global, em ecus, exigido para
o fornecimento dum lote completo, bem como o
montante, em ecus por tonelada, exigido para cada local
de destino.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os proponentes, se for caso disso, tomam em conta os
preços de descarga e trânsito para a Arménia e Azerbaijão,
determinados entre as autoridades em questão, visadas no
anexo V.

1 . Nos termos dos n?s 1 e 2 do artigo 2? do Regula
mento (CE) n? 2065/94, é realizado um concurso relativo
às despesas de fornecimento de 120 000 toneladas líquidas
de trigo mole como indicado no anexo I.

3. Em derrogação ao montante visado do n? 1 , alínea f),
do artigo 6° do Regulamento (CE) n? 2065/94, a garantia

O anuncio de concurso diz respeito a dois lotes de 60 000
toneladas cada.

4. A garantia referida no n? 2 do artigo 12? do Regula
mento (CE) n? 2065/94, a constituir em moeda nacional,
é fixada em 140 ecus por tonelada.

(') JO n? L 201 de 4. 8. 1994, p. 1 .
0 JO n? L 280 de 29. 10. 1994, p. 2.
O JO n? L 213 de 18. 8. 1994, p. 3.

5. As garantias previstas nos n?s 3 e 4 serão constituídas
a favor da Comissão das Comunidades Europeias.

de concurso é fixada em 20 ecus por tonelada a constituir
em moeda nacional.

N ? L 316/24

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Artigo 3?

O certificado de tomada a cargo referido no n? 1 , alínea
a), do artigo 10? do Regulamento (CE) n? 2065/94 deve
ser estabelecido nos locais e pelas autoridades referidas no

9 . 12. 94

totalidade das quantidades para cada local de destino, apos
a conclusão desta operação.

anexo III, com base no modelo do annexo IV.

Artigo 5?
Artigo 4?

Para efeitos do pagamento previsto no artigo 13 ? do
Regulamento (CE) n? 2065/94, o organismo de interven

ção emitirá um certificado comprovativo da retirada da

O presente regulamento entra em vigor no 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 8 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO I
Lote n ? 1 :

— 20 000 toneladas de trigo mole de intervenção destinadas à Arménia.
Estádio de entrega :
Airum, via portos de Poti ou Batumi (mercadoria não descarregada).
Data final de entrega no porto :
20 de Fevereiro de 1995.

— 20 000 toneladas de trigo mole de intervenção destinadas à Geórgia.
Estádio de entrega :
Poti ou Batumi (mercadoria descarregada).
Data final de entrega no porto :
13 de Fevereiro de 1995.

— 20 000 toneladas de trigo mole de intervenção destinadas ao Azerbaijão.

Estádio de entrega :
Pbeiuk-Kesik, via portos de Poti ou Batumi (mercadoria não descarregada).
Data final de entrega no porto :
30 de Janeiro de 1995.
Lote n ? 2 :

— 20 000 toneladas de trigo mole de intervenção destinadas à Arménia.

Estádio de entrega :
Airum, via portos de Poti ou Batumi (mercadoria não descarregada).
Data final de entrega no porto :
30 de Janeiro de 1995.

— 20 000 toneladas de trigo mole de intervenção destinadas à Geórgia.

Estádio de entrega :
Poti ou Batumi (mercadoria descarregada).
Data final de entrega no porto :
20 de Fevereiro de 1995 .

— 20 000 toneladas de trigo mole de intervenção destinadas ao Azerbaijão.
Estádio de entrega :

Pbeiuk-Kesik, via portos de Poti ou Batumi (mercadoria não descarregada).
Data final de entrega no porto :
17 de Fevereiro de 1995 .

Nenhuma quantidade destinada à Arménia ou ao Azerbaijão pode ser armazenada nos portos de
Poti ou Batumi ; a mercadoria deverá ser imediatamente descarregada para os meios de transporte.
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ANEXO II

(em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidade

Lote n? 1

FAF AmbA

Planlageret
Nordre Havnevej
DK-5300 Kerteminde

3 462,560

FAF AmbA

Hverringe Gods
B0gebjerg
DK-5300 Kerteminde

3 213,120

Korn- og Foderstofforretning
Emmelev A/S
Hal 9 B

Norupvej 68
DK-5450 Otterup

4 000,550

Napus A/S
Dalhavegård
Astorpvej 78
DK-6070 Christiansfeld

2 643,Ó40

Kolding Omegns
Foderstof- og Gødningsforening AmbA
Katrinebjerg
Sdr. Stenderup
DK-6092 Varmark

3 001,460

DLG Nordvest

N0rgârdsvej 1
DK-7570 Vemb

8 454,840

DLG

Lager Vest
Tandrupvej 16
Tandrup
DK-7755 Bedsted Thy

2 844,340

DLG

Hurup Afdeling
Industrivej 5
DK-7760 Hurup Thy

2 649,980

DLG

Skive Afdeling
Pakhus 5
Havnen

DK-7800 Skive

6 999,820

DLG

Nyk0bing Afdeling
Gl. Hal

Ringvejen 72
DK-7900 Nykøbing M

2 000,400

A/S KFK

Frijsenborg Lager
Jernit
DK-8450 Hammel

5 500,307
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(em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidade

DLG Midtjylland
Bommen 11

Thorning
DK-8620 Kjellerup

5 078,690

Overgård Gods
Birte III

Overgårdsvej
DK-8970 Havndal

8 492,943

DLG

Lundbygård
Hal I

Hadsundvej 440
DK-9260 Gistrup

1 657,350

Lote n ? 2

Anders Bundgaard
Søvang Gods af 1993 A/S
Søbyvej 40
DK-7840 H0jslev

9 240,660

A/S KFK
Hal B

Birkegårdsvej
DK-8361 Hasselager
Overgård Gods
Carlsen Byggemarked L0gten A/S
Hjelmagervej 6
Løgten
DK-8541 Skødstrup

