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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 3190/94 DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1994

que suspende temporariamente os direitos autónomos da Pauta Aduaneira

comum em relação a um certo número de produtos industriais (microelectró
nica e sectores conexos — segunda série)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu
artigo 28 ?,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que, em relação aos produtos referidos no presente regulamento, a produção
é actualmente insuficiente ou nula na Comunidade e que os produtores não podem assim
responder às necessidades das indústrias utilizadoras da Comunidade ;

Considerando que é do interesse da Comunidade suspender apenas parcialmente os
direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum relativamente a estes produtos ;
Considerando que incumbe à Comunidade decidir da suspensão destes direitos autóno
mos ;

Considerando que, tendo em conta as dificuldades em apreciar de forma rigorosa, num
futuro próximo, a evolução da situação económica nos sectores interessados, é conveniente

apenas tomar medidas a título temporário, fixando o seu prazo de validade em função do
interesse da produção comunitária,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum relativos aos produtos enumerados no
quadro que consta do anexo são integralmente suspensos.
Essas suspensões são válidas de 1 de Janeiro até 30 de Junho de 1995.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro de 1995.

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1994.
Pelo Conselho
0 Presidente
K. KINKEL
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ANEXO

QUADRO

Código NC

Designação das mercadorias

TARIC

Taxa dos direitos
autónomos

(%)

ex 8501 10 99

ex 8501 10 99

ex 8522 90 99

ex 8531 80 90

*59

*77

*95

*30

Motor passo a passo de corrente contínua, com um ângulo de passo de 1,8° ( ±0,09°), um
binário de rotação de blocação de 0,156 Nm ou mais, tendo uma flange de fixação cujas
dimensões exteriores não excedam 43 x 43 mm, um mandril com 4 mm ( ±0,1 mm) de
diâmetro, um enrolamento 2-fásico e uma pôtençia não superior a 5W

0

Motor de corrente contínua com escovas, com um binário de rotação típica de 0,004 Nm
( ±0,001 Nm), tendo uma flange de fixação com 32 mm ( ±0,5 mm) de diâmetro, um
mandril com 2 mm ( ± 0,004 mm) de diâmetro, um rotor interno, um enrolamento trifá
sico, uma velocidade nominal de 2 800 rotações/minuto (± 10 %) e uma tensão de alimen
tação de 12 V ( ±15%)

0

Conjunto constituído por um circuito de direcção, um sensor taquimétrico e um motor de
corrente contínua sem escovas, com um binário de rotação típica de 0,0044 Nm
( ±0,001 Nm), tendo um mandril com 3,523 mm ( ±0,002 mm) de diâmetro, um rotor
externo com 69 mm ( ±0,3 mm) de diâmetro, um enrolamento trifásico, uma velocidade
nominal, de 2 600 rotações/minuto ( ±16%) e uma tensão de alimentação de 14 V
( ±10%.)

0

Dispositivo de visualização de vácuo fluorescente, constituído por um circuito de refresca
mento de memória, um circuito de geração de caracteres, um conversor de corrente
contínua a corrente contínua e elementos electrónicos com funções de direcção e/ou de
controlo

ex 8536 50 90

*93

0

Unidade de comutação para cabo coaxial, compreendendo 3 comutadores electro-magné
tico, com um tempo de comutação não superior a 50 ms e uma corrente de accionamento
não superior a 500 mA com uma tensão de 12 V

ex 8541 10 99

*40

Díodo, com uma corrente directa não superior a 1 A, uma resistência não superior a
1,5 ohm, uma capacidade total não superior a 0,3 pF e uma tensão de ruptura de 200 V ou
mais

ex 8541 29 90

*15

0

0

Transístor com efeito de campo (FET), para frequências de 2 GHz ou mais, mas não supe
rior alO GHz, com uma capacidade de dissipação não superior a 6,5 W, encerrado numa
caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende uma das seguintes combi
nações alfanuméricas :
ATF 44101

ATF 46101

ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8541 29 90

*25

0

Transístor com efeito de campo (FET), com uma tensão de ruptura dreno-fonte de
— 200 V, com uma corrente de dreno constante não superior a — 1,8 A, uma resistência
dreno-fonte não superior a 3 ohm e com uma capacidade de dissipação não superior a
20 W, encerrado numa caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
IRF 9610
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8541 29 90

*35

0

Transístor com .efeito de campo (FET), com uma tensão de ruptura dreno-fonte de 600 V
ou mais, com uma corrente de dreno constante não superior a 6,2 A, uma resistência
dreno-fonte não superior a 1,2 ohm e com uma capacidade de dissipação não superior a
125W, encerrado numa caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
IRFBC40
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

0
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TARIC

Taxa dos direitos
autónomos

Designação das mercadorias

(O/o)

ex 8541 29 90

*45

Transístor com efeito de campo (FET), com uma tensão de ruptura dreno-fonte de — 60 ou
— 100 V, com uma corrente de dreno não superior a — 9,6 A, uma resistência dreno-fonte
não superior a 0,28 ohm e com uma capacidade de dissipação não superior a 125 W, encer
rado numa caixa ostentando :

— una sigla de identificação que consiste em/ou compreende uma das seguintes combina
ções alfanuméricas :
IRF 9540

IRFU 9024

ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8541 29 90

*80

0

Transístor com efeito de campo (FET), com uma tensão de ruptura dreno-fonte de 30 V ou
mais, com uma resistência dreno-fonte não superior a 0,05 ohm e com uma capacidade de
dissipação não superior a 50 W, encerrado numa caixa ostentando :
— una sigla de identificação que consiste em/ou compreende uma das seguintes combina
ções alfanuméricas :
SMD30N03

SMU30N03

ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8541 60 00

ex 8542 11 21

*94

*02

0

Cristal piezo-eléctrico, com excepção dos filtros de ondas acústicas de superfície, oscilando
a uma frequência central igual ou superior a 450 kHz mas não superior a 1 843 MHz

0

Memória estática de leitura-escrita de acesso aleatório (S-RAM), realizada em tecnologia
C-MOS, com uma capacidade de memória de 2 K x 8 bits e um tempo de acesso não
superior a 20 ns, sob a forma de circuito integrado monolítico encerrado numa caixa osten
tando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende uma das seguintes combi
nações alfanuméricas :
IDT 6116LA20

IDT 6116SA20

ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 11 73

* 14

0

Microcontrolador ou microcomputador com uma capacidade de processamento de 16 bits,
realizado em tecnologia C-MOS, compreendendo uma memória exclusivamente de leitura,
não programável (ROM) com uma capacidade de memória de 64 Kbits, uma memória de
leitura-escrita de acesso aleatório (RAM) com uma capacidade de memória de 32 Kbits e
uma memória-cache estática de leitura-escrita de acesso aleatório (S-Cache-RAM) com uma

capacidade de memória de 15 x 16 bits, sob a forma de circuito integrado monolítico
encerrado numa caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
DSP16A
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 1 1 82

*07

0

Circuito de controlo, realizado em tecnologia C-MOS, permitindo a direcção um disposi
tivo de visualização de díodos emissores de luz (LED), sob a forma de circuito integrado
monolítico encerrado numa caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende uma das seguintes combi
nações alfanuméricas :
ECN 2102

ECN 2112

D 16302

D 16306

ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

0
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Código NC

Taxa dos direitos
autónomos

Designação das mercadorias

TARIC
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(%)

ex 8542 1 1 86

*48

Conversor digitál-analógico de 8 bits, realizado em tecnologia C-MOS, compreendendo um
amplificador com tampão de saída, um circuito de interface em serie e pelo menos 12
canais, sob a forma de circuito integrado monolítico encerrado numa caixa ostentando :
— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
M 62352P
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 11 86

*50

0

Temporizador/contador com intervalos programáveis, realizado em tecnologia C-MOS, sob
a forma de circuito integrado monolítico encerrado numa caixa ostentando :
— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
82C54
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 11 86

*56

0

Circuito alternável (flip-flop) duplo do tipo D, realizado em tecnologia C-MOS, sob a
forma de circuito integrado monolítico encerrado numa caixa ostentando :
— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
74 AC 74
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 11 86

*62

0

Receptor de linha diferencial quadrupla, realizado em tecnologia C-MOS, com um tempo
de propagação não superior a 19 ns, sob a forma de circuito integrado monolítico encer
rado numa caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende uma das seguintes combi
nações alfanuméricas :
DS34C86

DS34C87

ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 1 1 86

*66

0

Comutador diferencial em ponto de cruz (Crosspoint Switch) de 8 x 16 bits, realizado em
tecnologia C-MOS, permitindo a comutação com uma frequência de 20 MHz, sob a forma
de circuito integrado monolítico encerrado numa caixa ostentando :
— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :

MT 8816
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 1 1 86

*74

0

Conversor de sinais em série em sinais paralelos, realizado em tecnologia C-MOS, permi
tindo a direcção de um dispositivo de visualização, sob a forma de circuito integrado
monolítico encerrado numa caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende uma das seguintes combi
nações alfanuméricas :
HV 5122
HV 5406

HV 5222
HV 5408

HV 5306
HV 7708

HV 5308

ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

0
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Taxa dos direitos

Código NC

TARIC

Designação das mercadorias

autónomos

(%)

ex 8542 1 1 95

*03

Circuito de controlo, realizado em tecnologia bipolar, permitindo a direcção de 2 linhas de
modulação por impulsão codificada (Pulse Code Modulation/PCM) com uma velocidade de
transmissão não superior a 10 Mbits/s, sob a forma de circuito integrado monolítico encer
rado numa caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :

XRT5675
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 11 95

*04

0

Fecho (latch)/registro, realizado em tecnologia bipolar, sob a forma de circuito integrado
monolítico encerrado numa caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
TD62C948
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 11 98

*29

0

Emissor-receptor por modulação de impulsos codificados, realizado em tecnologia bipolar,
permitindo a ligação de velocidades em linha de 2 048 ou 8 448 Mbits/s, sob a forma de
circuito integrado monolítico encerrado numa caixa ostentando :
— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende uma das seguintes combi
nações alfanuméricas :
XRT 5683

XRT 56L85

ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 19 30

* 13

0

Amplificador, com um ganho típico de 10,5 dB com uma frequência de 2 GHz e com uma
potência de saída de 10 dBm (10 mW), sob a forma de circuito integrado monolítico analó
gico encerrado numa caixa ostentando :
— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
MAR 3SM
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 19 30

* 14

0

Amplificador vídeo, realizado em tecnologia bipolar, com uma amplitude de banda de
200 MHz, compreendendo um circuito de controlo de contraste, um comparador e um
circuito de tensão de referência, sob a forma de circuito integrado monolítico analógico
encerrado numa caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
LM 1201
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 19 30

*16

0

Amplificador vídeo, realizado em tecnologia bipolar, com uma amplitude de banda de 100
ou 130 MHz, permitindo a amplificação separada dos sinais de cor vermelha, azul ou verde
(RGB), compreendendo pelo menos um circuito de controlo de contraste e um compara
dor, sob a forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado numa caixa osten
tando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende uma das seguintes combi
nações alfanuméricas :
HA 11533NT

LM 1205

ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

0
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Taxa dos direitos
autónomos

(%)

ex 8542 19 30

" 17

Amplificador vídeo, realizado em tecnologia bipolar, com uma amplitude de banda de
150 MHz, compreendendo 3 amplificadores, 3 circuitos de controlo de contraste, 3 compa
radores e um circuito de tensão de referência, sob a forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado numa caixa ostentando :
— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
LM 1203
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 19 30

*18

0

Amplificador vídeo, realizado em tecnologia bipolar, com uma amplitude de banda de
230 MHz, compreendendo um circuito de controlo de contraste, um circuito de controlo
de atenuação e um comparador, sob a forma de circuito integrado monolítico analógico
encerrado numa caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
LM 1202
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 19 80

*82

0

Misturador-oscilador, com uma gama de frequência de 48 MHz a 860 MHz, compreen
dendo um comutador de banda de frequências e um amplificador de frequência intermedia
(IF), sob a forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado numa caixa osten
tando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
TDA 5330
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 19 80

*83

0

Desmodulador laço de bloqueamento de fase (Phase Locked Loop/PLL), com uma

frequência de operação típica de 480 MHz, compreendendo um oscildor e um detector de
frequência portadora, sob a forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado
numa caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
TDA 8012M
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 19 80

*84

0

Circuito de isolamento para sinais de erro, compreendendo um modulador de amplitude e
um amplificador, sob a forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado numa
caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende uma das seguintes combi
nações alfanuméricas :
UC 1901

UC 2901

UC 3901

ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 19 80

*85

0

Dispositivo de comutação, em materiais semi-condutores de arseneto de gálio (AsGa), com
uma perda de inserção não superior a 1,6 dB com uma frequência de 2 GHz, sob a forma
de circuito integrado monolítico analógico encerrado numa caixa ostentando :
— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende uma das seguintes combi
nações alfanuméricas :
SW 239

SW 259

SW 419

ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

0
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Código NC

TARIC

ex 8542 19 80

*86

Designação das mercadorias
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Taxa dos direitos
autónomos

(%)

Circuito de atenuação, em materiais semi-condutores de arseneto de gálio (AsGa), permi
tindo uma gama de atenuação variável com a tensão não superior a 40 dB com uma
frequência de 0,9 GHz, sob a forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado
numa caixa ostentando :

— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
AT 108
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 19 80

*87

0

Circuito de modulação por impulso codificado adaptável diferenciado, realizado em tecno
logia C-MOS, para a codificação-descodifiçação de dados com uma velocidade de transmis
são de dados de 8, 16, 24, 32 ou 64 Kbits por segundo, sob a forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado numa caixa ostentando :
— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende a seguinte combinação alfa
numérica :
T 7 280
ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

ex 8542 20 50

*80

0

Amplificador, com uma gama de frequências de 68 MHz a 470 MHz, com uma potência de
saída não superior a 40 W e uma potência de entrada de 1 50 mW ou mais, sob a forma de
circuito integrado híbrido encerrado numa caixa ostentando :
— uma sigla de identificação que consiste em/ou compreende uma das seguintes combi
nações alfanuméricas :
BGY 135

BGY 145

BGY 45

ou

— outras siglas de identificação relacionadas com produtos que correspondam à presente
descrição

0
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REGULAMENTO (CE) N? 3191/94 DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1994

que altera o Regulamento (CEE) n? 430/87 relativo ao regime de importação
aplicável a certos produtos do código NC 0714 10 e 0714 90, originários de deter
minados países terceiros
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 113?,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 430/87 (')
determina o regime aplicável à mandioca e aos produtos
similares originários de determinados países terceiros que,
na importação para a Comunidade, beneficiam de um
direito nivelador máximo de 6 % ad valorem, regime que
caduca em 31 de Dezembro de 1994 no respeitante à
Tailândia ;

Considerando que, em conformidade com o resultado das
negociações multilaterais do GATT, o regime aplicável à

mandioca originária da Tailândia será substituído, a partir
de 1 de Julho de 1995, por um contingente pautal, de
acordo com o regime apresentado pela Comunidade ; que,
por conseguinte, nesta fase, é conveniente âbrir esse
contingente unicamente para o primeiro semestre de
1995 e relativamente a uma quantidade correspondente a
esse período do ano, ou seja, 50 % das 5 250 000 tone
ladas disponíveis a título de 1995 ; que o restante será
aberto após a entrada em vigor e nos termos das disposi

ções relativas à aplicação dos resultados acima menciona
dos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

No artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 430/87, o n? 1
passa a ter a seguinte redacção :
« 1 . Em relação aos produtos dos códigos
NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originários
da Tailândia, a cobrança do direito nivelador máximo
de 6 % ad valorem fica limitada, durante o primeiro
semestre de 1995, a metade das quantidades decor

rentes da renovação do acordo aprovado pela Decisão
90/637/CEE (*), ou seja, 2 625 000 toneladas.
Q JO n? L 347 de 12. 12. 1990, p. 23. ».

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1995.