12 668,532

7 002,160

DLG
Det Rede Pakhus

Toldbodgade 6 A
DK-8900 Randers

1 001,338

Overgård Gods
Fuglsøhus, Hus nr. 2
Fuglsømarkvej 8
DK-8970 Havndal

3 540,060

0AG AmbA

Kragelun, Hus 3
0stkystvejen 4
DK-9300 Saby

2 845,740

Lars P. Andersen

Planlager v/H.J. Hæk
Nejrupvej 14
Vester Hassing
DK-9310 Vodskov

5 438,080

0AG AmbA
Hal M

Dregårdsvej 1
DK-9330 Dronninglund

2 806,980

Ove Rasmussen

Skovgård Gods, Hal II
Skovgårdsvej 9
Skellerup
DK-9500 Hobro

2 318,940
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(em toneladas)

Local de armazenagem

Quantidade

Overgård Gods
My hal v/Karl Lubech
Ais Oddevej 58
DK-9560 Hadsund

5 909,960

A/S KFK

B0rglum Kloster
Børglum Klostervej 255
Børglum
DK-9760 Vrå

7 227,550

As características dos lotes são fornecidas aos proponentes pelo organismo de intervenção dinamar
quês.
Endereço do organismo de intervenção :
DINAMARCA

Landbrugsministeriet
EF-Direktoratet

Nyropsgade 26
DK-1602 K0benhavn V

tel. : [(45) 33 92 70 00 ; telefax : (45) 33 92 69 48].
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ANEXO III

a) Local de tomada a cargo na Arménia :
1 . Airum — estádio de mercadoria não descarregada.

O controlo qualitativo e quantitativo será efectuado aquando da selagem dos vagões em Poti ou
em Batumi. O certificado de tomada a cargo será emitido aquando da chegada à estação acima
mencionada, após verificação da integridade da selagem e do número de vagões.
2. Autoridade habilitada a emitir o certificado de tomada a cargo :
Ministry of Food and Provision
375010 Yerevan

Dom Pravitelstva

Ploschad Respubliki, 1
Mr Stepanian, Deputy Minister
Tel.: (7-8852) 52 03 21 .
b) Local de tomada a cargo na Geórgia :

1 . Porto de Poti ou Batumi — estádio de mercadoria descarregada.
2. Autoridade habilitada a emitir o certificado de tomada a cargo :

Gossudarstvenaya Corporatziya Chleboproductov
Ul . Didi Cheivani no . 6
Tblisi

Mr Anzar Burdjanadze
Tel. : (7-8832) 99 86 98 ; fax : (7-8832) 99 67 40.

c) Local de tomada a cargo no Azerbaijão :
1 . Pbeiuk-Kesik — estádio de mercadoria não descarregada.

O controlo qualitativo e quantitativo será efectuado aquando da selagem dos vagões em Poti ou
em Batumi. O certificado de tomada a cargo será emitido aquando da chegada à estação acima
mencionada, após verificação da integridade da selagem e do número de vagões.
Os vagões não conformes serão recusados pelas autoridades do Azerbaijão ; nem as despesas de
descarga em Poti ou Batumi nem as despesas de transporte em território da Geórgia serão pagas
às autoridades georgianas. Essas despesas serão deduzidas do montante a pagar ao adjudicatário.
2. Autoridade habilitada a emitir o certificado de tomada a cargo :
Gossudarstvenaya Companija Chleboproductov
370033 Baku

Ul. Usif Zaade n? 13
Mr F.R. Mustafaev-President

Tel. : (7-8922) 66 74 51 /66 38 20
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ANEXO IV

Certificado de tomada a cargo
O abaixo assinado

(apelido/nome próprio/função)

agindo por conta de

certifica ter tomado a cargo as mercadorias seguidamente indicadas :
Produto :

Acondicionamento :

Quantidade total em toneladas (peso líquido) :
(peso bruto) :
de sacos (farinha) :
Número

de embalagens (manteiga-carne) (') :
Local e data de tomada a cargo :

Número dos vagões / Nome do navio / Números de matricula
dos pesos pesados (') :
Número de selagens à chegada :
Nome e endereço da firma encarregada do transporte :

Nome e endereço da sociedade de vigilancia :

Nome e assinatura do seu representante no local :

Observações ou reservas :

Assinatura e carimbo

(') Riscar o que não interessa.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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ANEXO V

Preços de transito sobre o território georgiano
ARMÉNIA

Produto

Custos de descarga
(por tonelada)

Sementes

— por grua
— por sucção

Custos de transporte,
incluindo a segurança
da carga
(por tonelada)

Custos

de administração

(por lote)

Poti

Batumi

14 USD

16 USD

120 USD

4 USD
5,5 USD

Carga geral em vagões cobertos

6 USD

14 USD

16 USD

120 USD

Vagões térmicos

6 USD

30 USD

34 USD

120 USD

AZERBAIJAO

Produto

Custos de descarga
(por tonelada)

Sementes

— por grua
— por sucção

Custos de transporte
incluindo a segurança
da carga
(por tonelada)

Custos

de administração

(por lote)

Poti

Batumi

14,1 USD

15,5 USD

120 USD

4 USD
5,5 USD

Carga geral em vagões cobertos

6 USD

14,1 USD

15,5 USD

120 USD

Vagões térmicos

6 USD

29,8 USD

32,8 USD

120 USD

GEÓRGIA

Produtos

Custos de descarga
(por tonelada)

Sementes-grua

Sementes-sucção

Carga geral em
vagões cobertos

3 USD

3,5 USD

5 USD

N ? L 316/32
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REGULAMENTO (CE) N? 2995/94 DA COMISSÃO
de 8 de Dezembro de 1994

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

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

venção às compras necessárias para garantir um apoio

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

cotações de que a Comissão tem conhecimento e em

razoável ao mercado, conduzem a alterar, com base nas

nização comum de mercado no sector da carne de bovi

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

no ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 1884/94 (2), e, nomeadamente, o n? 7 do
seu artigo 6?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1627/89 da
Comissão, de 9 de Junho de 1989, relativo à compra de
carne de bovino por concurso (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 2808/94 (4),
abriu concursos para compra, em determinados Estados
-membros ou regiões de Estados-membros, de certos
grupos de qualidades ;

Artigo 1 ?

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

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

O presente regulamento entra em vigor em 12 de

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

Dezembro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Dezembro 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
159
298

de
de
de
de

28 .
30.
10.
19.

6. 1968, p. 24.
7. 1994, p. 27.
6. 1989, p. 36.
11 . 1994, p. 3.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO

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

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

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρΦρο 1
παράγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

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

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualita di cui all'articolo 1 , paragrafo 1
In artikel 1 , lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do
artigo 1 ?
Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoria A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους

Κατηγορία A

Κατηγορία Γ

Member States or regions

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

of a Member State

États membres ou régions
d'États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

U

R

O

U

R

Great Britain

x

Ireland

x

Northern Ireland

x

O

x
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REGULAMENTO (CE) N? 2996/94 DA COMISSÃO
de 8 de Dezembro 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,

lamento (CE) n? 2147/94 da Comissão Q, com a ultima
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 2914/94 («),

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

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 9 de
Dezembro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
0
(4)

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.

H JO n? L 228 de 1 . 9. 1994, p. 23.
(6 JO n? L 307 de 1 . 12. 1994, p. 30.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 8 de Dezembro 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 0

ACP

Países terceiros

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

(excepto ACP e
Bangladesh) (3)

—
—
—
227,18
—
—
—
227,18
—
—
—
283,97
—
—
—
283,97
—
—
—
423,34
—
—
—
423,34
—
—
—
453,82
—
—
—
453,82
—

146,19
147,85
147,85
147,85
146,19
147,85
147,85
147,85
183,63
185,71
185,71
185,71
183,63
185,71
185,71
185,71
227,82
270,34
270,34
270,34
227,82
270,34
270,34
270,34
242,98
290,19
290,19
290,19
242,98
290,19
290,19
290,19
48,57

299,58
302,90
302,90
302,90
299,58
302,90
302,90
302,90
374,47
378,62
378,62
378,62
374,47
378,62
378,62
378,62
479,50
564,45
564,45
564,45
479,50
564,45
564,45
564,45
510,67
605,09
605,09
605,09
510,67
605,09
605,09
605,09
103,14

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(') 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 Caraíbas 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.
(*) 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 93/211 /CEE.
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REGULAMENTO (CE) N? 2997/94 DA COMISSÃO
de 8 de Dezembro de 1994

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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

Tendo em conta o Acto de Adesão da Grécia e, nomeada

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2169/81 do
Conselho, de 27 de Julho de 1981 , que fixa as regras
gerais do regime de ajuda ao algodão (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 554/93 (3), e, nomeadamente, o n? 1 do artigo 5?,
Considerando que o montante da ajuda referida no n? 1
do artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 2169/81 foi fixado
pelo Regulamento (CE) n? 2141 /94 da Comissão (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 2974/94 0 ;
Considerando que a aplicação dos regulamentos e modali
dades retomados no Regulamento (CE) n? 2141 /94 aos

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1 . O montante da ajuda relativa ao algodão com
semente, referida no artigo 5? do Regulamento (CEE)
n? 2169/81 , é fixado em 46,236 ecus por 100 quilogra
mas .

2. Todavia, o montante da ajuda será substituído com
efeito a partir de 9 de Dezembro de 1994, para ter em
conta as alterações a introduzir no regime das quantidades
máximas garantidas.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 9 de
Dezembro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
0
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

377
211
154
228

de
de
de
de

31 . 12. 1987, p. 49.
31 . 7. 1981 , p. 2.
25. 6. 1993, p. 23.
1 . 9. 1994, p. 11 .

(0 JO n? L 314 de 7. 12. 1994, p . 17.
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REGULAMENTO (CE) N? 2998/94 DA COMISSÃO
de 8 de Dezembro 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 ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 866/94 (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 7 de Dezembro de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes ;

Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CE) n? 1937/94 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? 1937/94 da Comissão 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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores a cobrar à importação dos
produtos referidos no n? 1 , alíneas a), b) e c), do artigo 1 ?
do Regulamento (CEE) n? 1766/92 são fixados no anexo.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 9 de
Dezembro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
30. 7. 1994, p. 36.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 8 de Dezembro de 1994, que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e às sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECU/t)

Código NC

Países terceiros (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

87,85 (2) (3)
87,85 (2)0
2,52 0 0 (u)

1001 90 91

57,08

1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10

57,08 0 (H)
107,59 (é)
87,09

1003 00 90

87,09 0

1004 00 00

91,42

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

87,85 00
87,85 (2)0
87,76 (4)
31,41 O
32,62 (4)0
0 0
0

90
00
90
00
00
00
10

1008 90 90

0

1101 00 00

118,43 0

1102
1103
1103
1107
1107

187,90
38,31
140,50
112,48
86,80

10
11
11
10
10

00
10
90
11
19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

165,90 (10)
126,71 0
145,87 (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 nivelídores 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 .

O Em relação ao trigo duro e à alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a Comu
nidade, o direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.
(6) O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos regulamentos (CEE) n? 1180/77 do Conselho (JO n? L 142 de 9. 6.
1977, p. 10), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1902/92 (JO n? L 192 de 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).

Ç) 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.
O 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? 1180/77 do Conselho, este direito nivelador é diminuído de 5,44 ecus por
tonelada em relação aos produtos originários da Turquia.

(") O direito nivelador para os produtos destes códigos, importados no âmbito do Regulamento (CE) n? 774/94, é
limitado nas condições previstas neste regulamento.
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REGULAMENTO (CE) N? 2999/94 DA COMISSÃO
de 8 de Dezembro 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 ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 866/94 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 12?,

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

mercado, verificada no decurso do período de referencia
de 7 de Dezembro de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes ;

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

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

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

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (4),
Considerando que os prémios que acrescem aos direitos
niveladores em relação aos cereais e ao malte foram
fixados pelo Regulamento (CE) n? 1938/94 da Comis
são (^ e pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;

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

Artigo 1 ?
Os prémios que acrescem aos direitos niveladores previa
mente fixados em relação à importação dos produtos refe
ridos no n? 1 , alíneas a), b) e c), do artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92 são fixados no anexo.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 9 de
Dezembro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(■)
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n°.