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1994.
Pelo Conselho
0 Presidente
K. KINKEL

(') JO n? L 43 de 13. 2. 1987, p. 9. Regulamento com a ultima
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3909/
/92 (JO n? L 394 de 31 . 12. 1992, p. 23).
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REGULAMENTO (CE) N? 3192/94 DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1994

que altera o regime aplicável à importação para a Comunidade de determinados
produtos agrícolas originário de Chipre
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

representam mais de 70 % das importações totais desse
produto para a Comunidade ; que, a fim de manter os
fluxos tradicionais de trocas comerciais e atenuar o défice

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 113?,
Tendo em conta a Comissão,

Considerando que o acordo que cria uma associação entre
a Comunidade Económica Europeia e a República de
Chipre (!) (a seguir designada « Chipre »), completado pelo
protocolo que fixa as condições e processos de aplicação
da segunda fase do acordo que cria uma associação entre a
Comunidade Económica Europeia e a República de
Chipre e adapta certas disposições do acordo (2), prevê a
abertur e o aumento anual de contingentes pautais comu
nitários para certos produtos agrícolas ;

Considerando que é conveniente melhorar algumas das
concessões atribuídas a Chipre ; que, com efeito, as
importações de Chipre só cobrem em parte o contingente
pautal previsto para as uvas frescas de mesa, devido à não
maturação do produto nas datas fixadas pelo protocolo ;
que o Regulamento (CE) n? 298/94 do Conselho, de 7
de Fevereiro de 1994, relativo à abertura e modo de gestão
de contingentes pautais comunitários de determinados
produtos agrícolas originários de Chipre (1994) (3), prevê
no seu artigo 1 ? que os produtos em causa podem ser
importados para a Comunidade com isenção dos direitos
aduaneiros, durante o período compreendido entre 8
de Junho e 4 de Agosto ; que é conveniente adaptar o
calendário de modo a que Chipre possa tirar pleno
proveito desta concessão ;
Considerando que o aumento anual do contingente pautal
para os sumos e mostos de uvas concentrados previsto
pelo protocolo se revela desde há alguns anos insuficiente
para cobrir a importação real destes produtos para a
Comunidade ; que o Regulamento (CE) n? 298/94 prevê
no seu artigo 1 ? que os produtos em causa podem ser
importados para a Comunidade com isenção dos direitos
aduaneiros, até ao limite de um contingente pautal de
4 050 toneladas ; que, por conseguinte, é conveniente
aumentar esse contingente em 450 toneladas ;

de Chipre no comércio com a Comunidade, é conve
niente abrir um contingente pautal comunitário de direito
rtulo para as uvas preparadas originárias desse país ; que,
para a gestão do referido contingente, devem aplicar-se as
disposições previstas na regulamentação comunitária para
os outros contingentes pautais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O contingente pautal para as uvas de mesa frescas dos
códigos NC 0806 10 15 e NC 0806 10 19 da Pauta Adua
neira Comum, previsto no n? 2 do artigo 18? do protocolo
que fixa as condições e processos de aplicação da segunda
fase do acordo que cria uma associação entre a Comuni
dade Económica Europeia e a República de Chipre, é
aplicável no período de 8 de Junho a 9 de Agosto.
Artigo 2?

O contingente pautal para os sumos e mostos de uvas dos
códigos NC 2009 60 51 , NC 2009 60 71 , ex 2009 60 90 e
ex 2204 30 91 da Pauta Aduaneira Comum, previsto

no n? 5 do artigo 19? do protocolo que fixa as condições
e processos de aplicação da segunda fase do acordo que
cria uma associação entre a Comunidade Económica

Europeia e a República de Chipre, é aumentado em 450
toneladas.

Artigo 3?

1.

2. Em relação a 1994, a quantidade anual referida
no n? 1 é ajustada proporcionalmente.

3.
Considerando que as importações de uvas preparadas,
originárias de Chipre, não beneficiam de um tratamento
preferencial nos termos do protocolo concluído com esse

país ; que as importações de uvas originárias de Chipre
(') JO n? L 133 de 21 . 5. 1973, p. 2.
(2) JO n? L 393 de 31 . 12. 1987, p. 2.
O JO n? L 40 de 11 . 2. 1994, p. 10.

É aberto um contingente pautal comunitário anual,

com um volume total de 2 500 toneladas, para as uvas
preparadas dos códigos NC 2008 99 43 e 2008 99 53
originárias de Chipre.

É aplicável o disposto nos artigos 2?, 3? e 4? do

Regulamento (CE) n? 298/94.
Artigo 4?

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

N? L 337/ 10

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1994.
Pelo Conselho

0 Presidente
K. KINKEL
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REGULAMENTO (CE) N? 3193/94 DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1994

que altera o Regulamento (CEE) n? 2052/88 do Conselho, relativo às missões dos
fundos com finalidade estrutural, à sua eficácia e à coordenação das suas inter
venções, entre si, com as intervenções do Banco Europeu de Investimento e com

as dos outros instrumentos financeiros existentes e o Regulamento (CEE)
n? 4253/88, que estabelece as disposições de aplicação do Regulamento (CEE)
n? 2052/88

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de 1994 e, nomeada

mente, o n? 2 do seu artigo 169?,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que é necessária uma disposição transitória
análoga para os Estados que adiram à União Europeia em
conformidade com o Acto de Adesão de 1994 ; que, por

conseguinte, é necessário alterar o Regulamento (CEE)
n? 4253/88 ;

Considerando que, nos termos do n? 3 do artigo 2? do
Tratado de Adesão de 1994, as instituições da União

podem adoptar antes da adesão as medidas previstas
no artigo 169? do Acto de Adesão de 1994, as quais entra
rão em vigor na data da entrada en vigor do referido
Tratado,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2052/88 do
Conselho, de 24 de Junho de 1988, relativo às missões
dos fundos com finalidade estrutural, à sua eficácia e à
coordenação das suas intervenções, entre si, com as inter

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

venções do Banco Europeu de Investimento e com as dos
outros instrumentos financeiros existentes ('), foi alterado
pelo Regulamento (CEE) n? 2081 /93 (2);
Considerando que o n? 6 do artigo 9? do Regulamento
(CEE) n? 2052/88, conforme alterado, prevê que as
contribuições concedidas a título do objectivo n? 2 dos
Estados-membros actuais serão planificadas e aplicadas
numa base trienal ; que, a fim de assegurar a sua eficácia e
continuidade, as contribuições relativas aos novos Esta

dos-membros podem, a seu pedido e a título excepcional,
ser planificadas e aplicadas numa base quinquenal ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 4253/88 (3),
que estabelece as disposições de aplicação do Regula
mento (CEE) n? 2052/88, foi alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 2082/93 (4) ;
Considerando que o n? 2 do artigo 15? do Regulamento
(CEE) n? 4253/88, conforme alterado, prevê que uma
despesa não pode ser considerada elegível para efeitos de
contribuição dos fundos se tiver sido contraída antes da
data de recepção do respectivo pedido pela Comissão ;
que esta regra está subordinada à disposição transitória do
n? 2 do artigo 33?, segundo a qual uma despesa em rela
ção à qual a Comissão tenha recebido um pedido entre 1
de Janeiro e 30 de Abril de 1994 pode ser considerada
elegível para a contribuição dos fundos a partir de 1
de Janeiro de 1994 ;
(>) JO n? L 185 de 15. 7. 1988, p. 9.
O JO n? L 193 de 31 . 7. 1993, p. 5.
O JO n? L 374 de 31 . 12. 1988, p. 1 .

b) JO n? L 193 de 31 . 7. 1993, p. 20.

Artigo 1 ?

Ao n? 6 do artigo 9? do Regulamento (CEE) n? 2052/88,
é aditado o seguinte parágrafo :
«A título excepcional, a Comissão pode aceitar um

pedido da Áustria, da Finlândia ou da Suécia de que as
contribuições a título do objectivo n? 2 sejam planifi
cadas e aplicadas em relação ao conjunto do período
de 1995 a 1999 .».

Artigo 2?
Ao n? 2 do artigo 33? do Regulamento (CEE) n? 4253/88
é aditado o seguinte parágrafo :

« Em derrogação das disposições previstas no n? 2 do
artigo 1 5?, pode ser considerada elegível para a contri
buição dos fundos a partir da data da entrada em vigor
do Tratdo de Adesão de 1994 uma despesa em relação

à qual a Comissão tenha recebido da Áustria, da
Finlândia ou da Suécia, durante um período de quatro
meses a contar da data da entrada em vigor do Tratado
de Adesão de 1994 desses países, um pedido que satis
faça todas as condições referidas no n? 2 do
artigo 14? ».

Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor na data da entrada
em vigor do Tratado de Adesão de 1994.

N? L 337/ 12
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1994.
Pelo Conselho

0 Presidente
K. KINKEL
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REGULAMENTO (CE) N? 3194/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembfo de 1994

que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento das ilhas Canárias em
produtos no sector do arroz de origem comunitária
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

e determinação relativas a essas conversões foram estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão Q,

alterado pelo Regulamento (CE) n? 547/94 f);

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 seu artigo 3?,

Considerando que a aplicação destas normas à situação
actual dos mercados no sector do arroz e, nomeadamente,

às cotações ou preços destes produtos na parte europeia da
Comunidade e no mercado mundial conduz à fixação da

ajuda ao abastecimento das ilhas Canárias nos montantes
referidos no anexo ;

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 3? do
Regulamento (CEE) n? 1601 /92, a satisfação das necessi
dades das ilhas Canárias em arroz é garantida em termos
de quantidades, preços e qualidade através da mobilização,
em condições de escoamento equivalentes à isenção de
direitos niveladores, de arroz comunitário, o que implica a
concessão de uma ajuda para os fornecimentos de origem
comunitária ; que essa ajuda deve ser fixada atendendo,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nomeadamente, aos custos das diferentes fontes de abaste

cimento à base dos preços praticados na exportação para
países terceiros ;
Considerando que o Regulamento (CE) n? 2790/94 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CE) n? 2883/
/94 (4) estabelece normas de execução comuns do regime
de abastecimento específico das ilhas Canárias em certos
produtos agrícolas, entre os quais o arroz ;

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho Q, alterado pelo Regulamento (CE)
n? 3528/93 (*), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base

Artigo 1?
Em aplicação do disposto no artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 1601 /92, os montantes das ajudas ao forneci
mento de arroz de origem comunitária no âmbito do

regime específico para o abastecimento das ilhas Canárias
são fixados no anexo do presente regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1995.

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

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

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

173
180
296
304
387
320

de
de
de
de
de
de

27.
23.
17.
29.
31 .
22.

6. 1992, p. 13.
7. 1993, p. 26.
11 . 1994, p. 23.
11 . 1994, p. 18.
12. 1992, p. 1 .
12. 1993, p. 32.

O JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(8) JO n? L 69 de 12. 3. 1994, p. 1 .
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1994, que fixa os montantes das

ajudas ao fornecimento das ilhas Canárias em produtos no sector do arroz de origem
comunitária

(Em ecus por tonelada)
Produto

Montante da ajuda

(código NC)
Ilhas Canárias

Arroz branqueado
(1006 30)

283,00

Trincas de arroz

(1006 40)

62,00

N ? L 337/ 15
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REGULAMENTO (CE) N? 3195/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento dos Açores e da Madeira em
produtos no sector do arroz de origem comunitária
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos Açores e da Madeira ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1974/93 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 10?,

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 10?
do Regulamento (CEE) n? 1600/92, a satisfação das neces
sidades dos Açores e da Madeira em arroz é garantida em
termos de quantidades, preços e qualidade através da
mobilização, em condições de escoamento equivalentes à
isenção de direitos niveladores, de arroz comunitário, o

que implica a concessão de uma ajuda para os forneci
mentos de origem comunitária ; que essa ajuda deve ser
fixada atendendo, nomeadamente, aos custos das dife

rentes fontes de abastecimento à base dos preços prati
cados na exportação para países terceiros ;

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1683/94 0 ;

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho Q, alterado pelo Regulamento (CE)
n? 3528/93 (8), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (9),
alterado pelo Regulamento (CE) n? 547/94 (10);
Considerando que a aplicação destas normas à situação
actual dos mercados no sector do arroz e, nomeadamente,

às cotações ou preços destes produtos na parte europeia da
Comunidade e no mercado mundial conduz à fixação da

ajuda ao abastecimento das Açores e da Madeira nos
montantes referidos no anexo ;

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

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1696/92 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2596/93 (4), estabelece normas de
execução comuns do regime de abastecimento específico
dos Açores e da Madeira em certos produtos agrícolas,
entre os quais o arroz ; que as normas complementares ou
derrogatórias das disposições do regulamento supracitado
foram definidas pelo Regulamento (CEE) n? 1983/92 da
Comissão, de 16 de Julho de 1992, que estabelece normas
de execução do regime específico para o abastecimento
dos Açores e da Madeira em produtos do sector do arroz e
a estimativa das necessidades de abastecimento (% com a

Artigo 1 ?
Em aplicação do disposto no artigo 10? do Regulamento
(CEE) n? 1600/92, os montantes das ajudas ao forneci
mento de arroz de origem comunitária no âmbito do
regime específico para o abastecimento dos Açores e da
Madeira são fixados no anexo do presente regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1995.

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

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

Membro da Comissão
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1994, que fixa os montantes das
ajudas ao fornecimento dos Açores e da Madeira em produtos no sector do arroz de origem
comunitária

(Em ecus por tonelada)

Montante da ajuda
Produto

(código NC)

Arroz branqueado
(1006 30)

Destino

Açores

Madeira

283,00

283,00
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REGULAMENTO (CE) N? 3196/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que altera o Regulamento (CEE) n? 1832/92 que fixa os montantes das ajudas ao
fornecimento das ilhas Canárias em produtos cerealíferos de origem comuni
tária

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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?,

conveniente fixar de novo as ajudas ao abastecimento das
ilhas Canárias nos montantes referidos no anexo ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu

lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Considerando que os montantes das ajudas ao forneci

O anexo do Regulamento (CEE) n? 1832/92 alterado, é

mento em produtos cerealíferos das ilhas Canárias foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1832/92 da Comis
são (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 2854/94 (4) ; que, antecedendo as altera
ções das cotações e dos preços no sector dos cereais na
parte europeia da Comunidade e no mercado mundial, é

substituído pelo anexo do presente regulamento.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1995.

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

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

Membro da Comissão
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1994, que altera o Regulamento (CEE)
n? 1832/92, que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento das ilhas Canárias em
produtos cerealíferos de origem comunitária
(Em ecus por tonelada)
Produto

Montante da ajuda

(código NC)

Trigo mole
Cevada
Milho
Trigo duro
Aveia

(1001 90 99)
(1003 00 90)
(1005 90 00)
(1001 10 00)
(1004 00 00)

26,00
52,00
61,00
0,00
52,00
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REGULAMENTO (CE) N? 3197/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que altera o Regulamento (CEE) n? 1833/92 que fixa os montantes das ajudas ao
fornecimento dos Açores e da Madeira em produtos cerealíferos de origem
comunitária

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

dos Açores e da Madeira nos montantes referidos

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

no anexo ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos Açores e da Madeira ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1974/93 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 10?,
Considerando que os montantes das ajudas ao forneci
mento em produtos cerealíferos dos Açores e da Madeira
foram fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1833/92 da

Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 2855/94 (4) ; que, antecedendo as
alterações das cotações e dos preços no sector dos cereais
na parte europeia da Comunidade e no mercado mundial,
é conveniente fixar de novo as ajudas ao abastecimento

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1?
O anexo do Regulamento (CEE) n? 1833/92 alterado, é
substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1995.

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

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

Membro da Comissão
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1994, que altera o Regulamento (CEE)
n? 1833/92, que lixa os montantes das ajudas ao fornecimento dos Açores e da Madeira em
produtos cerealíferos de origem comunitária
(Em ecus por tonelada)
Montante da ajuda
Produto

Destino

(código NC)
Açores

Madeira

Trigo mole

(1001 90 99)

26,00

26,00

Cevada

(1003 00 90)

52,00

52,00

Milho

(1005 90 00)

61,00

61,00

Trigo duro

(1001 10 00)

0,00

0,00
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REGULAMENTO (CE) N? 3198/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que altera o Regulamento (CEE) n? 391/92 que fixa os montantes das ajudas ao
fornecimento dos departamentos franceses ultramarinos em produtos cerealí

feros de origem comunitária
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3763/91 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1991 , que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos departamentos franceses ultramarinos
(DOM) ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3714/
/92 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu artigo 2?,
Considerando que os montantes das ajudas ao forneci
mento em produtos cerealíferos dos departamentos fran
ceses ultramarinos foram fixados pelo Regulamento (CEE)
n? 391 /92 da Comissão (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n? 2853/94 (4), que, ante
cedendo as alterações das cotações e dos preços no sector
dos cereais na parte europeia da Comunidade e
no mercado mundial, é conveniente fixar de novo as

ajudas ao abastecimento dos DOM nos montantes refe
ridos no anexo ;

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

Artigo 1 ?
O anexo do Regulamento (CEE) n? 391 /92 alterado, é
substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1995.