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
30. 7. 1994, p. 39.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 8 de Dezembro 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

12

1

2

3

Código NC

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

11,99

9,97

7,94

1001 90 99

0

11,99

9,97

7,94

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

100300 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

17,87

15,01

12,17

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

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

21,34

17,75

14,13

14,13

1107 10 19

0

15,95

13,26

10,56

10,56

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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II

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

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 5 de Dezembro de 1994

relativa à nomeação de um membro suplente do Comité das Regiões
(94/781 /CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu
artigo 198?A,
Tendo em conta a decisão do Conselho de 26 de Janeiro de 1994, relativa à nomeação dos
membros efectivos e suplentes do Comité das Regiões para o período de 26 de Janeiro de
1994 a 25 de Janeiro de 1998 ('),
Considerando que um lugar de membro suplente do Comité supramencionado ficou vago
na sequência da demissão de Jérôme Polvérini, comunicada ao Conselho em 27 de
Outubro de 1994 ;

Tendo em conta a proposta do Governo francês,
DECIDE :

Artigo único
Emile Mocchi é nomeado membro suplente do Comité das Regiões em substituição de

Jérôme Polvérini, pelo período remanescente do seu mandato, ou seja, até 25 de Janeiro
de 1998 .

Feito em Bruxelas, em 5 de Dezembro de 1994.
Pelo Conselho
0 Presidente
Th . WAIGEL

(■) JO n? L 31 de 4. 2. 1994, p. 29.
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DECISÃO DO CONSELHO
de 6 de Dezembro de 1994

relativa à prossecução do sistema Handynet, no âmbito das actividades relativas
ao primeiro módulo, « Meios técnicos de auxílio », desenvolvidas até à data
(94/782/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 235?,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),

Comissão e após consulta do Parlamento Europeu, sobre
as condições de continuação do sistema após aquela data ;

Considerando que a Comissão apresentou um relatório
sobre a aplicação do sistema ; que convém prosseguir o
sistema Handynet no âmbito das actividades relativas ao
primeiro módulo « Meios técnicos de auxílio » desenvol

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

vidas até à data ;

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

Considerando que o Tratado não prevê outros poderes de
acção para além dos do artigo 235? para a adopção da

Considerando que o principal objectivo da Decisão

presente directiva,

93/ 136/CEE do Conselho, de 25 de Fevereiro de 1993,

que estabelece um terceiro programa de acção comuni
tário a favor das pessoas com deficiência (Helios II 1993/
/1996) (4), diz respeito à promoção da igualdade de oportu
nidades e da integração das pessoas deficientes ; que uma
das acções de carácter geral se destina a dar resposta às
necessidades de informação dos deficientes por meio de
um sistema informatizado de informação e documentação

Handynet com base nos dados nacionais recolhidos,
actualizados e adaptados a nível europeu ;

Considerando que, no âmbito do programa Helios II e
nos termos da Decisão 93/ 136/CEE, a Comissão conti

DECIDE :

Artigo 1 ?
O sistema informatizado de informação e documentação

Handynet será prosseguido no período compreendido
entre 1 de Janeiro de 1995 e 31 de Dezembro de 1996,
no âmbito das actividades relativas ao primeiro módulo
« Meios técnicos de auxílio » desenvolvidas até à data.

Artigo 2?

nuou a recolha, adaptação a nível europeu, actualização,

A presente decisão é publicada no Jornal Oficial das

intercâmbio e difusão da informação sobre os meios
técnicos de auxílio, recolhida nos Estados-membros ;

Comunidades Europeias.

Considerando que, nos termos do n? 1 , alínea b), do
artigo 4? da Decisão 93/ 136/CEE, o Conselho voltará a

Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 1994.

analisar o sistema Handynet até 31 de Dezembro de 1994,
com base num relatório da Comissão relativo, entre outros

aspectos, à avaliação do primeiro módulo desse sistema,
« Meios técnicos de auxílio », e deliberará, sob proposta da

(') JO n? C 222 de 10. 8. 1994, p. 19.
(2) Parecer emitido em 1 de Dezembro de 1994 (ainda não publi
cado no Jornal Oficial.
(3) Parecer emitido em 23 de Novembro de 1994 (ainda não pu
blicado no Jornal Oficial.
(4) JO n? L 56 de 9. 3. 1993, p. 30.

Pelo Conselho
0 Presidente
N. BLÜM

9 . 12. 94

N ? L 316/43

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 14 de Setembro de 1994

relativa à proibição do PCP (pentaelorofenol) notificada pela República Federal
da Alemanha

(Apenas faz fé o texto em língua alemã)

(94/783/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

sivamente para fins de investigação ou experimen
tação científica, incluindo as análises, e para elimi
nação com garantia de inocuidade.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 100?A,

Considerando o seguinte :

(2)

Directiva 91/173/CEE
A Directiva 76/769/CEE do Conselho, de 27 de

I. PROCEDIMENTO

(1 )

Medida notificada

Em 2 de Agosto de 1991 , a representação perma

Julho de 1976, relativa à aproximação das disposi
ções legislativas, regulamentares e administrativas
dos Estados-membros respeitantes à limitação da
colocação no mercado e da utilização de algumas
substâncias e preparações perigosas (3), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 94/27/
/CE (4), prevê a proibição e a restrição da utilização
de determinadas substâncias e preparações perigo
sas .

nente da Alemanha notificou à Comissão a decisão

do Estado alemão, fundada no disposto do n ? 4 do
artigo 100?A do Tratado CEE, de continuar a
aplicar normas nacionais relativas ao pentaeloro
fenol (PCP) em vez da Directiva 91 / 173/CEE do
Conselho (').

As referidas normas resultam do regulamento de 12
de Dezembro de 1989 que proíbe o pentaelorofenol
(Pentachlorphenolverbotsverordnung)(2),
sendo
aplicáveis a partir de 23 de Dezembro de 1989 .

O referido regulamento prevê a proibição do
fabrico, da colocação no mercado e da utilização de

pentaelorofenol, seus sais e compostos, bem como
os preparados com um teor superior a 0,01 % das
referidas substâncias e os produtos que, na
sequência de tratamento com aqueles preparados,
possuam um teor superior a 5 mg/kg (ppm) das
mesmas substâncias. Mediante derrogação, as auto
ridades competentes podem autorizar a utilização
das substâncias, preparados e produtos em causa
como agentes de síntese, como subprodutos, exclu
(') JO n? L 85 de 5. 4. 1991 , p. 34.
O BGB1. I 1989, p. 2235.

A Directiva 91 / 173/CEE, que altera pela nona vez a
Directiva 76/769/CEE, proíbe a colocação no
mercado e a utilização em substâncias e preparados
de pentaelorofenol, seus sais e ésteres numa

concentração igual ou superior a 0,1 %, em massa.
Prevêem-se, todavia, quatro derrogações à referida
proibição. Assim, a utilização de pentaelorofenol e
seus compostos em utilizações industriais é admi
tida nos seguintes casos :

a) Tratamento de madeiras ;
b) Impregnação de fibras e têxteis pesados ;
c) Como agente de síntese e/ou transformação, em
processos industriais ;
d) Tratamento in situ de edifícios com interesse
histórico e cultural (a autorizar, caso a caso, pelo
Estado-membro em causa).

Em qualquer caso, o PCP ou os preparados que o
contenham

utilizados

no

âmbito

das

referidas

derrogações devem possuir um teor total de hexclo
rodibenzoparadioxina inferior a 4 ppm.
(3) JO n? L 262 de 27. 9. 1976, p. 201 .
(4) JO n? L 188 de 22. 7. 1994, p. 1 .
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As referidas derrogações serão reexaminadas em

(5)

função da evolução dos conhecimentos e das técni
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Acórdão do Tribunal de Justiça e sequencia a
dar ao processo

cas, o mais tardar três anos após a data de aplicação
da directiva. Os Estados-membros devem adoptar as
disposições legislativas, regulamentares e adminis
trativas necessárias para dar cumprimento à direc
tiva, o mais tardar em 1 de Julho de 1992.

Na sequência de um recurso de anulação apresen
tado pela República Francesa, o Tribunal de
Justiça, por acódão de 17 de Maio de 1994 ('),
anulou a referida decisão, em virtude da violação da

obrigação de motivação estabelecida pelo artigo
190? do Tratado CE, não se pronunciando sobre os
restantes argumentos suscitados pelo requerente.

A directiva foi adoptada pelo Conselho, por maioria
qualificada, em 21 de Março de 1991 , com base no
artigo 100?A do Tratado.
(3)

Pareceres

Por carta datada de 18 de Maio de 1994, o minis
tério alemão do Ambiente confirmou a intenção do
seu Governo de continuar a aplicar a regulamenta

O aviso de recepção da notificação alemã de 2 de
Agosto de 1991 foi enviado à respectiva representa
ção permanente em 18 de Novembro de 1991 .

ção alemã, referindo todavia que o regulamento de
1989 havia sido codificado em dois regulamentos
relativos, respectivamente, à produção e à utilização

A notificação foi transmitida aos outros Estados

BGB1. I, de 30 de Outubro de 1993, anexo 4, p.

-membros, para parecer. A Comissão recebeu os
pareceres da Grécia, da Itália, da França, da Bélgica

de 14 de Outubro de 1993, BGB1. I, de 20 de

de PCP (regulamento de 26 de Outubro de 1993,
1782) e à sua colocação no mercado (regulamento

Outubro de 1993, p. 1720). A Comissão decidiu
solicitar o parecer científico de um perito reconhe
cido internacionalmente, o professor Rappe, do

e da Dinamarca.

A Grécia considera que a Directiva 91 /173/CEE
assegura um nível adequado de protecção do
homem e do ambiente. A medida alemã teria por

Instituto de Química Ambiental da Universidade

de Umeã, na Suécia, que enviou um relatório à
Comissão.

efeito dificultar o comércio intracomunitário.

A Itália deu um parecer negativo sobre o recurso ao
n? 4 do artigo 100?A no âmbito da Directiva
91 / 173/CEE. As autoridades italianas consideram,

nomeadamente, que o teor-limite de 5 mg/kg esta
belecido para o pentaclorofenol pode ter conse
quências negativas sobre a importação de curtumes
provenientes de Itália e não assegura uma protecção
adequada do homem e do ambiente.
A França contestou também o recurso ao artigo
supracitado no caso específico do pentaclorofenol.
Tal recurso não parece justificado e poderá preju
dicar o comércio intracomunitário e as relações da

Comunidade com determinados países terceiros.
A Bélgica não contestou o recurso em causa, consi
derando, todavia, que o teor-limite de pentacloro
fenol estabelecido pelas autoridades alemãs poderá
colocar problemas, no caso de alguns produtos.

A Dinamarca apoiou a medida adoptada pela
Alemanha.

(4)

Decisão de 2 de Dezembro de 1992
Por decisão de 2 de Dezembro de 1992, a Comissão

confirmou a regulamentação alemã de 12 de
Dezembro de 1989 relativa à proibição do fabrico,
da colocação no mercado e da utilização de penta
clorofenol, seus sais e compostos, bem como dos
preparados com um teor superior a 0,01 % das
referidas substâncias e dos produtos que, na
sequência de tratamento com aqueles preparados,
possuam um teor superior a 5 mg/kg (ppm) das
mesmas substâncias.

II. FACTOS

(6)

O pentaclorofenol

O pentaclorofenol é uma substância produzida arti
ficialmente, reconhecida como perigosa para o

homem e para o ambiente. A sua classificação e
rotulagem, harmonizadas ao nível comunitário, de
acordo com a Directiva 67/548 /CEE do Conse

lho (2), relativa à aproximação das disposições legis
lativas, regulamentares e administrativas respei
tantes à classificação, embalagem e rotulagem das
substâncias perigosas, com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 92/32/CEE (3), são as
seguintes :

— classificado como cancerígeno da categoria 3,
ou seja, nocivo para o homem em virtude dos
seus possíveis efeitos cancerígenos, que as infor
mações disponíveis não permitem avaliar de um
modo satisfatório. Existem informações prove
nientes de estudos adequados com animais que
são, porém, insuficientes para determinar a clas
sificação na segunda categoria de cancerígenos e
a rotulagem com a frase de risco R40 : « possibi
lidades de efeitos irreversíveis »,

(') Processo C 41 /93, França contra Comissão, Colectânea da
Jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Pri
meira Instância

(2) JO n? 196 de 16. 8 . 1967, p. 1 .