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

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

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1994, que altera o Regulamento (CEE)
n? 391/92 que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento dos departamentos franceses
ultramarinos em produtos cerealíferos de origem comunitária
(Em ecus por tonelada)
Montante da ajuda
Produto

Destino

(código NC)

Trigo mole
(1001 90 99)

Guadalupe

Martinica

Guiana
francesa

Reunião

29,00

29,00

29,00

32,00

55,00

55,00

55,00

58,00

64,00

64,00

64,00

67,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cevada

(1003 00 90)
Milho

(1005 90 00)

Trigo duro
(1001 10 00)
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REGULAMENTO (CE) N? 3199/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que fixa as restituições à exportação do arroz e das trincas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ter em conta para o cálculo da restituição a exportação do
arroz e das trincas :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da restituição em relação

a determinados produtos, segundo o destino ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum do mercado do arroz ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1869/94 (2) e,
nomeadamente, o n? 2, primeira frase, do quarto pará
grafo, do seu artigo 17?,

Considerando que, nos termos do artigo 17? do Regula
mento (CEE) n? 1418/76, a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial, dos produtos referidos no

Considerando que, para ter em conta a procura existente

em arroz longo empacotado em determinados mercados, é
necessário prever a fixação de uma restituição específica
em relação ao produto em causa ;

Considerando que a restituição deve ser fixada pelo
menos uma vez por mês ; que pode ser alterada no inter
valo ;

artigo 1 ? deste regulamento, e os preços destes produtos
na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação ;

Considerando que, por força do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 1431 /76 do Conselho, de 21 de Junho de 1976,
que estabelece, em relação ao arroz, as normas gerais rela
tivas à concessão das restituições à exportação e aos crité
rios de fixação do seu montante (3), as restituições devem
ser fixadas tomando em consideração a situação e as pers
pectivas de evolução, por um lado, das disponibilidades
em arroz e em trincas e dos seus preços no mercado da
Comunidade e, por outro, dos preços do arroz e das
trincas no mercado mundial ; que, em conformidade com
o mesmo artigo, importa também assegurar ao mercado
do arroz uma situação equilibrada e um desenvolvimento
natural no plano dos preços e das trocas comerciais e,
além disso, ter em conta o aspecto económico das expor
tações encaradas e o interesse em evitar perturbações no

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

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão Q
alterado pelo Regulamento (CE) n? 547/94 (8) ;
Considerando que a aplicação destas modalidades a situa
ção actual do mercado do arroz e, nomeadamente, às cota

ções do preço do arroz e das trincas na Comunidade e no
mercado mundial, leva a fixar a restituição nos montantes

considerados no anexo do presente regulamento ;

mercado da Comunidade ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1361 /76 da
Comissão (4) fixou a quantidade máxima de trincas que
pode conter o arroz em relação ao qual é fixada a restitui
ção à exportação e determinou a percentagem de diminui
ção a aplicar a esta restituição, quando a proporção de
trincas contidas no arroz exportado for superior a esta
quantidade máxima ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1431 /76, no
seu artigo 3?, definiu os critérios específicos que se deve
(') JO n? L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
0 JO n? L 197 de 30. 7. 1994, p. 7.

(j JO n? L 166 de 25. 6. 1976, p. 36.
(4) JO n? L 154 de 15. 6. 1976, p. 11 .

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (9) proíbe o comércio entre a Comunidade Euro
peia e a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) ; que esta proibição não se aplica a determi
nadas situações, enumeradas de forma limitativa nos

artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regulamento ; que este
facto deve ser tomado em consideração na fixação das
restituições ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,
O
O
f)
(8)
O
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387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 32.
108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
69 de 12. 3. 1994, p. 1 .
102 de 28. 4. 1993, p. 14.
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

referido artigo, são fixadas nos montantes indicados no
anexo .

Artigo 1 ?

As restituições à exportação, no próprio estado, dos
produtos referidos no artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1418/76, excluindo os referidos no n? 1 , alínea e), do

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1995.

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

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

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1994, que fixa as restituições à
exportação do arroz e das trincas
(em ecus/t

(em ecus/t)
Montante das

Montante das

restituições (2)

Código do produto

Destino (')

01

215,00

1006 30 65 100

1006 20 13 000

01

215,00

1006 20 15 000

01

215,00

01
02
03
04

269,00
275,00
280,00
269,00

1006 20 17 000

—

—

1006 30 65 900

01

269,00

1006 20 92 000
1006 20 94 000
1006 20 96 000

01
01
01

215,00
215,00
215,00

04

269,00

1006 30 67 100

—

—

1006 30 67 900

—

—

1006 20 98 000

—

—

1006 30 92 100

1006 30 21 000
1006 30 23 000

01
01

215,00
215,00

1006 30 25 000

01

215,00

01
02
03
04

269,00
275,00
280,00
269,00

1006 30 27 000

—

—

1006 30 92 900

1006 30 42 000

01

215,00

01
04

269,00
269,00

1006 30 44 000

01

215,00

1006 30 94100

1006 30 46 000

01

215,00

1006 30 48 000

—

—

01
02
03
04

269,00
275,00
280,00
269,00

1006 30 61 100

01
02
03
04
01
04
01
02

269,00
275,00
280,00
269,00
269,00
269,00
269,00
275,00

1006 30 94 900

01
04

269,00
269,00

1006 30 96 100

01
02
03
04

269,00
275,00
280,00
269,00

1006 30 96 900

03
04

280,00
269,00

01
04

269,00
269,00

1006 30 98 100

—

—

01
04

269,00
269,00

1006 30 98 900

—

—

1006 40 00 000

—

—

Código do produto

Destino (')

1006 20 11 000

1006 30 61 900
1006 30 63 100

1006 30 63 900

restituições (2)

(') Os destinos são identificados do seguinte modo :
01 Liechtenstein, Suíça, as comunas de Livigno e Campione de Itália,
02 As zonas I, II, III, VI, Ceuta e Melilha,

03 As zonas IV, V, VII c), o Canadá e a zona VIII com exclusão do Suriname, da Guiana e de Madagascar,
04 Destinos referidos no artigo 34? do Regulamento (CEE) n? 3665/87 da Comissão alterado.

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

NB : As zonas são as delimitadas no anexo do Regulamento (CEE) n? 2145/92 da Comissão.
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REGULAMENTO (CE) N? 3200/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que fixa a correcção aplicável à restituição em relação aos cereais
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, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais (*), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1866/94 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 13?,

Considerando que, por força do n? 4 do artigo 13? do
Regulamento (CEE) n? 1766/92 a restituição aplicável às

exportações de cereais no dia do depósito do pedido de
certificado, ajustada em função do preço limiar que estará
em vigor durante o mês de exportação, deve ser aplicada, a
pedido, a uma exportação a realizar durante o prazo de
validade do certificado ; que, neste caso, pode ser aplicada
uma correcção à restituição ;

Considerando que a correcção deve ser fixada simultanea
mente à restituição e segundo o mesmo processo ; que
pode ser alterada no intervalo de duas fixações ;

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (*), alterado pelo Regulamento (CE) n?
3528/93 (*), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base

de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação
e determinação relativas a essas conversões foram estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão Q,
alterado pelo Regulamento (CE) n? 547/94 (8) ;

Considerando que, das disposições anteriormente referi
das, resulta que a correcção deve ser fixada em conformi
dade com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1533/93 da

Comissão, de 22 de Junho de 1993, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1766/92
do Conselho, no que diz respeito à concessão de restitui
ções à exportação, bem como as medidas a tomar em caso
de perturbação, no sector dos cereais (3), alterado pelo
Regulamento (CE) n? 1 20/94 (4), permitiu a fixação de
uma correcção para os produtos constantes do n? 1 , alínea
c), do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 ; que

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

constantes do artigo 2? do Regulamento (CEE) n?

A correcção aplicável às restituições fixadas antecipada
mente em relação às exportações de cereais, referida no
n? 1 , alíneas a), b) e c), do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 1766/92, com excepção do malte, está fixado no

1533/93 ;

anexo .

esta correcção deve ser calculada atendendo aos elemtos

Considerando que a situação do mercado mundial ou as

Artigo 2?

exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da correcção segundo o

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro

destino ;

de 1995.

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

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

Membro da Comissão

(')
(*)
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
151 de 23. 6. 1993, p. 15.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

H
(«)
0
(8)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
320 de 22. 12. 1993, p. 32.
108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
69 de 12. 3. 1994, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1994, que fixa a correcção aplicável à
restituição em relação aos cereais
(Em ECU/t)

Código do produto

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

5° período

6? período

1

2

3

4

5

6

7

Destino (')

0709 90 60 000

—

_______

0712 90 19 000

—

_______

_______

1001 10 00 200

—

1001 10 00 400

01

0

—

—

1001 90 91 000

01

00000

—

—

1001 90 99 000

01

0

0

—

—

1002 00 00 000

01

00000

—

—

1003 00 10 000

01

00000

—

—

1003 00 90 000

01

00000

—

—

1004 00 00 200

01

00000

—

—

1004 00 00 400

—

_______

1005 10 90 000

—

_______

1005 90 00 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1007 00 90 000

—

—

—

—

—

—

—

—

1008 20 00 000

—

_______

1101 00 00 100

01

00000

—

—

1101 00 00 130

01

00000

—

—

1101 00 00 150

01

0

o

—

—

1101 00 00 170

01

00000

—

—

1101 00 00 180

01

00000

—

—

1101 00 00 190

—

—

—

—

1101 0000900

—

_______

1102 10 00 500

01

1102 10 00 700

—

_______

110210 00 900

—

_______

1103 11 10 200

01

00000

—

—

1103 11 10 400

01

00000

—

—

1103 11 10 900

—

1103 11 90 200

01

1103 11 90 800

—

0

0

0

o

—

0

0

0

o

—

0

o

0

o

—

0

—

—

0

—

—

_______

00000
—

—

—

—

—

—

—

—

—

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

Nota : As zonas são as delimitadas pelo Regulamento (CEE) n? 2145/92 da Comissão (JO n? L 214 de 30. 7. 1992, p. 20).
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REGULAMENTO (CE) N? 3201/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que fixa as restituições aplicáveis aos produtos dos sectores dos cereais e do arroz
entregues no âmbito de acções comunitárias e nacionais de ajuda alimentar
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? 2, terceiro parágrafo,
do seu artigo 13?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece a orga
nização comum do mercado do arroz (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n?
1869/94 (4), e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 11 ?,

n? 1766/92 e pelo artigo 17? do Regulamento (CEE)
n? 1418/76 relativas às restituições à exportação são apli
cáveis mutatis mutandis às operações acima citadas ;
Considerando que os critérios específicos a tomar em
conta no cálculo da restituição à exportação para o arroz
serão definidos no artigo 3? do Regulamento (CEE) n?
1431 /76 do Conselho (*) ;
Considerando que as restituições fixadas pelo presente
regulamento são válidas, sem diferenciação, para todos os
destinos ;

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

Considerando que o artigo 2? do Regulamento (CEE)
n? 2681 /74 do Conselho, de 21 de Outubro de 1974, rela

tivo ao financiamento comunitário das despesas resul
tantes do fornecimento de produtos agrícolas a título de
ajuda alimentar (*), prevê que o Fundo Europeu de Orien
tação e de Garantia Agrícola, secção « Garantia », seja
responsável pela parte das despesas correspondente às
restituições à exportação fixadas nesta matéria em confor
midade com as regras comunitárias ;
Considerando que, para facilitar a elaboração e a gestão do
orçamento das acções comunitárias de ajuda alimentar e a
fim de dar a conhecer aos Estados-membros o nível de

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Para as acções de ajuda alimentar comunitárias e nacio
nais, efectuados no âmbito de convenções internacionais

ou outros programas complementares, as restituições apli
cáveis para o mês de Janeiro de 1995 aos produtos dos
sectores dos cereais e do arroz, são fixadas em conformi
dade com o anexo.

participação comunitária no financiamento das acções
nacionais de ajuda alimentar, é necessário determinar o

Artigo 2?

nível das restituições concedidas às referidas acções ;

Considerando que as regras gerais e as modalidades de
aplicação previstas pelo artigo 13? do Regulamento (CEE)

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1995.

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

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

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181
197
166
197

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
25. 6. 1976, p. 1 .
30. 7. 1994, p. 7.

n TO n? L 288 de 25. 10. 1974, p. 1 .

0 JO n? L 166 de 25. 6. 1976, p. 36.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1994, que fixa as restituições aplicáveis aos
produtos dos sectores dos cereais e do arroz entregues no âmbito de acções comunitárias e nacio
nais de ajuda alimentar
(Em ECU/t)

Código do produto

Montante

das restituições

1001 10 00 400

0,00

1001 90 99 000

25,00

1002 00 00 000

25,00

1003 00 90 000

49,00

1004 00 00 400

—

1005 90 00 000

58,00

1006 20 92 000

228,80

1006 20 94 000

228,80

1006 30 42 000

—

1006 30 44 000

—

1006 30 92 100

286,00

1006 30 92 900

286,00

1006 30 94 100

286,00

1006 30 94 900

286,00

1006 30 96 100

286,00

1006 30 96 900

286,00

1006 40 00 000

—

1007 00 90 000

58,00

1101 00 00 100

34,00

1101 00 00 130

34,00

1102 20 10 200

74,03

1102 20 10 400

63,46

1102 30 00 000

—

1102 90 10 100

67,46

1103 11 10 200

0,00

1103 11 90200

0,00

1103 13 10 100

95,18

1103 14 00 000

—

1104 12 90 100

123,70

1104 21 50 100

89,94

NB : Os codigos dos produtos, incluindo as remissões em
pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE)
n? 3846/87 da Comissão (JO n? L 366 de 24. 12. 1987,
p. 1 ), alterado.
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REGULAMENTO (CE) N? 3202/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos produtos transformados à
base de cereais e de arroz

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), coma
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 866/94 (2), e, nomeadamente, o n? 2, terceiro pará
grafo, do seu artigo 13?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum do mercado do arroz (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1869/94 (4), e,
nomeadamente, o n? 2, quarto parágrafo, do seu artigo
17?,

Considerando que, nos termos do artigo 13? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92 e do artigo 17? do Regulamento
(CEE) n? 1418/76, a diferença entre as cotações ou os
preços no mercado mundial dos produtos referidos no

artigo 1 ? destes regulamentos e os preços destes produtos
na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à

se devem ter em conta para o calculo da restituição em
relação a estes produtos ;

Considerando que é conveniente graduar a restituição a
atribuir a determinados produtos transformados, conforme
os produtos, em função do seu teor em cinzas, em celu
lose bruta, em tegumentos, em proteínas, em matérias
gordas ou em amido, sendo este teor particularmente
significativo da quantidade de produto de base incorpo
rado, de facto, no produto transformado ;
Considerando que, no que diz respeito às raízes de
mandioca e outras raízes e tubérculos tropicais, bem como
às suas farinhas, o aspecto económico das exportações que
poderiam ser previstas, tendo em conta subretudo a natu
reza e a origem destes produtos, não necessita actualmente
de fixação de uma restituição à exportação ; que, em rela
ção a determinados produtos transformados à base de
cereais, a fraca importância da participação da Comuni
dade no comércio mundial não torna actualmente neces

sária a fixação de uma restituição à exportação ;

Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da restituição, em relação

exportação ;

a certos produtos, segundo o seu destino ;

Considerando que, por força do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 1431 /76 do Conselho (*), que estabelece, no que
respeita ao sector do arroz, as normas gerais relativas à
concessão das restituições à exportação e aos critérios de

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho fl, alterado pelo Regulamento (CE) n?
3528/93 (8), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação

fixação do seu montante, as restituições devem ser fixadas

tomando em consideração a situação e as perspectivas de
evolução, por um lado, das disponibilidades em cereais,
em arroz e em trincas de arroz, bem como o seu preço no
mercado da Comunidade, e, por outro lado, os preços dos
cereais, do arroz, das trincas de arroz e dos produtos do
sector dos cereais no mercado mundial ; que, por força
dos mesmos artigos, importa também assegurar aos
mercados dos cereais e do arroz uma situação equilibrada
e um desenvolvimento natural no plano dos preços e das
trocas comerciais e, por outro, ter em conta o aspecto
económico das exportações em questão e o interesse em
evitar perturbações no mercado da Comunidade ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1620/93 do
Conselho (*), relativo ao regime de importação e de expor
tação dos produtos transformados à base de cereais e de
arroz no seu artigo 4?, definiu os critérios específicos que
0
(2)
(3)
(4)
0
(<)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

181
197
166
197
166
155

de
de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
25. 6. 1976, p. 1 .
30. 7. 1994, p. 7.
25. 6. 1976, p. 36.
26. 6. 1993, p. 29.

e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (9),
alterado pelo Regulamento (CE) n? 547/94 (10) ;
Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que pode ser alterada no intervalo ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (") proíbe o comércio entre a Comunidade
Europeia e a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) ; que esta proibição não se aplica a determi
nadas situações, enumeradas de forma limitativa nos

artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regulamento ; que este
facto deve ser tomado em consideração na fixação das
restituições ;
O JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(8) JO n? L 320 de 22. 12. 1993; p. 32.
O JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(10) JO n? L 69 de 12. 3. 1994, p. 1 .
(") JO n? L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.
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Considerando que certos produtos transformados a base
de milho podem ser submetidos a um tratamento térmico
que pode dar origem à concessão de uma restituição que
não corresponde à qualidade do produto, que é conve
niente especificar que estes produtos, que contêm amido
pré-gelatinizado, não podem beneficiar de restituições à
exportação ;

Considerando que, das disposições supracitadas, resulta
que as restituições devem ser fixadas em conformidade
com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As restituições aplicáveis à exportação dos produtos refe
ridos no n? 1 alínea d), do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 1766/92 e no n? 1 , alínea c), do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1418/76 e submetidos ao Regula
mento (CEE) n? 1620/93 são fixadas em conformidade
com o anexo do presente regulamento.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1995.