(4 JO n? L 154 de 5. 6. 1992, p. 1 .
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Em virtude da sua toxicidade, o PCP é objecto de
diversas restrições em mais de trinta países.

— classificado como muito toxico por inalação e
rotulado de R26 : « muito tóxico por inalação »,
— classificado como tóxico por contacto com a
pele e por ingestão ; rotulado de R24/25 :
« tóxico em contacto com a pele e por inges

III. AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DAS
DISPOSIÇÕES NACIONAIS RELATIVA

tão »,

— classificado como irritante para os olhos, as vias
respiratórias e a pele ; rotulado de R36/37/38 :
« irritante para os olhos, vias respiratórias e
pele »,

— classificado como perigoso para o ambiente e
rotulado de R50 : «muito tóxico para os orga
nismos aquáticos »,
— classificado como perigoso para o ambiente e
rotulado de R53 : «pode causar efeitos nefastos a
longo prazo no ambiente aquático ».

Tendo em conta três critérios, designadamente a
toxicidade, a persistência e a bioacumulação, o PCP
foi incluído na lista I da Directiva 76/464/CEE do

Conselho, de 4 de Maio de 1976, relativa à poluição
causada por determinadas substâncias perigosas
lançadas no meio aquático da Comunidade ('), com
a redacção que lhe foi dada pela Directiva
91 /692/CEE (2). Tendo em vista eliminar a poluição
das diversas componentes do meio aquático que
poderiam ser afectadas pela descarga de PCP, a
Directiva 86/280/CEE do Conselho, de 12 de

Junho de 1986, relativa aos valores-limite e aos

objectivos de qualidade para as descargas de certas
substâncias perigosas incluídas na lista I do anexo
da Directiva 76/464/CEE (3), com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 91 /692/CEE, esta
belece valores-limite para a substância em causa.
O pentaclorofenol contém impurezas perigosas,
nomeadamente até 0,1 % de policlorobidenzo
dioxinas e de 1 a 5 % de fenoxifenóis policlorados.
Juntamente com estes últimos, o PCP é respon
sável pela difusão díaria de dioxinas no ambiente. A
difusão de dioxinas resulta da exposição à luz solar
e da incineração de produtos tratados com PCP. Os
PCP contidos nas lamas de depuração constituem
tambén uma fonte de dioxinas.

N ? L 316/45

MENTE AOS OBJECTIVOS INVOCADOS

(7)

Contrariamente a outros países da Comunidade, a
Alemanha é bastante afectada pelos efeitos tóxicos
do PCP sobre a saúde humana e o ambiente aquá

tico, bem como pela contribuição do PCP para a
libertação de dioxinas no ambiente.

A. Protecção da saúde contra os efeitos directos do
PCP

O pentaclorofenol coloca um problema de saúde
específico, na Alemanha, país que constituiu um

grande produtor e utilizador deste produto. A
Alemanha foi o principal produtor de pentacloro
fenol até 1985 ; a título de exemplo, a produção da
principal empresa do sector rondou, em 1978,

4 503 toneladas, o que representa cerca do triplo da
quantidade actualmente utilizada na Comunidade.
Uma parte da referida produção foi utilizada na
Alemanha, nomeadamente no interior das habita

ções. A utilização do pentaclorofenol no interior
das habitações constitui um risco para a saúde
humana. Em virtude da considerável produção
anterior e do modo de utilização do PCP, a popula
ção alemã permanece exposta a quantidades de
PCP particularmente elevadas (4).
B. Protecção do ambiente aquático

O PCP é letal para determinados organismos aquá
ticos em concentrações da ordem de 0,1 Hg/1. Antes
da proibição do PCP, estas concentrações eram, em

geral, excedidas nos cursos de água alemães. A
maioria dos referidos cursos de água possui actual
mente concentrações de PCP inferiores a 0,1 jxg/1.
Tendo em conta a dinâmica industrial, nomeada

mente nos sectores que utilizam PCP, a mera trans

posição da Directiva 91 / 173/CEE pela Alemanha
poderia determinar concentrações médias supe
riores às registadas antes da proibição do produto ;

O PCP é utilizado como :

— agente de tratamento de madeiras (acção fungi
cida e agente anti-« azulado »),
— agente de impregnação de têxteis industriais
(acção fungicida),
— bactericida nas indústrias de curtumes e pasta
de papel,
— agente de esterilização de solos,

— moluscida no tratamento de águas industriais,
nomeadamente águas de refrigeração.
(') JO n? L 129 de 18. 5. 1976, p. 23.
(2) JO n? L 377 de 31 . 12. 1991 , p. 48 .
(3) JO n? L 181 de 4. 7. 1986, p. 16.

nos cursos de água próximos das instalações indus
triais, as referidas concentrações poderiam aumen

tar, de modo a atingir valores compreendidos entre
300 e 400 Hg/l. Nessa eventualidade, seria possível
que os teores de PCP das águas subterrâneas utili
zadas para abastecimiento (cercade 72 % da água
potável) voltassem a exceder 0,1 (Xg/1.
(4) A problemática da utilização, na Alemanha, de produtos para
o tratamento de madeira à base de PCP, no interior das habi

tações, é reflectida por um processo judicial que decorre des
de 1984. Mais de 3 000 pessoas apresentaram queixa, em
Frankfurt, contra a administração de uma empresa que vende
ra produtos que originaram problemas de saúde para os lesa
dos.