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

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

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1994, que fixa as restituições a
exportação dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
(Em ECU/t)

(Em ECU/t)

Código do produto

1102 20 10 200 (2)
1102 20 10 400 (2)
1102 20 90 200 (2)
1102 90 10 100
110290 10900
1102 90 30 100
1103 12 00 100

1103
1103
1103
1103

13 10 1 00 (2)
13 10 300 0
13 10 500 H
13 90 100 (2)

1103 19 10 000
1103 19 30 100
1103 21 00 000
1103 29 20 000
110411 90 100
1104 12 90 100
11041290300
110419 10 000
110419 50 110
1104 19 50 130
1104 21 10 100
110421 30 100
110421 50 100
1104 21 50 300
1104 2210 100
1104 22 30 100
1104 23 10 100

Montante das

restituições (')

74,03
63,46
63,46
67,46
45,87
111,33
111,33

95,18
74,03
63,46
63,46
54,56
69,70
19,90
45,87
67,46
123,70
98,96
19,90
84,61
68,74
67,46
67,46
89,94
71,95
98,96
105,15
79,32

Código do produto
1104 23 10 300
1104 29 11 000
1104 29 91 000
1104 29 95 000
1104 30 10 000
1104 30 90 000
110710 11 000
110710 91 000
1108 11 00200
1108 11 00300
1108 12 00 200
1108 1200300
1108 1300200
1108 1300300
1108 19 10 200
1108 19 10 300
11090000 100

Montante das

restituições (')
60,81
19,90
19,51
19,51
4,88
13,22
34,73
80,05
39,02
39,02
84,61
84,61
84,61
84,61
94,24
94,24
0,00

1702 30 51 000 (3)
1702 30 59 000 (3)

110,52
84,61

1702 30
1702 30
1702 40
1702 90
1702 90
1702 90
1702 90
2106 90

110,52
84,61
84,61
110,52
84,61
115,81
80,38
84,61

91
99
90
50
50
75
79
55

000
000
000
100
900
000
000
000

(') As restituições a exportação para a Republica Federativa da Jugoslavia (Servia e Montenegro) so podem ser concedidas no respeito das condições previstas
no Regulamento (CEE) n? 990/93.

(2) Não é concedida qualquer restituição para os produtos que tenham sido sujeitos a um tratamento térmico que provoque uma pré-gelatinização do amido.
(3) As restituições são concedidas em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 2730/75 (JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 20), alterado.

NB : Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87 da Comissão
(JO n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), alterado.
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REGULAMENTO (CE) N? 3203/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que fixa as restituições aplicáveis à exportação de alimentos para animais
compostos à base de cereais
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, relativo à organização
comum dos mercados 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, terceiro pará
grafo, do seu artigo 13?,
Considerando que, nos termos do artigo 13? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92 a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? deste regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1913/69 da

zadas geralmente nestes aumentos compostos, o que
permite tomar em consideraç "ao de forma mais precisa a
realidade económica das exportações dos referidos produ
tos ;

Considerando que, nos termos do artigo 4? do Regula
mento (CEE) n? 1619/93 da Comissão (*), a restituição
pode ser diferenciada consoante o destino ;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (*), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 3528/93 fl, são utilizadas para converter o montante

expresso em moedas dos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

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

são e à prefixação da restituição à exportação dos

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que pode ser alterada no intervalo ;

alimentos para animais compostos à base de cereais (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n? 1707/94 (4), prevê que o cálculo da restituição à
exportação deve atender, nomeadamente, às médias das

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (10) proíbe o comércio entre a Comunidade
Europeia e a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) ; que esta proibição não se aplica a determi

Comissão, de 29 de Setembro de 1969, relativo à conces

restituições concedidas e dos direitos niveladores calcu

lados para os cereais de base mais vulgarmente utilizados
ajustadas em função do preço limiar em vigor no mês em
curso ;

Considerando que esse cálculo deve também ter em conta
o teor de produtos cerealíferos ; que, com vista a uma
simplificação, a restituição deve ser paga em relação a
duas categorias de « produtos cerealíferos », nomeada
mente o milho, cereal mais vulgarmente utilizado nos
alimentos compostos exportados, e os produtos à base de
milho, e para « outros cereais », sendo estes últimos os
produtos cerealíferos elegíveis, com exclusão do milho e
dos produtos à base de milho ; que deve ser concedida
uma restituição em relação à quantidade de produtos
cerealíferos contidos nos alimentos compostos para
animais ;

Considerando que, por outro lado, o montante da restitui
ção deve também ter em conta as possibilidades e condi
ções de venda dos produtos em causa no mercado
mundial, o interesse em evitar perturbações no mercado
da Comunidade e o aspecto económico das exportações ;

Considerando, todavia, que em relação à fixação da resti
tuição, parece apropriado no período actual basear-se na
diferença verificará, no mercado comunitário e no
mercado mundial, dos custos das matérias-primas utili
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181
197
246
180

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
30. 9. 1969, p. 11 .
14. 7. 1994, p. 19.

nadas situações, enumeradas de forma limitativa nos

artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regulamento ; que este
facto deve ser tomado em consideração na fixação das
restituições ;

Considerando que, das disposições supracitadas, resulta
que as restituições devem ser fixadas em conformidade
com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu parecer no prazo fixado pelo seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As restituições à exportação dos alimentos compostos para
animais abrangidos pelo Regulamento (CEE) n? 1766/92
que estejam sujeitos ao Regulamento (CEE) n? 1619/93
são fixadas em conformidade com o anexo do presente
regulamento.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1995.

(0 JO n? L 155 de 26. 6. 1993, p. 24.
(«) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
o JO n? L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
f) JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
f) JO n? L 69 de 12. 3. 1994, p. 1 .
H JO n? L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.
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O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

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

Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1994, que fixa as restituições aplicáveis a
exportação de alimentos para animais compostos à base de cereais
Código do produto que beneficia da restituição à exportação (') :
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

000,
000,
000,
000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

000,
000,
000,
000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

31
53
41
53

000,
000,
000,
000.
(ECU/t)

Produtos cerealíferos (2)

Montante da restituição (3)

Milho e produtos à base de milho
Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1904 10 10.

1104 19 50,

1104 23,

Produtos cerealíferos (2), com exclusão do milho e
dos produtos à base de milho

52,88

32,24

(') Os códigos dos produtos são definidos na secção 5 do anexo do Regulamento (CEE) n? 3846/87 (JO n? L 366 de
24. 12. 1987, p. 1 ), alterado.

(2) Para efeitos da restituição apenas se toma em conta o amido ou a fécula provenientes de produtos a base de cereais.
Por « produtos à base de cereais » entende-se os produtos das subposições 0709 90 60 e 0712 90 19, do capítulo 10, das
posições 1101 , 1102, 1103 e 1104 (à excepção da subposição 1104 30) e o conteúdo em cereal dos produtos das subposi
ções 1904 10 10 e 1904 10 90 da Nomenclatura Combinada. O conteúdo em cereal dos produtos pertencentes às subposi
ções 1904 10 10 e 1904 10 90 da Nomenclatura Combinada é considerado igual ao peso do produto final.
Não será paga nenhuma restituição para os cereais se a origem do amido ou fécula não puder ser claramente estabelecida
por análise.

(3) As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) só podem ser concedidas se
forem respeitadas as condições previstas no Regulamento (CEE) n? 990/93.
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REGULAMENTO (CE) N? 3204/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que suspende a fixação antecipada des direitos niveladores à importação para
determinados cereais

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? 1866/94 (2), e, nomeadamente, o n? 5, primeiro pará
grafo, do seU artigo 12?,
Considerando que o n? 5 do artigo 12? do Regulamento

(CEE) n? 1766/92 prevê a possibilidade de suspender a
aplicação das disposições relativas à fixação antecipada dos
direitos niveladores se a situação do mercado permitir
verificar a existência de dificulades devidas à aplicação
dessas disposições ou se existir a ameaça de ocorrência de
tais dificuldades,

Considerando que a manutenção do regime actual, tendo
em conta o ritmo irregular das fixações durante o período
do final do ano e a incerteza da evolução dos preços
durante esse período, pode implicar a fixação antecipada,
a curto prazo, dos direitos niveladores em relação a quan
tidades consideravelmente maiores do que aquelas que
podem ser previstas em condições mais normais ;

Considerando que a situação acima descrita implica a
suspensão temporária da aplicação das disposições rela
tivas à fixação prévia dos direitos niveladores em relação
aos produtos em causa ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu

lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A fixação antecipada dos direitos niveladores à importação
para os produtos referidos nas alíneas a), c) e d) do artigo
1 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 fica suspensa de 24
de Dezembro de 1994 a 4 de Janeiro de 1995.

Artigo 2?

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

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

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

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .

(4 JO n? L 197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
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REGULAMENTO (CE) N? 3205/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que suspende a fixação antecipada do direito nivelador à importação para o
arroz

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do arroz ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)

Considerando que a situação acima descrita implica a
suspensão temporária da aplicação das disposições rela
tivas à fixação prévia dos direitos niveladores em relação
aos produtos em causa ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Cereais,

n? 1869/94 (2), e, nomeadamente, o n? 7, do seu arti
go 13?,

Considerando que o n? 7 do artigo 13? do Regulamento
(CEE) n? 1418/76 prevê a possibilidade de suspender a
aplicação das disposições relativas à fixação antecipada do
direito nivelador se a situação do mercado permitir veri
ficar a existência de dificuldades devidas à aplicação destas
disposições ou se houver riscos de tais dificuldades se
virem a verificar ;

Considerando que a manutenção do regime actual, tendo
em conta o ritmo irregular das fixações durante o período
do final do ano e a incerteza da evolução dos preços

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
A fixação antecipada do direito nivelador à importação em
relação aos produtos referidos nas alíneas a), b) e c) do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1418/76 fica suspensa
de 24 de Dezembro de 1994 a 4 de Janeiro de 1995.

durante esse período, pode implicar a fixação antecipada,
a curto prazo, dos direitos niveladores em relação a quan

Artigo 2?

tidades consideravelmente maiores do que aquelas que
podem ser previstas em condições mais normais ;

O presente regulamento entra em vigor em 24 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 23 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

0 JO n? L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
(2) JO n? L 197 de 30. 7. 1994, p. 7.
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REGULAMENTO (CE) N? 3206/94 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1994

que estabelece para 1995 . a lista dos navios com mais de oito metros de compri

mento de fora a fora autorizados a pescar linguado em determinadas zonas da
Comunidade, utilizando redes de arrasto de vara em que o comprimento total
das varas seja superior a nove metros
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3094/86 do
Conselho, de 7 de Outubro de 1986, que prevê determi
nadas medidas técnicas de conservação dos recursos da

da pesca previstas no Regulamento (CEE) n? 3094/86 ou
no Regulamento (CEE) n? 3760/92 do Conselho (*) ou
adoptadas em conformidade com estes regulamentos ;
Considerando que é necessário estabelecer essa lista de
acordo com as regras definidas no Regulamento (CEE)
n? 3554/90,

pesca ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 1796/94 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3554/90 da
Comissão, de 10 de Dezembro de 1990, que estabelece as
regras de composição da lista dos navios com mais de oito
metros de comprimento de fora a fora autorizados a
pescar linguado em determinadas zonas da Comunidade,
utilizando redes de arrasto de vara em que o comprimento
total das varas seja superior a nove metros (3), alterado pelo
Regulamento (CE) n? 3407/93 (4), e, nomeadamente, o
n? 1 do seu artigo 1 ?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o n? 3, alínea c), do artigo 9? do Regu
lamento (CEE) n? 3094/86 do Conselho prevê o estabele

número.

Artigo 1 ?

É incluída em anexo a lista dos navios autorizados, para
1995, nos termos do n? 3, alínea c), do artigo 9? do Regu
lamento (CEE) n? 3094/86, a utilizar redes de arrasto de
vara em que o comprimento total das varas seja superior a
nove metros nas zonas mencionadas na alínea a) deste

cimento de uma lista anual de navios com mais de oito

metros de comprimento de fora a fora autorizados a
pescar linguado nas zonas mencionadas na alínea a) deste
número com redes de arrasto de vara em que o compri
mento total das varas seja superior a nove metros ;

Considerando que a inclusão na lista não prejudica a apli
cação de outras medidas para a conservação dos recursos

Artigo 2?
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 Janeiro de 1995.

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

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

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

288
187
346
310

de
de
de
de

11 .
22.
U.
14.

10. 1986, p. 1 .
7. 1994, p. 1 .
12. 1990, p. 11 .
12. 1993, p. 19.

O JO n? L 389 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
Matrícula y

Nombre del barco

folio

Havnekendings
bogstaver og

Fartøjets navn

-nummer

Indicativo
de llamada
de radio

Radio

kaldesignal

Puerto de registro

(kW)

Registreringshavn

Name des Schiffes

Rufzeichen

Registrierhafen

'Ονομα του σκάφους

Αριθμός
κλήσεως(μέσω
ασύρματου)

Λιμένας νηολόγησης

-nummern

Εξωτερικά αναγνωριστικά
στοιχεία
Γράμματα και αριθμοί
External
identification

Name of vessel

letters + numbers
Numéro

Radio

call sign

Nom du bateau

lettres + chiffres

d'appel

Nome del peschereccio

esterna

lettere + numeri

Port d'attache

Ισχύς
μηχανών
(kW)

power

Puissance
motrice

(kW)

Indicativo
di chiamata

Porto di immatricolazione

Roepletters

Haven van registratie

Potenza
motrice

(kW)

Op de romp aangebrachte
identificatieletters en

(kW)

(kW)

radio

Identificazione

Motorstärke

Engine

Port of registry

Indicatif

d'immatriculation

Maskin
effekt

(kW)

Äußere Identifizierungs
kennbuchstaben und

Potencia
del motor

Motor

Naam van het vaartuig

-cijfers

vermogen

(kW)

Identificação
Nome do navio

externa

letras + números
1

2

Indicativo
de chamada

Porto de registro

3

4

Potencia
motriz

(kW)
5

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA
BOU

4

Astrid

OPAD

Boekhoute

79

BOU
BOU

6
7

Anja
De Enige Zoon

OPAF
OPAG

Boekhoute
Boekhoute

103
219

BOU

24

Beatrix

OPAX

Boekhoute

202

N
N
N
N
O

22
86
555
782
2

Zeester
Surcouf
Valentino
Nancy
Nancy

OPAV
OPDH
OPVY
OQFD
OPAB

Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Oostende

216
144
110
110
213

O

20

Goewind

OPAT

Oostende

110

O

49

Steve

OPBW

Oostende

144

O
O

62
64

Dini
Black Jack

OPCJ
OPCL

Oostende
Oostende

221
143

O

100

Emilie

OPDV

Oostende

176

O
O
O

101
110
211

Benny
Jeaninne-Margaret
Christoph

OPDW
OPEF
OPIC

Oostende
Oostende
Oostende

184
193
158

O

430

Bimin

OPRD

Oostende

184

O

455

Zeesymphonie

OPSC

Oostende

184

O

468

Aran

OPSP

Oostende

132

O

481

Bi-Si-Ti

OPTC

Oostende

165

O

533

Virtus

OPVC

Oostende

147

Z

8

Aquarius

OPAH

Zeebrugge

220
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1

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

2

12
13
28
56
87
88
122
403
474
519
554
582
586

Sabrina
Morgenster
Ann
Orka
Nele
Nova-Cura
Noordster
Stern
Limanda
Rachel Sarah
Nadia
Asannat
Mermaid

3

OPAL
OPAM
OPBB
OPCD
OPDI
OPDJ
OPER
OPQC
OPSV
OPUO
OPVX
OPWZ
OPXD

4

Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge

5

210
218
88
220
221
104
220
110
220
221
191
107
177

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE /
GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA
ACC

2

Uranus

DCGK

Accumersiel

175

ACC

3

Harmonie

DCRK

Accumersiel

183

ACC

4

Freya

DCGU

Accumersiel

175

ACC

5

Anita

DCPF

Accumersiel

146

ACC

6

Goode Wind

DCCA

Accumersiel

175

ACC

7

Elke

DCGN

Accumersiel

175

ACC

12

Poseidon

DCFL

Accumersiel

176

ACC

16

Edelweiß

DCPJ

Accumersiel

144

AG

8

Eitje Looden

DCKC

Greetsiel

146
188

BEN

2

Möwe

DCET

Bensersiel

BÜS

4

Adler

DJIC

Büsum

100

Damkerort

DERT

Bremerhaven

221

BX

765

CUX

1

Cuxi

DFNB

Cuxhaven

104

CUX

3

Fortuna

DJEN

Cuxhaven

130

CUX

5

Troll

DFMX

Cuxhaven

93

CUX

6

Heimkehr

DEKY

Cuxhaven

130

CUX

7

Edelweiss

DFBO

Cuxhaven

162

CUX

8

Johanna

Cuxhaven

92

CUX

9

Nordlicht

Cuxhaven

138

CUX
CUX
CUX
CUX
DAN

10
11
14
15
3

Aldebaran
Seehund
Saphir
Paloma
Seestern

DJGW
DERF
DFAX
DJET

Cuxhaven
Spieka
Cuxhaven
Cuxhaven
Dangast

132
184
216
74
68

DIT

1

Berendine

DCSY

Ditzum

188

DIT

2

Annäus-Bruhns

DCIC

Ditzum

110

DIT

5

Gertje Bruhns

DCPV

Ditzum

161

DIT

6

Heike

DCRE

Ditzum

170

DIT

9

Condor

DCVS

Ditzum

180

DIT
DOR

18
2

Jan Bruhns
Hoffnung

DETV
DESX

Ditzum
Dorum

217
161

DOR

5

Stör

DFAT

Dorum

165

DOR

8

Delphin

DEUP

Dorum

137

DOR

12

Sirius

DESC

Dorum

162

DOR

13

Dithmarschen

DIZM

Dorum

125

DOR

15

Else

DOR

16

Poseidon

FED

1

Orion

FED

2

Sirius

FED

3

Venus

FED

4

Christine

Dorum

124

DFCS

Dorum

220

DDMP

Fedderwardersiel

184

Fedderwardersiel

147

DLIL

Fedderwardersiel

217

DLIG

Fedderwardersiel

180
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1

2

3

4

5

FED

5

Butjadingen

DDHN

Fedderwardersiel

183

FED

9

Bianca

DLIX

Fedderwardersiel

191

FED

10

Edelweiss

DDJB

Fedderwardersiel

180

FED

12

Rubin

DDIT

Fedderwardersiel

183

FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
GRE

1
3
7
18
20
23
35
36
75
76
86
1

Saturn
Holsatia
Polarstern
Adler
Falke
Godewind
Lilli
Heimatland
Luise
Anneliese
Sirius
Edde

DIRJ
DIST
DIRH
DIQL
DIQT
DIRK
DIRQ
DIUP
DIJK
DITD
DB5381
DCSJ

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Greetsiel

138
151
151
134
130
151
107
131
145
151
151
146

GRE
GRE

2
3

Erna
Horizont

DCOH
DCMU

Greetsiel
Greetsiel

110
184

GRE

4

Magellan

DMXQ

Greetsiel

184

GRE

5

Oberon

DCIL

Greetsiel

186

GRE

6

Albatros

DCJJ

Greetsiel

145

GRE

7

Emsstrom

DCCH

Greetsiel

221

GRE

8

Sperber

DCVF

Greetsiel

146

GRE

9

Odin

DCBG

Greetsiel

184

GRE
GRE

10
11

Jan Ysker
Korsar

DDAY
DCEJ

Greetsiel
Greetsiel

165
184

GRE

12

Condor

DCVO

Greetsiel

188

GRE
GRE

13
14

Jan Looden
Wangerland

DCRA
DCEQ

Greetsiel
Greetsiel

145
180

GRE

15

Zwei Gebrüder

DCEP

Greetsiel

186

GRE
GRE
GRE

16
17
19

Angelika
Odysseus
Flamingo

DCEY
DCFP
DCFW

Greetsiel
Greetsiel
Greetsiel

184
206
184

GRE

20

Sechs Gebrüder

DCGO

Greetsiel

190

GRE

21

Sturmvogel

DCGR

Greetsiel

140

GRE

22

Frieda-Luise

DCPU

Greetsiel

199

GRE

23

Merlan

DJHL

Greetsiel

183

GRE

24

Friedrich Conradi

DCVW

Greetsiel

221

GRE

25

Delphin

DCME

Greetsiel

190

GRE

28

Vorwãrts

DCDN

Greetsiel

110

GRE

29

Paloma

DCEL

Greetsiel

219

HAR

1

Gesine Albrecht

DCQM

Harlesiel

191

HAR
HAR

2
5

Jens Albrecht II
Ruth Albrecht

DCMJ

Harlesiel
Harlesiel

150
175

HAR

6

Gudrun Albrecht

DCCD

Harlesiel

214

HAR

7

Poseidon

DCWF

Harlesiel

132

HAR
HAR

10
14

Wangerland
Georg Albrecht

DCVZ
DCBU

Harlesiel
Harlesiel

114
180

HAR

20

Marion Albrecht

DCGF

Harlesiel

175

HOO
HOO
HOO
HOO

1
3
52
54

De Liekedeelers
Nantiane
Aggi
Fabian

DJIS
DLYL
DDAE
DJMP

Hooge
Hooge
Hooksiel
Hooksiel

136
132
199
214

HOO

61

Samland

DDEP

Hooksiel

206

HOR
HUS
HUS

1
6
7

Falke
Oland
Gila

DEPJ
DJFU
DDEJ

Horumersiel
Husum
Husum

110
174
175

HUS

9

Edelweiss

DJGC

Husum

180
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1

HUS
HUS

2

3

4

5

18
19

Friesland
Marion

DJGB
DJGF

Husum
Husum

184
184

HUS

28

Zukunft

DLYQ

Husum

162

NC

458

Ramona

DFNZ

Cuxhaven

146

NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NOR
NOR

227
228
230
231
232
235
240
241
243
202
203

Störtebeker
Gorch Fock
Polaris
Medusa
Seerose
Nordlicht
Anna I
Liebe
Seeschwalbe
Johanne
Sperber

DLYJ
DCMO
DCCX
DCFU
DDGE

DD3833
DFND

Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Norddeich
Norddeich

175
147
110
184
210
110
135
114
177
107
169
161

DDFS

DFNS

NOR

205

Annette

DCEM

Norddeich

NOR

207

Seestern

DCJS

Norddeich

146

NOR
NOR

208
209

Erika
Sirius

DCHU
DCLS

Norddeich
Norddeich

191
96

NOR
NOR

210
211

Hannes Kröger
Helga

DCVQ
DCPP

Norddeich
Norddeich

180
175

NOR
NOR
NOR
NOR
NOR

223
224
225
228
230

Nordlicht
Nordland
Nordmeer
Nordstern
Nordsee

DCTH
DCTA
DCDB
DCWV
DCKR

Norddeich
Norddeich
Norddeich
Norddeich
Norddeich

110
110
110
185
110

NOR

231

Nordstrom I

DCJO

Norddeich

219

NOR

232

Nordstrand

DCIO

Norddeich

110

ON
PEL
PEL
PEL
POG
SC
SC

180
1
2
9
2
1
2

Júpiter
Yvonne
Annemarie
Norderoog
Jan
Godenwind
Stolperbank II

DLHG
DJIG
DJFK
DLZC
DCRD
DJHV
DIVQ

Fedderwardersiel
Pellworm
Pellworm
Pellworm
Pogum
Büsum
Büsum

213
184
132
182
146
184
221
184
183
184

SC
SC
SC

4
5
6

Wattenmeer
Atlantis
Keen Tied

DITO
DIXG
DISU

Büsum
Büsum
Busum

SC

7

Seefuchs

DIUQ

Büsurn

184

SC

8

Birgit I

DIYR

Busum

179

SC

9
10
13

Wotan

DIZO

Busum

SC
SC

Amrum Bank
Condor

DIRT
DISD

Büsum
Büsum

184
220
159

SC

14

Maret

DJIJ

Büsum

184

SC

15

Martina

DIWD

Büsum

184

SC

18

Gaby Egel

DITV

Busum

183

SC

19

Bonafide

DMAM

Büsum

221

SC

20

Wiking Bank

DISA

Büsum

220

SC

27

Butendiek

DIRZ

Büsum

220

SC

28

Doggerbank

DIZL

Büsum

220

SC

30

Maarten Sénior

DITY

Busum

220

SC

32

Cornelia

DIUE

Busum

184

SC

33

Melanie B

DJGS

Busum

184

SC

34

Dithmarschen I

DIRV

Büsurn

184

SC

36

Achat

DIVU

Busum

100

SC
SC

41
42

Osterems
Westerems

DIQR
DIQN

Büsum
Büsum

220
220
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1

2

3

4

5

SC

43

Horns Riff

DIZA

Busum

221

SC

44

Klaus Groth I

DIUC

Busum

184

SC
SC

52
57

Sabine
Südwind

DJHT
DJRS

Busum
Busum

184
184

SC

58

Oderbank

DIXM

Busum

221

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SH
SH
SH
SPI
SPI
SPI
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
28
30
31
32
33
34
35
1
13
23
2
3
5
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
17
20
22
24
26

Hornsriff
Blinkfuer
Germania
Kerstin
Hoffnung
Cap Arkona
Delphin
Rugenort
Dieksand
Christine
Hindenburg
Wiking
Antares
Hanseat
Polli
Atlantik
Albatros
Seerose
Kormoran
Odin I
Vénus
Nordfriesland
Paloma G
Teutonia I
Cormoran
Utholm
Tümmler
Marlies
Keen Tied
Marschenland
Bleibtreu
Hoffnung
Albatros
Skua
Atlantis
Nixe II
Seeburg
Boreas
Nordland
Möwe
Friesland
Hilke-Maritta
Heimatland
Sigrid
Birgitt-R
Anja II
Tina I
Poseidon
Korona
Karolin
Wega II

DIZQ
DJFY
DITK
DFCQ
DISX
DIRF
DIUY
DIWK
DIRB
DJCH
DISC
DISE
DITA
DIVW
DIUZ
DISR
DISO
DISP
DITZ
DIRI
DITW
DJHW
DIWG
DIUO
DFOC
DJEE
DIXU
DCQD
DDEW
DIQK
DMHR
DLYD
DFPF
DERI
DFDX

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Heiligenhafen
Heiligenhafen
Heiligenhafen
Spieka
Spieka
Spieka
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning

184
124
184
147
140
184
184
165
184
138
184
172
147
184
178
180
182
165
184
184
182
153
147
181
140
182
165
184
146
184
220
147
221
169
147
184
162
184
182
145
176
221
184
184
184
165
165
165
169
99
184

ST

28

Gluck Auf

Tönning

184

DJEZ
DJBC
DJBB
DCSP
DJDU
DNHA
DLXW
DJEP
DJDF
DJIV
DLYX
DJHQ
DIQJ
DJIF
DJCE
DLZP
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1

SU
SU
SU
SU

2

2
3
5
6

3

Jupiter
Theodor Storm
Andrea
Ostpreußen

4

5

DD6372
DJDM
DJIM
DJEL

Husum
Husum
Husum
Husum

131
184
184
184

SU

7

Holstein

DIRM

Husum

110

SU

9

Stella Mare

DLWN

Husum

184

SU
SU
SW
SW
SW
SW
SW
VAR

11
12
1
2
3
4
6
1

Schippi
Marianne
Elfriede
Claudia
Rungholdt
Hartje
Alk
Sturmvogel

DJDS
DLZV
DJIO
DLYA
DJGO
DCJG
DDAX

Husum
Husum
Wyk-Föhr
Wyk-Föhr
Wyk-Föhr
Wyk-Föhr
Wyk-Föhr
Varel

129
182
125
182
182
184
198
175

VAR

6

Hein Godenwind

DDBL

Varel

180

VAR
VAR

7
18

Falke I
Helga

DJDW

Varel
Varel

130
109

WIT

1

Christina

DIQQ

Wittdün

124

WIT

12

Nausikaa

DDFA

Wittdün

183

WRE
WRE

1
3

Apollo
Falke

DFCM
DESJ

Wremen
Wremen

130
184

WRE

4

Wremen

DFAZ

Wremen

184

WRE

5

Land Wursten

DEQW

Wremen

221
110

WRE

6

Condor

DETZ

Wremen

WRE

7

Seerose

DEQX

Wremen

138

WRE

9

Neptun

DISK

Wremen

184

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA /
DENEMARKEN / DINAMARCA

E
E
E
E
E
E
E
E
HV
HV
HV

35
45
64
129
223
428
614
641
2
3
6

Karend Lund
Jette Susanne
Albatros
Lissy Krarup
Mai Britt Thygesen
Christina
Leif Brink
Rune Egholm
Heidi
Vinnie Runge
Hansine

OUYB
OXDU
OU 5578
OWGC
OU 3102
XP 3312
OWAS
OXAO
5PVZ
OVIT
XP 2750

Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Havneby
Esbjerg
Havneby

200
201
221
147
128
161
165
214
94
165
148

HV

35

Svend Åge

OZNX

Haderslev

169

HV

41

Havsand

XP 3685

Haderslev

147

HV

58

Komet

XP 2918

Haderslev

197

HV

67

Juvredyb

XP 3614

Haderslev

104

HV

73

Rom

OXTW

Haderslev

165

HV
HV
RI
RI
RI

80
89
78
426
450

Nordlyset
Helga Vera
Lasse Stensberg
Mette Janni
Per Kredes

XP 4787
5QEV
XP 5820
OWAC
OXUL

Haderslev
Haderslev
Hvide Sande
Hvide Sande
Ringkøbing

144
168
196
210
213

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCIA /

FRANKRIJK / FRANÇA
DK
DK
DK

659450 U
779894 F
780634 R

Daisy
Manoot Che
Schooner

FU 4888
FG8312
FQQI

Dunkerque
Dunkerque
Dunkerque

182
162
220
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1

2

3

4

5

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS /
PAYS-BAS / PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS

BR
BR
DZ

7
10
3

Res Nova
Johanna
Alina

GO

25

Elizabeth

GO

29

Jan Maria

GO

33

De Hinder

GO

58

Jakoriwi

HA
HA
HA
HA
HA
KG
KG
KG
KG
LO
LO
LO
NZ
OD
OD
OD
OD
SCH
TH

13
14
41
50
75
6
7
9
14
5
8
20
21
3
5
15
18
66
5

Wobbegien
Grietje
Antje
Zeevalk
Elisabeth
Imantje
Christina
Pieternella
Jozina Maria
Eeltje Jan
De Twee Gebroeders
Zwarte Arend
Magdalena
Jan
Clara Jacoba
De Zwerver
Johannes Lars
Johannes Cornelis
Adriana Maatje

TH

36

Izabella

PEXR

Tholen

221

TH

61

Johanna Cornelia

PFDO

Tholen

221

TX

25

Everdina

TX

50

Deneb

WL

PHAI
PFDQ
PCMH

Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Delfzijl

221
221
174

Goedereede

176

PEZI

Goedereede

221

PDNI

Goedereede

221

PEZC

Goedereede

221

PEKN

PIXY
PDWR
PEVK
PDKC
PGTD
PFFW

PIZQ
PFSK
PDJV
PDGH
PFDE
PCDG

Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Kortgene
Kortgene
Kortgene
Kortgene
. Ulrum-Lauwersoog
Ulrum-Lauwersoog
Ulrum-Lauwersoog
Terneuzen
Ouddorp
Ouddorp
Ouddorp
Ouddorp
Scheveningen
Tholen

113
134
158
165
221
221
221
221
221
125
221
134
99
188
221
221
221
221
221

Texel

221

PDNF

Texel

188

8

Albatros

WON

24

Elisabeth

PDWL

Wonseradeel

Westdongeradeel

221

92

WON
WON

29
43

Albertje
Vaya con Dios

PIFI

Wonseradeel
Wonseradeel

136
113

WON

77

Wietske

PIRC

Wonseradeel

162

WR
WR
WR
WR
WR
WR

10
21
22
34
54
57

Petrinä
Jente
Barend Jan
Leendert Jan
Cornelis Nan
Jacoba

PGSD
PFCW
PCYC
PFNU
PEYI

Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen

220
221
221
221
221
220

WR

68

Jan Cornelis

PEYX

Wieringen

221

WR
WR
WR
WR
WR

71
75
88
89
98

Marry An
Sandra Petra
Rana
Geja Anjo
Else Jeanette

PFVJ
PHIG
PGYN

Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen

220
177
184
175
221
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WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
YE

2

102
106
108
128
177
213
244
31

Limanda
Alida Catherina
Stella Maris
Concordia
Neeltje Alida
Tiny Rotgans
Texelstroom
Jannetje

YE

52

YE

137

Adriana
Wilhelmina

YE
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK

138
18
31
33
34
36
43
49
54

Maatje Helena
Liberty
Hunze
Reitdiep
Eems
Lauwers
Bornrif
Twee Gebroeders
Goede Verwachting

3

PFOV
PHTG
PDJQ
PGEU
PHZA
PHXZ
PCEB

PFSB

PHXM

4

5

Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Yerseke

118
158
221
221
221
221
220
221

Yerseke

221

Yerseke

157

Yerseke
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp

221
138
125
1 59
134
110
221
220
138
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REGULAMENTO (CE) N? 3207/94 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1994

relativo à suspensão da pesca do bacalhau por navios arvorando pavilhão da
Dinamarca

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um
regime de controlo aplicável à política comum das
pescas ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 21 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n? 3676/93 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1993, que fixa, relativa
mente a determinadas unidades populacionais ou grupos
de unidades populacionais de peixes, os totais admissíveis
de capturas para 1994 e certas condições em que podem
ser pescados (2), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 2761 /94 (3), estabelece as quotas de bacalhau para
1994 ;

Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;
Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de bacalhau nas águas da divisão
CIEM III b, c, d (zona CE) efectuadas por navios arvo
rando pavilhão da Dinamarca ou registados na Dinamarca

atingiram a quota atribuída para 1994 ; que a Dinamarca

proibira a pesca deste stock a partir de 7 de Dezembro de
1994 ; que é, por conseguinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As capturas de bacalhau nas águas da divisão CIEM
III b, c, d (zona CE) efectuadas por navios arvorando pavi
lhão da Dinamarca ou registados na Dinamarca são consi
deradas como tendo esgotado a quota atribuída à Dina
marca para 1994.

A pesca do bacalhau nas águas da divisão CIEM III b, c, d
(zona CE) efectuada por navios arvorando pavilhão da
Dinamarca ou registados na Dinamarca é proibida, assim
como a conservação a bordo, o transbordo e o desem

barque deste stock capturado pelos navios após a data de
aplicação deste regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 7 de Dezembro de 1994.