N? L 316/46
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Desde modo as circunstancias específicas associadas
à produção e à utilização de pentaclorofenol na
Alemanha, no passado, continuam a ter um
impacte considerável no ambiente aquático.
C. Protecção da saúde e do ambiente contra as
dioxinas

a) Particularidades das dioxinas
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dioxinas em lamas de depuração (estudo realizado
na Alemanha, na Suíça e na Suécia, em 1989) e em

produtos de compostagem.
As

elevadas

concentrações

de

dioxinas

na

Alemanha parecem dever-se a diversos factores
específicos. A Alemanha é um dos principais países
industrializados e um dos mais provoados na
Comunidade. Por tal facto, existe na Alemanha um
número considerável de fontes de dioxina além do

Um dos problemas colocados pelo pentaclorofenol
reside na sua estreita relação com as dioxinas. Com
efeito, nos processos de fabrico de PCP por clora

ção catalítica do fenol ou por hidrólise alcalina do
hexaclorobenzeno obtêm-se diversos co-produtos e
impurezas, nomeadamente dioxinas (0,1 %).

PCP, nomeadamente as instalações de incineração
de resíduos urbanos e industriais, as siderurgias e
indústrias metalúrgicas em geral, o elevado
consumo de combustíveis, a utilização maciça de

lamas de depuração, o número de instalações de
reciclagem de resíduos, etc.

Formam-se também dioxinas nos processos de
combustão a alta temperatura de matérias orgânicas

das dioxinas na Alemanha, nomeadamente as

contendo cloro, como no caso da incineração de

condições climáticas (neve, por exemplo), que favo

produtos que contenham PCP.

Existem também locais que amplificam o problema
recem a difusão das dioxinas na atmosfera, nos

solos e na água, incluído dioxinas de proveniência
ambiente.

tranfronteiriça. Os hábitos alimentares da popula
ção alemã podem também contribuir para as
concentrações elevadas de dioxinas.

As dioxinas acumulam-se nos sedimentos dos rios e

Não existe consenso internacional sobre o nível de

Diversos processos industriais e domésticos deter
minam também emissões de dioxinas para o

oceanos, onde são fixadas pelos peixes, bem como
nos solos, sendo fixadas directa ou indirectamente

pelas plantas e pelos animais.
Os produtos alimentares podem também veicular
dioxinas.

protecção das populações contra as dioxinas.
Alguns países e organizações internacionais extra
polaram os resultados de ensaios realizados com
animais para estabelecer os respectivos níveis de
protecção do homem, recorrendo a diversos factores
de segurança. Os exemplos que se seguem mostram
a diversidade das doses diárias admissíveis estabele

Algumas dioxinas são extremamente tóxicas, provo

cidas por diversos países industrializados :

cando o cancro.

b) Presença de dioxinas na Alemanha

Juntamente com outros países industrializados, a
Alemanha considerou sempre que o contacto com
dioxinas poderia constituir um dos factores deter
minantes do cancro, no homem e nos animais.

O problema das dioxinas é particularmente grave
na Alemanha, onde a taxa diária média de absorção,
no homem, atinge l,3pg/kg da massa corporal e
mesmo 1 80 pg/kg, no caso de determinados grupos
populacionais, nomeadamente os bebés.
Um estudo realizado pela Organização Mundial de
Saúde em diversos países, em 1989, sobre o teor de
determinadas dioxinas no leite materno, revelou

que as concentrações mais elevadas se encontravam
na Bélgica, na Alemanha, nos Países Baixos e no
Reino Unido. As concentrações registadas na
Alemanha começaram a diminui na sequência da
proibição do PCP.

O elevado teor de dioxinas no leite materno regis
tado na Alemanha foi confirmado por outros
estudos comparativos referentes à presença de

— Alemanha :

1 pg/kg/dia,

— Reino Unido :

1 pg/kg/dia,

— Países Baixos :

4 pg/kg/dia,

— países escandinavos :

0 a 5 pg/kg/dia,

— Canada :

10 pg/kg/dia,

— Comunidade :

sem valor
cido.

estabele

Qualquer que seja o valor da dose diaria admissível,
que oscila entre 0 e 10 pg/kg, torna-se evidente a
necessidade de uma acção destinada e proteger
determinados grupos populacionais que se encon

tram expostos a doses de 180 pg/kg/dia, na
Alemanha. A Comissão considera pertinente o

desejo das autoridades alemãs de reduzir o nível de
exposição das populações com risco.
c) Política alemã de luta contra as dioxinas
As autoridades alemãs reagiram já à situação em
causa, tendo adoptado um programa legislativo
destinado a controlar as fontes de emissão de dioxi
nas .
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Em 1978, o principal produtor europeu de PCP era
uma empresa alemã, Dynamit Nobel, cuja produ

As emissões de dioxinas provenientes das instala
ções de incineração de resíduos urbanos, dos
combustíveis e das lamas de depuração, bem como
de produtos químicos tais como os PCB e PCP,
foram objecto de regulamentação na Alemanha. Foi

ção rondava as 4 503 toneladas. Em 1985, na
sequência de negociações com as autoridades públi
cas, as empresas que constituem a associação alemã
dos produtos para a protecção de madeiras renun
ciaram à utilização de PCP. Actualmente, os princi
pais produtores de PCP localizam-se nos Estados
Unidos da América. O consumo europeu é actual
mente satisfeito mediante importações.

também adoptado um acordo voluntário destinado
a controlar o teor de dioxinas nas embalagens
industriais utilizadas para géneros alimentícios
líquidos.

As iniciativas mais recentes dizem respeito ao
controlo de todos os produtos químicos que
possam constituir uma fonte de dioxinas (« Gefahr
stoffe ») e à introdução do conceito de « desconta
minação de solos poluídos com dioxinas ». Por

Um estudo realizado pela Agência alemã do
ambiente ( Umweltbundesamt) sobre uma parte da
indústria química na Alemanha, publicado em
1992, identificou 250 produtores de mais de 1 000
preparados para o tratamento de madeiras. Estes
preparados utilizam mais de 75 substâncias dife
rentes, sendo produzidos numa quantidade total de
47 000 toneladas/ano, das quais 17 000 toneladas de
creosote. O comércio entre a antiga Alemanha
Ocidental e outros países, no sector dós preparados
para o tratamento de madeiras, possui uma impor
tância reduzida, sendo importadas anualmente pela
antiga Alemanha Ocidental cerca de 1 000 tone
ladas destes produtos.

outro lado, encontra-se aberto o debate relativo à
redução das emissões de dioxinas resultantes da

indústria metalúrgica, das instalações de reciclagem
e da indústria da pasta de papel.
De acordo com algumas estimativas, a adopção de
um programa legislativo adequado permitirá, até ao
ano 2000, reduzir as emissões de dioxinas para
10 % do valor registado em 1991 . As mesmas esti
mativas prevêm que, na mesma altura, o PCP resul

tante de utilizações anteriores contribuirá para um
terço das emissões de dioxinas.