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

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

Membro da Comissão

C) JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) JO n? L 341 de 31 . 12. 1993, p. 1 .
0 JO n? L 294 de 15. 11 . 1994, p. 2.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

24. 12. 94

N ? L 337/47

REGULAMENTO (CE) N? 3208/94 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1994

relativo à suspensão da pesca do bacalhau por navios arvorando pavilhão da
Dinamarca

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um
regime de controlo aplicável à política comum das
pescas ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 21 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n? 3687/93 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, que reparte, para
o ano de 1994, as quotas de capturas entre os Estados
-membros para os navios que pescam nas águas da
Letónia (2), estabelece as quotas de bacalhau para 1994 ;

Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;
Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de bacalhau nas águas da divisão
CIEM III d (águas da Letónia) efectuadas por navios arvo
rando pavilhão da Dinamarca ou registados na Dinamarca

atingiram a quota atribuída para 1994 ; que a Dinamarca
proibira a pesca deste stock a partir de 7 de Dezembro de
1994 ; que é, por conseguinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As capturas de bacalhau nas águas da divisão CIEM III d
(águas da Letónia) efectuadas por navios arvorando pavi
lhão da Dinamarca ou registados na Dinamarca são consi
deradas como tendo esgotado a quota atribuída à Dina
marca para 1994.

A pesca do bacalhau nas águas da divisão CIEM III d
(águas da Letónia) efectuada por navios arvorando pavi
lhão da Dinamarca ou registados na Dinamarca é proi
bida, assim como a conservação a bordo, o transbordo e o

desembarque deste stock capturado pelos navios após a
data de aplicação deste regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 7 de Dezembro de 1994.

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

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

Membro da Comissão

(') JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) JO n? L 341 de 31 . 12. 1993, p. 83.
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REGULAMENTO (CE) N? 3209/94 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1994

relativo à suspensão da pesca do bacalhau por navios arvorando pavilhão da
Dinamarca

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um
regime de controlo aplicável à política comum das
pescas ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 21 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n? 3685/93 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, que reparte, para
o ano de 1994, as quotas de capturas entre os Estados
-membros para os navios que pescam nas águas da
Estónia (2), estabelece as quotas de bacalhau para 1994 ;
Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;

Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de bacalhau nas águas da divisão
CIEM III d (águas da Estónia) efectuadas por navios arvo
rando pavilhão da Dinamarca ou registados na Dinamarca

atingiram a quota atribuída para 1994 ; que a Dinamarca
proibira a pesca deste stock a partir de 7 de Dezembro de
1994 ; que é, por conseguinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As capturas de bacalhau nas águas da divisão CIEM III d
(águas de Estónia) efectuadas por navios arvorando pavi
lhão da Dinamarca ou registados na Dinamarca são consi
deradas como tendo esgotado a quota atribuída à Dina
marca para 1994.

A pesca do bacalhau nas águas da divisão CIEM III d
(águas de Estónia) efectuada por navios arvorando pavilhão
da Dinamarca ou registados na Dinamarca é proibida,
assim como a conservação a bordo, o transbordo e o

desembarque deste stock capturado pelos navios após a
data de aplicação deste regulamento.
Artigo 2?

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

É aplicável a partir de 7 de Dezembro de 1994.

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

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

Membro da Comissão

O JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
O JO n? L 341 de 31 . 12. 1993, p. 75.
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REGULAMENTO (CE) N? 3210/94 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1994

relativo à suspensão da pesca do bacalhau por navios arvorando pavilhão da
Dinamarca

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um
regime de controlo aplicável à política comum das
pescas ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 21 ?,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 3689/93 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, que reparte, para
o ano de 1994, as quotas de capturas entre os Estados
-membros para os navios que pescam nas águas da Lituâ
nia(2), estabelece as quotas de bacalhau para 1994 ;
Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;
Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de bacalhau nas águas da divisão
CIEM III d (águas da Lituânia) efectuadas por navios arvo
rando pavilhão da Dinamarca ou registados na Dinamarca

atingiram a quota atribuída para 1 994 ; que a Dinamarca
proibira a pesca deste stock a partir de 7 de Dezembro de
1 994 ; que é, por conseguinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As capturas de bacalhau nas águas da divisão CIEM III d
(águas da Lituânia) efectuadas por navios arvorando pavi
lhão da Dinamarca ou registados na Dinamarca são consi
deradas como tendo esgotado a quota atribuída à Dina
marca para 1994.

A pesca do bacalhau nas águas da divisão CIEM III d
(águas da Lituânia) efectuada por navios arvorando pavi
lhão da Dinamarca ou registados na Dinamarca é proi
bida, assim como a conservação a bordo, o transbordo e o

desembarque deste stock capturado pelos navios após a
data de aplicação deste regulamento.

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

da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 7 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 22 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
Yannis PALEOKRASSAS

Membro da Comissão

(') JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) JO n? L 341 de 31 . 12. 1993, p. 91 .

N? L 337/50

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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REGULAMENTO (CE) N? 3211/94 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1994

relativo à suspensão da pesca do badejo por navios arvorando pavilhão de França
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um
regime de controlo aplicável à política comum das
pescas ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 21 ?,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 3676/93 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1993, que fixa, relativa
mente a determinadas unidades populacionais ou grupos
de unidades populacionais de peixes, os totais admissíveis
de capturas para 1994 e certas condições em que podem
ser pescados (2), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 2761 /94 (3), estabelece as quotas de badejos para 1994 ;
Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;

Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de badejos nas águas da divisão
CIEM VIII efectuadas por navios arvorando pavilhão de
França ou registados em França atingiram a quota atri

buída para 1994 ; que a França proibira a pesca deste stock
a partir de 2 de Dezembro de 1994 ; que é, por conse
guinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As capturas de badejos nas águas da divisão CIEM VIII
efectuadas por navios arvorando pavilhão de França ou
registados em França são consideradas como tendo esgo
tado a quota atribuída à França para 1994.
A pesca do badejo nas águas da divisão CIEM VIII efec
tuada por navios arvorando pavilhão de França ou regis
tados em França é proibida, assim como a conservação a
bordo, o transbordo e o desembarque deste stock captu
rado pelos navios após a data de aplicação deste regula
mento .

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 2 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 22 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
Yannis PALEOKRASSAS

Membro da Comissão

(') JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) JO n? L 341 de 31 . 12. 1993, p. 1 .
O JO n? L 294 de 15. 11 . 1994, p. 2.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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N? L 337/51

REGULAMENTO (CE) N? 3212/94 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1994

relativo à suspensão da pesca do bacalhau por navios arvorando pavilhão de
Portugal
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um
regime de controlo aplicável à política comum das
pescas ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 21 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n? 3680/93 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, que estabelece
determinadas medidas de conservação e de gestão dos
recursos haliêuticos da área de regulamentação definida na
convenção sobre a futura cooperação multilateral nas
pescarias do Noroeste do Atlântico (2), alterado pelo Regu
lamento (CE) n? 1043/94 (3), estabelece as quotas de
bacalhau para 1994 ;
Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;
Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de bacalhau nas águas da zona
NAFO 3 M efectuadas por navios arvorando pavilhão de
Portugal ou registados em Portugal atingiram a quota atri

buída para 1994 ; que a Portugal proibira a pesca deste
stock a partir de 6 de Dezembro de 1994 ; que é, por
conseguinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As capturas de bacalhau nas águas da zona NAFO 3 M
efectuadas por navios arvorando pavilhão de Portugal ou
registados em Portugal são consideradas como tendo esgo
tado a quota atribuída Portugal para 1994.
A pesca do bacalhau nas águas da zona NAFO 3 M efec
tuada por navios arvorando pavilhão de Portugal ou regis
tados em Portugal é proibida, assim como a conservação a
bordo, o transbordo e o desembarque deste stock captu
rado pelos navios após a data de aplicação deste regula
mento .

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 6 de Dezembro de 1994.

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

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

Membro da Comissão

(') JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) JO n? L 341 de 31 . 12. 1993, p. 42.
(3) JO n? L 114 de 5. 5. 1994, p. 1 .

N? L 337/52

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

24. 12. 94

REGULAMENTO (CE) N? 3213/94 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1994

relativo à suspensão da pesca do linguado legítimo por navios arvorando
pavilhão de França
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um

quota atribuída para 1994 ; que a França proibira a pesca
deste stock a partir de 2 de Dezembro de 1994 ; que é, por
conseguinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

regime de controlo aplicável à política comum das
pescas ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 21 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n? 3676/93 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1993, que fixa, relativa
mente a determinadas unidades populacionais ou grupos
de unidades populacionais de peixes, os totais admissíveis
de capturas para 1994 e certas condições em que podem
ser pescados (2), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 2761 /94 (3), estabelece as quotas de linguados legítimos
para 1994 ;

Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;

Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de linguados legítimos nas águas da
divisão CIEM VII f, g efectuadas por navios arvorando
pavilhão de França ou registados em França atingiram a

Artigo 1 ?

As capturas de linguados legítimos nas águas da divisão
CIEM VII f, g efectuadas por navios arvorando pavilhão de
França ou registados em França são consideradas como
tendo esgotado a quota atribuída à França para 1994.
A pesca do linguado legítimo nas águas da divisão (CIEM
VII f, g efectuada por navios arvorando pavilhão de França
ou registados em França é proibida, assim como a conser
vação a bordo, o transbordo e o desembarque deste stock
capturado pelos navios após a data de aplicação deste
regulamento.
Artigo 2?

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

É aplicável a partir de 2 de Dezembro de 1994.

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

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

Membro da Comissão

(') JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) JO n? L 341 de 31 . 12. 1993, p. 1 .
(3) JO n? L 294 de 15. 11 . 1994, p. 2.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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N? L 337/53

REGULAMENTO (CE) N? 3214/94 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1994

relativo à suspensão da pesca de areeiros por navios arvorando pavilhão de
Portugal
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um
regime de controlo aplicável à política comum das
pescas (*), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 21 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n? 3676/93 do
Conselhç, de 21 de Dezembro de 1993, que fixa, relativa
mente a determinadas unidades populacionais ou grupos
de unidades populacionais de peixes, os totais admissíveis
de capturas para 1994 e certas condições em que podem
ser pescados (2), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 2761 /94 (3), estabelece as quotas de areeiros para 1994 ;

Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;
Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de areeiros nas águas das divisiões
CIEM VIII c, IX, X ; COPACE 34.1.1 (zona CE) efec
tuadas por navios arvorando pavilhão de Portugal ou regis
tados em Portugal atingiram a quota atribuída para 1994 ;

que a Portugal proibira a pesca deste stock a partir de 30
de Novembro de 1994 ; que é, por conseguinte, necessário
manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As capturas de areeiros nas águas das divisões CIEM
VIII c, IX, X ; COPACE 34.1 .1 (zona CE) efectuadas por
navios arvorando pavilhão de Portugal são consideradas
como tendo esgotado a quota atribuída Portugal para
1994.

A pesca de areeiros nas águas das divisões CIEM VIII c,
IX, X ; COPACE 34.1.1 (zona CE) efectuada por navios
arvorando pavilhão de Portugal ou registados em Portugal
é proibida, assim como a conservação a bordo, o trans
bordo e o desembarque deste stock capturado pelos navios
após a data de aplicação deste regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 30 de Novembro de 1994.

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

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

Membro da Comissão

(>) JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) JO n? L 341 de 31 . 12. 1993, p. 1 .
(3) JO n? L 294 de 15. 11 . 1994, p. 2.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 337/54

24. 12. 94

REGULAMENTO (CE) N? 3215/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que altera o Regulamento (CE) n? 2112/94 e que eleva para 295 290 toneladas o
concurso permanente para a revenda no mercado interno de cereais detidos pelo
organismo de intervenção do Reino Unido
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

venda no mercado interno para 295 290 toneladas de
cereais detidas pelo organismo de intervenção do Reino
Unido ;

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? 1866/94 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,

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

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

intervenção ;

Considerando que o Regulamento (CE) n? 2112/94 da
Comissão (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 3042/94 (*), abriu um concurso
permanente para a revenda, no mercado interno, de
245 290 toneladas de cereais detidas pelo organismo de
intervenção do Reino Unido ;

Considerando que, na situação actual de mercado, é opor
tuno proceder ao aumento da quantidade colocada à

Artigo 1 ?
No artigo 1 ? do Regulamento (CE) n? 2112/94 os termos
« 200 000 toneladas de cevada » são substituídos pelos
termos « 250 000 toneladas de cevada ».

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

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

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

Membro da Comissão

O
(2)
O
C)
O
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n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
191 de 31 . 7. 1993, p. 76.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .
224 de 30. 8. 1994, p. 1 .

M JO n? L 322 de 15. 12. 1994, p. 16.
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N ? L 337/55

REGULAMENTO (CE) N? 3216/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que altera o Regulamento (CE) n? 2115/94 e que eleva para 106 687 toneladas o
concurso permanente para a revenda no mercado interno de cereais detidos pelo
organismo de intervenção irlandês
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? 1866/94 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2131 /93 da
Comissão (3),
alterado
pelo
Regulamento
(CE)
n? 1 20/94 (4), estabelece os processos e as condições de
colocação à venda dos cereais na posse dos organismos de
intervenção ;

Considerando que o Regulamento (CE) n? 2115/94 da
Comissão í5), alterado pelo Regulamento (CE) n? 3044/
/94 (*), abriu um concurso permanente para a revenda, no

venda no mercado interno para 106 687 toneladas de

cereais detidas pelo organismo de intervenção irlandês ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
No artigo 1 ? do Regulamento (CE) n? 2115/94 os termos
« 50 000 toneladas de cevada » são substituídos pelos
termos « 100 000 toneladas de cevada ».

Artigo 2?

mercado interno, de 56 687 toneladas de cereais detidas

pelo organismo de intervenção irlandês ;

Considerando que, na situação actual de mercado, é opor
tuno proceder ao aumento da quantidade colocada à

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

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

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

Membro da Comissão

(')
O
O
(4)
O
O
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JO
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181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
191 de 31 . 7. 1993, p. 76.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .
224 de 30. 8. 1994, p. 5.
322 de 15. 12. 1994, p. 18
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24. 12. 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

REGULAMENTO (CE) N? 3217/94 DA COMISSÃO
de 23 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,
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 ('),
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? 1554/93 (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? 3088/94 da Comissão (4);

Considerando que a aplicação dos regulamentos e modali
dades retomados no Regulamento (CE) n? 3088/94 aos
dados de que a Comissão dispõe actualmente leva a que
se altere o montante da ajuda actualmente vigente, como
se indica no artigo 1 ? do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O montante da ajuda relativa ao algodão com semente,
referida no artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 2169/81 ,
é fixado em 45,367 ecus por 100 quilogramas.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 24 de
Dezembro de 1994.

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

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

Membro da Comissão

C)
(2)
(3)
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12. 1987, p. 49.
7. 1981 , p. 2.
6. 1993, p. 23.
12. 1994, p. 50.

N? L 337/ 57

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

24. 12. 94

REGULAMENTO (CE) N? 3218/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que altera o Regulamento (CE) n? 2158/94 e que eleva para 312 000 toneladas o
concurso permanente para a revenda no mercado interno de trigo duro detido
pelo organismo de intervenção italiano
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? 1866/94 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,

venda no mercado interno para 312 000 toneladas de trigo
duro detidas pelo organismo de intervenção italiano ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2131 /93 da
Comissão (3),
alterado
pelo
Regulamento
(CE)
n? 1 20/94 (4), estabelece os processos e as condições de
colocação à venda dos cereais na posse dos organismos de
intervenção ;

Considerando que o Regulamento (CE) n? 2158/94 da
Comissão (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 3033/94 (*), abriu um concurso
permanente para a revenda, no mercado interno, de
200 000 toneladas de trigo duro detidas pelo organismo
de intervenção italiano ;

Considerando que, na situação actual de mercado, é opor
tuno proceder ao aumento da quantidade colocada à

Artigo 1 ?
No artigo 1 ? do Regulamento (CE) n? 2158/94 os termos
« 200 000 toneladas » são substituídos pelos termos
« 312 000 toneladas ».

Artigo 2?

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

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

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

Membro da Comissão

(!) JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .

12) JO n? L 197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
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229 de 2. 9. 1994, p. 4.
321 de 14. 12. 1994, p. 24.
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REGULAMENTO (CE) N? 3219/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

relativo ao fornecimento de cereais a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3972/86 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1986, relativo à política
e à gestão da ajuda alimentar ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1930/90 (2),
e, nomeadamente, o n? 1 , alínea c), do seu artigo 6?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1420/87 do
Conselho, de 21 de Maio de 1987, que fixa as regras de

os prazos e condições de fornecimento bem como o
procedimento a seguir para determinar as despesas daí
resultantes,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
A título da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na
Comunidade, a mobilização de cereais, tendo em vista

execução do Regulamento (CEE) n? 3972/86, relativo à

fornecimentos aos beneficiários indicados no anexo em

política e à gestão da ajuda alimentar (3), estabelece a lista
dos países e organismos susceptíveis de serem objecto das
acções de ajuda e determina os critérios gerais relativos ao
transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB ;
Considerando que, após várias decisões relativas à distri
buição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu a certos

conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)

beneficiários 13 004 toneladas de cereais ;

Considerando que é necessário efectuar esses forneci
mentos de acordo com as regras previstas no Regulamento
(CEE) n? 2200/87 da Comissão, de 8 de Julho de 1987,
que estabelece as regras gerais de mobilização na Comuni
dade de produtos a fornecer a título de ajuda alimentar
comunitária (4), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 790/91 (*) ; que é necessário precisar, nomeadamente,

n? 2200/87 e com as condições constantes do anexo. A

atribuição dos fornecimentos é efectuada por via de
concurso .

Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou. Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

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

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

Membro da Comissão

(')
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

370 de 30. 12. 1986, p. 1 .
174 de 7. 7. 1990, p. 6.
136 de 26. 5. 1987, p. 1 .
204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
81 de 28. 3. 1991 , p. 108.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

24. 12. 94

N ? L 337/59

ANEXO

LOTES A e B

1 . Acções n?s (') : 1125/94 (A); 1161 /94 (B)

2. Programa : 1994

3. Beneficiario (2) : Euronaid PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag [tel. (31-70) 33 05 757 ; telecopiador
36 41 701 ; telex 30960 NL EURON]

4. Representante do beneficiário (*) : a designar pelos beneficiários
5. Local ou país de destino : Libéria (A) ; Serra Leoa (B)

6. Produto a mobilizar : arroz branqueado (códigos de produto 1006 30 92 900 ou 1006 30 94 900 ou
1006 30 96 900)

7. Características e qualidade da mercadoria (3) Ç) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto
IIA.1.Í)]
8. Quantidade total : 5 418 toneladas (13 004 toneladas de cereais)
9. Numero de lotes : 2 (A : 4 194 toneladas ; B : 1 224 toneladas)

10. Acondicionamento e marcação (e) (*) (s) (10) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [pontos IIA2.c) e
IIA3]

Inscrições em língua inglesa
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

12. Estadio de entrega : entregue no porto de embarque
1 3. Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
15. Porto de desembarque : —

1 6. Endereço dó armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 6 a 26. 2. 1995
18. Data limite para o fornecimento : —
19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 10. 1 . 1995, às 12 horas (hora de Bruxe
las)
21 . Em caso de segundo concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 24. 1 . 1995, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 20. 2. a 12. 3. 1995
c) Data limite para o fornecimento : —
22. Montante da garantia do concurso : 5 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega : 1 0 % do montante da proposta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso (') :
Bureau de l'aide alimentaire,
à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard,
batiment Loi 120, bureau 7/46,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles

[telex 22037 AGREC B ; telecopiador : (32 2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 971

25. Restituição aplicavel a pedido do adjudicatário (4) : restituição aplicável em 31 . 12. 1994, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 2866/94 da Comissão (JO n? L 303 de 26. 11 . 1994, p. 28)

N? L 337/60
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Notas :

(') O número da acção deve ser incluído em toda a correspondência.
(2) O adjudicatário contactará o beneficiário, o mais rapidamente possível, com vista a determinar os docu
mentos de expedição necessários.

(3) O adjudicatário apresentará ao beneficiário um certificado passado por uma instância oficial e que
comprove que, para o produto a entregar, não foram ultrapassadas, no Estado-membro em causa, as
normas em vigor relativas à radiação nuclear. O certificado de radioactividade deve indicar o teor de césio
134 e 137 e de iodo 131 .

(4) O Regulamento (CEE) n? 2330/87 da Comissão (JO n? L 210 de 1.8 . 1987, p. 56), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2226/89 (JO n? L 214 de 25. 7. 1989, p. 10), é aplicável no
que diz respeito à restituição à exportação. A data referida no artigo 2? do regulamento atrás citado é a
referida no ponto 25 do presente anexo.
O montante da restituição é convertido em moeda nacional por meio da taxa de conversão agrícola apli
cável no dia do cumprimento das formalidades aduaneiras de exportação. Não são aplicáveis a este
montante as disposições dos artigos 13? a 17? do Regulamento (CEE) 1068/93 da Comissão (JO n? L 108
de 1.5. 1993, p. 106), alterado pelo Regulamento (CE) n? 547/94 (JO n? L 69 de 12. 3. 1994, p. 1 ).
0 O fornecedor deverá enviar um duplicado da factura original a : Willis Corroon Scheuer, P.O. Box 1315,
NL-1000 BH Amsterdam.

(*) A entregar em contentores de 20 pés. Condição : FCL/FCL ; cada contentor deverá conter 18 toneladas
net. O fornecedor suportará o custo de colocação à disposição dos contentores, empilhados, no terminal
de contentores no porto de embarque. O beneficiário suportará todos os custos de carregamento subse
quentes, incluindo o custo de retirar os contentores do terminal de contentores. Não são aplicáveis as
disposições do n? 2, segundo parágrafo, do artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 2200/87.

O adjudicatário deve apresentar ao agente receptor uma relação completa do conteúdo de cada contentor,
especificando o número de sacas referentes a cada número de expedição, tal como especificado no
anúncio de concurso.

O adjudicatário deve selar cada contentor por meio de um sistema de fecho com numeração (SYSKO
locktainer 180 seal), cujo número deve ser fornecido ao expedidor do beneficiário.
O O adjudicatário transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, os documentos
seguintes :
— certificado fitossanitário.

(8) Em derrogação do JO n? C 114, o ponto IIA.3.c) passa a ter a seguinte redacção : « A menção "Comuni
dade Europeia" ».

(9) Com vista a uma eventual reensacagem, o adjudicatário deverá fornecer 2 % de sacos vazios, da mesma
qualidade dos que contêm a mercadoria, com a inscrição seguida de um « R » maiúsculo.

(10) Ver segunda alteração ao JO n? C 1 14 de 29 de Abril de 1991 , publicada no JO n? C 135 de 26. 5. 1992,
p. 20.
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REGULAMENTO (CE) N? 3220/94 DA COMISSÃO
de 21 de Dezembro de 1994

que altera o Regulamento (CE) n? 2205/94, que fixa o teor máximo de humidade
dos cereais propostos à intervenção em determinados Estados-membros durante
a campanha de 1994/1995
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Acto de Adesão da Noruega, da Áus
tria, da Finlândia e da Suécia (') e, nomeadamente, o n? 2
do seu artigo 169?,
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 (2), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1866/94 (3), e, nomeadamente o seu artigo 5?,

Setembro de 1994, que fixa o teor máximo de humidade
dos cereais propostos à intervenção em determinados
Estados-membros durante a campanha de 1994/1995 (*) ;
Considerando que, nos termos do n? 3 do artigo 2? do
Tratado de Adesão, as instituições da União Europeia
podem adoptar antes da adesão as medidas previstas no
artigo 169? do Acto de Adesão, as quais entram em vigor
sob reserva e na data da entrada em vigor do Tratado,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que, na sequência de pedidos da Áustria e
da Suécia, ao abrigo do n? 4 do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 689/92, de 19 de Março de 1992, que fixa os
procedimentos e condições de tomada a cargo dos cereais
pelos organismos de intervenção (4), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 2204/
/94 (*), o teor máximo de humidade dos cereais propostos

Artigo 1 ?

O anexo do Regulamento (CE) n? 2205/94 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2?

à intervenção na Áustria e na Suécia na campanha de
1994/ 1995 deve ser de 15% ;

Considerando que é, em consequência, necessário alterar
o Regulamento (CE) n? 2205/94 da Comissão de 9 de

O presente regulamento entra em vigor na data e sob
reserva da entrada em vigor do Tratado de Adesão da

Noruega, da Áustria, da Finlândia e da Suécia.

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

Feito em Bruxelas, em 21 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

C
L
L
L
L

241 de 29. 8 . 1994, p. 1 .
181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
74 de 20. 3. 1992, p. 18.
236 de 10. 9. 1994, p. 13.

(*) JO n? L 236 de 10. 9. 1994, p. 14.
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ANEXO

Teor máximo humidade para os cereais propostos à intervenção durante a campanha de 1994/
/ 1995

Estado-membro

Cereais

Áustria

Todos os cereais, excepto o trigo duro, o milho e o sorgo

Bélgica
Dinamarca
França
Irlanda
Luxemburgo
Países Baixos
Portugal
Alemanha
Suécia

Todos os cereais, excepto o trigo duro, o milho e o sorgo
Todos os cereais, excepto o trigo duro, o centeio, o milho e o sorgo
Todos os cereais, excepto o trigo duro, o milho e o sorgo
Todos os cereais, excepto o trigo duro, o milho e o sorgo
Todos os cereais, excepto o trigo duro, o milho e o sorgo
Todos os cereais, excepto o trigo duro, o milho e o sorgo
Todos os cereais, excepto o trigo duro, o milho e o sorgo
Todos os cereais, excepto o trigo duro, o milho e o sorgo
Todos os cereais, excepto o trigo duro, o milho e o sorgo
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REGULAMENTO (CE) N? 3221/94 DA COMISSÃO
de 21 de Dezembro de 1994

que fixa, na sequência da adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia, os coefi
cientes de ponderação que servem para o cálculo do preço comunitário de
mercado do suíno abatido e que revoga o Regulamento (CE) n? 1591/94
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

de Dezembro de 1993 ; que, em conformidade com o
artigo 169? do Acto de Adesão, é necessário adaptar esses

coeficientes na sequência da adesão da Áustria, da
Finlândia e da Suécia às Comunidades Europeias,

Tendo em conta o Acto de Adesão da Noruega, da Áus
tria, da Finlândia e da Suécia e, nomeadamente, o seu
artigo 169?,

Considerando que o preço comunitário de mercado do
suíno abatido, referido no n? 2 do artigo 4? do Regula
mento (CEE) n? 2759/75 do Conselho, de 29 de Outubro
de 1975, que estabelece a organização comum de mercado
no sector da carne de suíno ('), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1249/89 (2), deve
ser estabelecido através da ponderação dos preços verifi
cados em cada Estado-membro pelos coeficientes que
exprimam a importância relativa do gado suíno de cada
Estado-membro ; que é conveniente determinar estes
coeficientes com base nos efectivos suínos recenseados no
início de Dezembro de cada ano nos termos da Directiva

93/23/CEE do Conselho, de 1 de Junho de 1993, relativa
aos inquéritos estatísticos a efectuar no domínio da produ
ção de suínos (3) ; que, no caso da Suécia, cujos efectivos

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os coeficientes de ponderação, referidos no n? 2 do
artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 2759/75, são fixados
no anexo do presente regulamento.
Artigo 2?

O Regulamento (CE) n? 1591 /94 da Comissão (4) é revo
gado.

suínos não foram recenseados em Dezembro de 1993, é
oportuno determinar os coeficientes com base no recen

seamento do mês de Junho de 1994 ;
Considerando que os coeficientes de ponderação foram
fixados com base nos resultados de recenseamente do mês

Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1995, sob reserva da entrada em vigor do Tratado de

Adesão da Noruega, da Áustria, da Finlândia e da Suécia.

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

Feito em Bruxelas, em 21 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n? L 129 de 11 . 5. 1989, p. 12.

4 JO n? L 149 de 21 . 6. 1993, p. 1 .

(4) JO n! L 167 de 1 . 7. 1994, p. 21 .
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ANEXO

Coeficientes de ponderação que servem para o calculo do preço comunitário de mercado
de suíno abatido

Bélgica
Dinamarca
Alemanha
Grécia
Espanha
França
Irlanda
Itália

Luxemburgo
Países Baixos
Portugal
Reino Unido

6,0
9,2
22,2
1,0
1 5,3
10,9
1,3
6,8
0,1
11,9
2,3
6,7

Áustria

3,2

Finlândia
Suécia

1,1
2,0
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REGULAMENTO (CE) N? 3222/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que altera o Regulamento (CE) n? 2668/94, que autoriza o organismo de inter

venção italiano a pôr a concurso 148 000 toneladas de trigo duro destinadas à
exportação para a Argélia sob a forma de sêmolas de trigo duro
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? 1866/94 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2131 /93 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CE) n? 120/
/94 (4), fixa os processos e as condições de venda dos
cereais detidos pelos organismos de intervenção ;
Considerando que o Regulamento (CE) n? 2668/94 da
Comissão, de 31 de Outubro de 1994, que autoriza o orga
nismo de intervenção italiano a pôr a concurso 148 000
toneladas de trigo duro destinadas à exportação para a
Argélia sob a forma de sêmolas de trigo duro (*), prevê que
o último prazo de apresentação das propostas termine em
21 de Dezembro de 1994 ; que é conveniente diferir esse
último prazo para uma data posterior e fixar um novo

período de eficácia dos certificados para as quantidades
adjudicadas a partir de 1 de Janeiro de 1995 ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O segundo parágrafo do n? 2 do artigo 3? do Regula
mento (CE) n? 2668/94, a data de « 21 de Dezembro de
1994 » é substituída pela de « 23 de Fevereiro de 1995 ».

Artigo 2?
O artigo 5? do Regulamento (CE) n? 2668/94 passa a ter
a seguinte redacção :
« Artigo 5?

1.

Às exportações efectuadas a título do presente

regulamento não será concedida qualquer restituição.
2. As formalidades aduaneiras de exportação rela
tivas às sêmolas de trigo duro obtidas por equivalência
dos cereias adjudicados devem ser cumpridas num
prazo de 45 dias a contar da data de adjudicação, o
mais tardar em 31 de Janeiro de 1995.
3. No que diz respeito às quantidades adjudicadas a
partir de 1 de Janeiro de 1995, as formalidades adua
neiras de exportação relativas às sêmolas de trigo duro
obtidas por equivalência dos cereais adjudicados
devem ser cumpridas no prazo de 45 dias a contar da
data de adjudicação, e o mais tardar em 31 de Março
de 1995.

4. Os certificados de exportação emitidos no
âmbito do presente concurso devem incluir na casa 22
a seguinte menção :
« Concurso aberto pelo Regulamento (CE)
n? 2668/94 — Proposta de ... ».
5. Em derrogação do disposto no artigo 9? do
Regulamento (CEE) n? 3719/88 da Comissão ('), os
direitos decorrentes do certificado referido no presente
artigo não são transmissíveis.

0 JO n? L 331 de 2. 12. 1988, p. 1 .»
Artigo 3?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

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

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

Membro da Comissão
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O
(3)
(4)
O
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L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
191 de 31 . 7. 1993, p. 76.
21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .
284 de 1 . 11 . 1994, p. 45.
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REGULAMENTO (CE) N? 3223/94 DA COMISSÃO
de 21 de Dezembro de 1994

que estabelece regras de execução do regime de importação dos frutos e dos
produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1035/72 do
Conselho, de 18 de Maio de 1972, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos frutos e dos

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 2753/94 (2), e, nomeada
mente, o n? 2 do seu artigo 23?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3) alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (4), e, nomeadamente, o n? 3 do seu
artigo 3?,
Considerando que os resultados das negociações comer
ciais multilaterais do Uruguay Round exigem a institui
ção de um novo regime de importação dos frutos e
produtos hortícolas que constam do anexo : que esse
regime se baseia na comparação entre o valor dos
produtos importados e os preços de entrada referidos na
Pauta Aduaneira Comum das Comunidades Europeias ;

Considerando que é necessário definir a noção de « lote » ;

Considerando que os frutos e produtos hortícolas perecí
veis que constam do anexo são fornecidos, na sua maioria,
sob o regime comercial de venda em consignação ; que
esse regime cria dificuldades especiais à determinação do
valor desses produtos ;
Considerando que o preço de entrada em base no qual são
classificados os produtos importados na Pauta Aduaneira
Comum deve ser igual, quer ao preço FOB dos produtos
em questão, aumentado das despesas de seguro e trans
porte até à fronteira do território aduaneiro da Comuni
dade, quer ao valor aduaneiro referido no n? 2, alínea c),
do artigo 30? do Regulamento (CEE) n? 2913/92 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o
Código Aduaneiro Comunitário (% quer ao valor forfetário
de importação ; que, com efeito, um sistema de valores
forfetários de importação permite uma correcta aplicação
dos resultados das negociações do Uruguay Round ;

Considerando que esses valores forfetários de importação
são estabelecidos com base na média ponderada dos
preços correntes médios dos produtos que constam do
O
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

118
292
387
320
302

de
de
de
de
de

20.
12.
31 .
22.
19.

5. 1972, p. 1 .
11 . 1994, p. 3.
12. 1992, p. 1 .
12. 1993, p. 32.
10. 1992, p. 1 .

anexo, importados de países terceiros, nos mercados de
importação representativos dos Estados-membros, dimi
nuídos dos montantes indicados no n? 3 do artigo 173?

do Regulamento (CEE) n? 2454/93 da Comissão, de 2 de
Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de apli
cação do Regulamento (CEE) n? 2913/92 do Conselho
que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (6), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 2193/94 Ç) ; que esses valores são fixados pela Comis
são em cada dia útil, para cada origem e para os períodos
indicados no anexo ;

Considerando que, para esse efeito, os Estados-membros
devem fornecer regularmente e em tempo útil aos serviços
competentes da Comissão todas as informações requeridas
pelo presente regulamento, de modo a que se possa
proceder ao cálculo dos valores forfetários de importação ;

Considerando que é necessário prever disposições especí
ficas para o caso de indisponibilidade dos preços correntes
dos produtos de uma dada origem ;
Considerando que o importador pode escolher uma classi
ficação pautal dos produtos importados diferente da efec
tuada com base no valor forfetário de importação ; que,
todavia, neste caso e sob certas condições, entre as quais as

flutuações dos preços de mercado, é oportuno prever a
constituição de uma garantia igual ao montante dos
direitos que o importador teria pago se o valor forfetário
de importação ; que a garantia será liberada se, em prazos
determinados, for apresentada prova do cumprimento das
condições de escoamento do lote ; que, no âmbito dos
controlos a posteriori, há que precisar que se procederá à
recuperação de direitos devidos, em conformidade com o

artigo 220? do Regulamento (CEE) n? 2913/92 ; que é
igualmente conveniente precisar que, no âmbito de todos
os controlos, os direitos devidos serão majorados de um
juro ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2118/74 da
Comissão, de 9 de Agosto de 1974, que fixa as regras de
aplicação do sistema de preços de referência no sector dos
frutos e produtos hortícolas (8), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 249/93 (9), se
manterá em vigor, em relação a cada um dos produtos
indicados no anexo, até ao início da respectiva campanha
de comercialização ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu

lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos frutos e dos produtos hortícolas,
i6)
0
(*)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

253 de 11 . 10. 1993, p. 1 .
235 de 9. 9. 1994, p. 6.
220 de 10. 8 . 1974, p. 20.
28 de 5. 2. 1993, p. 45.
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ção, dos produtos da categoria II em relação as quanti
dades que permitam perfazer 50 % das quantidades

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

totais comercializadas,

Artigo 1 ?