A legislação alemã aplica-se a todos os produtos
que contenham PCP, de produção nacional ou
importados. Nunca foram apresentadas à Comissão
quaisquer queixas referentes à legislação em causa.
Embora, aquando da sua consulta, os Estados-mem
bros tenham expresso dúvidas quanto ao impacte

Finalmente, deve referir-se que a reintrodução do
PCP na Alemanha colocaria em causa os resultados

dos ensaios efectuados, em virtude do aumento das

emissões provenientes das indústrias de tratamento
de madeiras e dos têxteis, bem como de produtos

da medida no comércio intracomunitário, não

colocados de novo no mercado alemão.

foram referidos quaisquer valores nem foi realizada
qualquer análise do impacte da mesma nos sectores
económicos (curtumes, têxteis, etc.) afectados. Os

Além disso, o aumento consequente dos níveis de
dioxinas teria importantes consequências económi
cas, colocando em causa o programa de redução de
dioxinas adoptado pelas instalações municipais de
incineração, cujo custo rondou 400 milhões de
marcos alemães, bem como a utilização na agricul
tura de 50 milhões de toneladas de lamas de depu

serviços da Comissão contactaram diversas federa

ções europeias de indústrias que utilizam grandes
quantidades de PCP ; as informações recolhidas não
revelam quaisquer entraves às trocas comerciais. No
caso da indústria das madeiras, não parecem regis
trar-se alterações resultantes da proibição do PCP,
sendo utilizados, como alternativa, produtos isentos

ração.

desta substância.

Tendo em conta o que precede, a Comissão consi
dera que o pedido apresentado pelas autoridades
alemãs no sentido de manter as disposições nacio
nais relativas ao PCP atrás referidas, em vez da

Directiva 91 / 173/CEE, se justifica em virtude das
circunstâncias específicas ligadas à protecção da

(9)

Verificação da ausência de restrições dissimu
ladas no comércio entre os Estados-membros

resultantes das disposições nacionais referidas

saúde e do ambiente na Alemanha. A Comissão

considera também que as disposições em causa
devem ser consideradas necessárias e adequadas aos
objectivos que pretendem atingir.

(8)

Verificação do carácter não discriminatório
das medidas nacionais referidas

A produção mundial de PCP oscila entre 25 000 e
30 000 toneladas/ano. A Alemanha suspendeu a sua
produção de PCP ; não existe nenhum produtor
comunitário desta substância desde 1992, data da
cessação de actividade da Rhône-Poulenc no sector.

Este conceito, referido no n? 4, segundo parágrafo,
do artigo 100?A do Tratado, tem por finalidade
impedir que as restrições basedas nos critérios do
parágrafo precedente sejam transformadas em
medidas com objectivos económicos, isto é, adop
tadas com o objectivo de criar obstáculos à importa
ção de produtos provenientes de outros Estados
-membros ou de proteger indirectamente a produ
ção nacional de determinado produto. A Comissão
considera, todavia, que os factos invocados e a aná
lise das circunstâncias em que as referidas disposi
ções foram adoptadas não permitem concluir a
existência de restrições dissimuladas.

N? L 316/48

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Com efeito, a Alemanha não tem qualquer inte
resse específico no desenvolvimento, na produção
ou na exportação de produtos de substituição do
PCP, o que é, aliás, comprovado pelo caso de creo

sote. A colocação no mercado deste último produto
foi proibida por um Regulamento de 14 de
Outubro de 1993, embora a Alemanha fosse o seu

principal

produtor

mundial.

Além

disso,

o

comércio entre a Alemanha e os restantes Estados
-membros de PCP utilizado no sector do trata

mento de madeiras não atinge um volume conside
rável.
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— devem considerar-se justificadas em virtude das
importantes exigências referidas no artigo 36? do
Tratado, bem como da protecção do ambiente, neces
sárias relativamente a essas exigências e adequadas aos
objectivos previstos,
— não constituem um meio de discriminação arbitrária,
— não constituem uma restrição dissimulada ao comércio
entre os Estados-membros.

A Comissão considera, pois, que as referidas disposições
podem ser confirmadas,

De acordo com as empresas consultadas, as impor
tações de PCP em toda a Comunidade não

excedem 1 200 toneladas/ano, quantidade bastante
reduzida. Uma vez que o preço do produto é

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

também reduzido, o valor do mercado afectado é

infirmo. Em virtude da ausência de mercado para o
PCP na Alemanha, tal como no conjunto dos países
escandinavos e na Áustria, bem como o seu valor
reduzido, o impacte da medida no comércio intra
comunitário é praticamente nulo.
IV

Tendo em conta os perigos para a saúde e para o
ambiente referidos no relatório do perito consultado, a
Comissão solicitou a elaboração de um relatório sobre a

aplicabilidade da directiva e as possibilidades de substitui
ção do PCP, com base no qual analisará, até ao final do
ano, a possibilidade de propor a proibição total do PCP.

Artigo 1 ?

São confirmadas as disposições do Pentachlorphenolver
botsverordnung regulamento de 12 de Dezembro de 1989
que proíbe o pentaclorofenol na versão codificada pelos
regulamentos de 26 de Outubro de 1993 et 14 de
Outubro de 1993, notificado pela Alemanha.
Artigo 2?

A República Federal da Alemanha é a destinatária da
presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 14 de Setembro de 1994.
CONCLUSÃO
Pela Comissão

Tendo em conta o que precede, a Comissão considera que
as disposições nacionais notificadas pelas autoridades
alemãs nos termos do n? 4 do artigo 100?A :

.

Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