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por
« lote » a mercadoria apresentada a coberto de uma decla
ração de introdução em livre prática. Cada declaração de
introdução em livre prática deve contemplar unicamente
mercadorias de uma mesma origem e um só código da

— os preços correntes dos produtos da categoria II, reto
mados sem qualquer alteração, em caso de inexis
tência de produtos da categoria I, a menos que seja
decidido afectá-los de um coeficiente de adaptação se,
em virtude das condições de produção verificadas na

proveniência em causa, esses produtos não forem,
pelas suas características qualitativas, normal e tradi

nomenclatura combinada.

cionalmente comercializados na categoria I.

Artigo 2?

1 . Em relação a cada um dos produtos e durante os
períodos que constam do anexo, a cada dia de mercado e
a cada origem, os Estados-membros comunicam à Comis
são, o mais tardar às 12 horas (hora de Bruxelas) do
primeiro dia útil seguinte :
a) Os preços correntes médios representativos dos
produtos importados de países terceiros e comerciali
zados nos mercados de importação representativos refe
ridos no n? 1 do artigo 3? bem como os preços
correntes significativos verificados em outros mercados
para quantidades importantes de produtos importados
ou, na ausência de preços correntes nos mercados
representativos, os preços correntes significativos de
produtos importados verificados em outros mercados e
b) As quantidades totais correspondentes aos preços
correntes referidos na alínea a).

2.

Os preços correntes referidos no n? 1 , alínea a), são

verificados :

O coeficiente de adaptação referido no terceiro travessão
será aplicado aos preços correntes após dedução dos
montantes indicados no n ? 2.

Artigo 3 ?

1.

São considerados representativos os seguintes merca

dos :

— Reino da Bélgica e Grão
-Ducado de Luxemburgo
Antuérpia, Bruxelas,
— Reino da Dinamarca
Copenhaga,
— República Federal da
Alemanha
Hamburgo, Munique,
Francoforte, Colónia,
Berlim

— República Helénica
— Reino de Espanha

Atenes, Salónica,
Madrid, Barcelona,
Sevilha, Bilbau,

— República Francesa

Rungis (Paris), Marselha,
Rouen, Dieppe, Perpi
gnan, Nantes, Bordéus,
Lyon, Toulouse,

— para cada um dos produtos que constam do anexo,

— para o conjunto das variedades e dos calibres disponí
veis,

— Irlanda

Dublim,

— no estádio importador/grossista ou no estádio grossis
ta/retalhista, em caso de indisponibilidade dos preços
correntes no estádio importador/grossista.

— República Italiana

Milão,

— Reino dos Países Baixos

Roterdão,

— República da Áustria

Viena, Inzerdorf,

Aos preços correntes são subtraídos os montantes indi

— República Portuguesa
— República da Finlândia
— Reino da Suécia

Lisboa, Porto,
Helsínquia,
Helsingborg,

cados no n? 3, primeiro e segundo travessões, do artigo
173? do Regulamento (CEE) n? 2454/93.

Às despesas de transporte e de seguro a deduzir a título do

Estocolmo,

parágrafo anterior aplica-se o n? 4 do artigo 173? do regu
lamento supracitado.

— Reino Unido da Grã-Bre
tanha e da Irlanda do Norte Londres .

3. Quando verificados no estádio grossista/retalhista, os
preços correntes registados em conformidade com o
disposto no n? 2 são previamente diminuídos de um

2.
Os Estados-membros comunicarão à Comissão os
dias de mercado habituais dos mercados referidos no n ? 1 .

montante igual a 9 %, para ter em conta a margem
comercial de grossista, e de um elemento igual a 0,6 ecu
por 100 quilogramas, para ter em conta as despesas de
movimentação, os encargos e direitos de mercado.

4.

São considerados representativos :

— os preços correntes dos produtos da categoria I, desde

que as quantidades dessa categoria representem pelo
menos 50 % das quantidades totais comercializadas,
— os preços correntes dos produtos da categoria I,
completados, no caso de os produtos dssa categoria
representarem menos de 50 % das quantidades totais,
pelos preços correntes, retomados sem qualquer altera

Artigo 4?
1 . Em relação a cada um dos produtos e durante os
períodos que constam do anexo, a Comissão fixa, em cada
dia útil, e para cada origem, um valor forfetário de impor
tação, igual à média ponderada dos preços correntes repre
sentativos referidos no artigo 2?, diminuídos de um
montante fixo de 5 ecus por 100 quilogramas e dos
direitos aduaneiros ad valorem.

2.

Na medida em que, para os produtos e durante os

períodos de aplicação que constam do anexo, seja fixado
em conformidade com o presente regulamento um valor
forfetário de importação, não se aplicará o valor unitário,
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na acepção dos artigos 173? a 176? do Regulamento (CEE)
n? 2454/93. Este será substituído pelo valor forfetário de
importação referido no n? 1 .
3. Sempre que, em relação a um produto, não se
encontrar em vigor nenhum valor forfetário de importa
ção para uma dada origem, aplicar-se-á a média dos
valores forfetários de importação em vigor.

4. Os valores forfetários de importação permanecem
em vigor enquanto não forem alterados.
5. Em derrogação do n? 1 , no primeiro dia dos
períodos de aplicação que constam do anexo, bem como
nos dias seguintes enquanto não tiver podido ser calcu
lado um valor forfetário de importação, o valor forfetário
de importação aplicável a um produto será igual ao último
valor unitário em vigor para esse produto, na acepção dos
artigos 173? a 176? do Regulamento (CEE) n? 2454/93.
6. A conversão dos preços correntes representativos em
ecus é efectuada à taxa representativa de mercado calcu
lada para o dia em causa.
7. Os valores forfetários de importação, expressos em
ecus, são publicados pela Comissão no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
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pago se a classificação dos produtos tivesse sido efec
tuada com base no valor forfetário de importação apli
cável ao lote em causa ;

c) Quer ao valor forfetário de importação, calculado em
conformidade com o artigo 4? do presente regula
mento .

2. O importador dispõe de um prazo de um mês a
contar da venda dos produtos em causa, dentro de um
prazo de quatro meses a contar da data de aceitação da
declaração de introdução em livre prática, para provar que
o lote foi escoado em condições que confirmem a reali
dade dos preços, referidos na alínea a), segundo parágrafo,
no n? 1 , ou para determinar o valor aduaneiro, referido na
alínea b) do n? 1 . O incumprimento de um dos prazos
implica a perda da garantia constituída, sem prejuízo da
aplicação do n? 3.

A garantia constituída será liberada na medida em que
sejam apresentadas, de modo considerado satisfatório
pelas autoridades aduaneiras, as provas relativas às condi
ções de escoamento.

Em caso contrário, a garantia será executada, em paga
mento dos direitos de importação.
3. O prazo de quatro meses referido no n? 2 pode ser
prorrogado, pela autoridade competente, por um máximo
de três meses, a pedido devidamente justificado do impor
tador.

Artigo 5?
1.

O preço de entrada com base no qual são classifi

cados na Pauta Aduaneira Comum das Comunidades

Europeias os produtos constantes do anexo deve ser igual,
à escolha do importador :

a) Quer ao preço FOB dos produtos no país de origem,
aumentado das despesas de seguro e transporte até à
fronteira do território aduaneiro da Comunidade, na

medida em que tal preço e tais despess sejam conhe

4. Se, por ocasião de uma verificação, as autoridades
competentes constatarem que as condições do presente
artigo não foram respeitadas, procederão à recuperação
dos direitos devidos, em conformidade com o artigo 220?
do Regulamento (CEE) n? 2913/92. Para o estabeleci
mento do montante dos direitos a recuperar ou que falte
recuperar, ter-se-á em conta um juro que corre desde a
data de introdução em livre prática da mercadoria até à
data da recuperação. A taxa de juro aplicada será a taxa de
juro em vigor para as operações de recuperação em direito
nacional.

cidos no momento da declaração de introdução em

livre prática dos produtos.
Se os preços supracitados forem superiores em mais de
8 % ao valor forfetário de importação, o importador
deve constituir a garantia referida no n? 1 do artigo
248? do Regulamento (CEE) n? 2454/93, igual ao
montante dos direitos que teria pago se a classificação
dos produtos tivesse sido efectuada com base no valor
forfetário de importação aplicável ao lote em causa ;
b) Quer ao valor aduaneiro, calculado em conformidade

com o n? 2, alínea c), do artigo 30? do Regulamento
(CEE) n? 2913/92, aplicado unicamente aos produtos

Artigo 6?

O Regulamento (CEE) n? 2118/74 da Comissão
mantém-se em vigor, em relação a cada um dos produtos
indicados no anexo, até ao início da respectiva campanha
de comercialização de 1995/ 1996.

Artigo 7?

direitos far-se-á nas condições previstas no n? 1 do
artigo 4?

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

Nesse caso, o importador deve constituir a garantia
referida no n? 1 do artigo 248? do Regulamento (CEE)
n? 2454/93, igual ao montante dos direitos que teria

O presente regulamento é aplicável, em relação a cada um
dos produtos indicados em anexo, a partir do início da
campanha de comercialização 1995/1996.

importados em causa. Neste caso a dedução dos
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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 21 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

Códigos NC

0702 00 15

Designação dos produtos

Tomates

Períodos de aplicação

de 1 de Janeiro a 31 de Março

0702 00 20
0702 00 25
0702 00 30

de 1 a 30 de Abril
de 1 a 14 de Maio
de 15 a 31 de Maio

0702 00 35

de 1 de Junho a 30 de Setembro

0702 00 40
0702 00 45
0702 00 50

de 1 a 31 de Outubro
de 1 de Novembro a 20 de Dezembro
de 21 a 31 de Dezembro

0707 00 10

Pepinos

0707 00 1 5

de 1 de Janeiro a fim de Fevereiro
de 1 de Março a 30 de Abril

0707 00 20

de 1 a 1 5 de Maio

0707 00 25

de 1 6 de Maio a 30 de Setembro

0707 00 30
0707 00 35
0707 00 40

de 1 a 31 de Outubro
de 1 a 10 de Novembro
de 11 de Novembro a 31 de Dezembro

0709 10 40

Alcachofras

de 1 de Novembro a 31 de Dezembro

0709 90 71

Aboborinhas

de 1 a 31 de Janeiro

0709 90 73

de 1 de Fevereiro a 31 de Março

0709 90 75

de 1 de Abril a 31 de Maio

0709 90 77
0709 90 79

de 1 de Junho a 31 de Julho
de 1 de Agosto a 31 de Dezembro

0805 10 61

Laranjas doces, frescas

de 1 a 31 de Dezembro

0805 20 31

Clementinas

de 1 de Novembro a 31 de Dezembro

0805 20 33
0805 20 35

Tangerinas,
mandarinas,
satsumas,
wilkings e outros citrinos híbridos seme

de 1 de Novembro a 31 de Dezembro

0805 20 37
0805 20 39

lhantes

0805 30 30

Limões

0805 10 65
0805 10 69

0805 30 40

0806 10 40

de 1 de Novembro a 31 de Dezembro

Uvas de mesa (')

0806 10 50

0808 10 71

de 1 de Junho a 31 de Outubro

de 21 de Julho a 31 de Outubro
de 1 a 20 de Novembro

Maçãs (2)

de 1 a 31 de Julho

0808 10 73
0808 10 79

0808 10 92

de 1 de Agosto a 31 de Dezembro

0808 10 94
0808 10 98

0808 20 47
0808 20 51
0808 20 57

Peras (3)

0808 20 67

0809 10 20
0809 10 30
0809 10 40

de 1 a 1 5 de Julho
de 16 a 31 de Julho
de 1 de Agosto a 31 de Outubro
de 1 de Novembro a 31 de Dezembro

Damascos

de 1 a 20 de Junho
de 21 a 30 de Junho
de 1 a 31 de Julho
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Códigos NC

0809 20 31

Designação dos produtos

Cerejas

Períodos de aplicação

de 21 a 31 de Maio

0809 20 39

0809 20 41

de 1 de Junho a 15 de Julho

0809 20 49

0809 20 51

de 16 a 31 de Julho

0809 20 59

0809 20 61

de 1 a 10 de Agosto

0809 20 69

0809 30 21

Pêssegos e nectarinas

de 11 a 20 de Junho

0809 30 29

0809 30 31

de 21 de Junho a 31 de Julho

0809 30 39

0809 30 41

de 1 de Agosto a 30 de Setembro

0809 30 49

0809 40 20
0809 40 30

Ameixas

de 11 a 30 de Junho
de 1 de Julho a 30 de Setembro

(') Salvo as uvas « empereur » do codigo NC 0806 10 21 , de 1 a 31 de Janeiro.
(2) Salvo as maçãs para cidra do código NC 0808 10 10, apresentadas7 a granel, de 16 de Setembro a 15 de Dezembro.
(3) Salvo as peras para perada do código NC 0808 20 10, apresentadas a granel, de 1 de Agosto a 31 de Dezembro.
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REGULAMENTO (CE) N? 3224/94 DA COMISSÃO
de 21 de Dezembro de 1994

que estabelece medidas transitórias para a aplicação do Acordo-quadro sobre as
bananas concluído no âmbito das negociações comerciais multilaterais do
Uruguay Round
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Porcentagem
do contingente
pautal global

País

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 404/93 do
Conselho, de 13 de Fevereiro de 1993, que estabelece a
organização comum de mercado no sector das bananas (*),
e, nomeadamente, o seu artigo 20?,
Considerando que os acordos concluídos durante as nego
ciações comerciais multilaterais do Uruguay Round
incluem um Acordo-quadro sobre as bananas ; que o
Regulamento (CEE) n? 1442/93 da Comissão (2), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 2444/94 (3), estabelece normas de execução do regime
de importação de bananas na Comunidade ; que o Acor
do-quadro sobre as bananas altera o regime de importação
de bananas na Comunidade ; que, antes da adopção de
medidas definitivas, devem ser previstas medidas transitó
rias para a aplicação do regime de importação de bananas
na Comunidade, com vista à implementação do Acordo
-quadro sobre as bananas ; que, a fim, designadamente, de
garantir a origem das bananas importadas da Colômbia,
Costa Rica, Nicarágua e Venezuela, devem ser exigidos
certificados de origem para a introdução em livre prática
destes produtos na Comunidada, no primeiro trimestre de
1995 ;

Considerando que, a fim de permitir à Comissão, se for
caso disso, a adopção das medidas necessárias para asse
gurar o cumprimento da repartição das quantidades
segundo as origens, determinada no âmbito das negocia
ções multilaterais do Uruguay Round, é conveniente
prever, por um lado, a obrigação da apresentação de um
certificado de origem para todas as bananas importadas na
Comunidade e, por outro, a obrigação de os Estados
-membros efectuarem as comunicações adequadas ;

Considerando que o Comité de gestão das bananas não
emitiu parecer no prazo fixado pelo seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Costa Rica

23,4 %

Colômbia

21,0 %

Nicarágua

3,0 %

Venezuela

2,0 %

República Dominicana e outros
Estados ACP, quantidades não tradi
cionais

90 000 toneladas

Outros

50,6 %—90 000

tone

ladas

2. As 90 000 toneladas atribuídas à Republica Domini
cana e a outros Estados ACP para quantidades não tradi

cionais são repartidas do seguinte modo :
(em toneladas
País

Quantidade

República Dominicana

55 000

Belize

15 000

Costa do Marfim

7 500

Camarões

7 500

Outros, não tradicionais ACP

5 000.

Artigo 2?
1 . Sem prejuízo da aplicação do Regulamento (CEE
n? 1442/93, no primeiro trimestre de 1995 :

— para a introdução de bananas em livre prática, c
respectivo certificado de importação deve ser acom
panhado de um certificado de origem válido,
— a introdução em livre prática de bananas originárias ds
Colômbia, Costa Rica e Nicarágua ao abrigo de certifi
cados de importação emitidos a título das categorias A
e C, em conformidade com o n? 4 do artigo 9 ? dc
Regulamento (CEE) n? 1442/93, fica sujeita à apresen

Artigo 1 ?

tação simultânea às autoridades aduaneiras de um
certificado de exportação especial, emitido pela autori
dade competente indicada em anexo, para a mesma
quantidade.

1 . O contingente pautal referido no artigo 18? do
Regulamento (CEE) n? 404/93 é dividido em quotas
específicas, atribuídas aos seguintes países ou grupos de
países :

2.

(') JO n? L 47 de 25. 2. 1993, p. 1 .
O JO n? L 142 de 12. 6. 1993, p. 6.
(3) JO n? L 261 de 11 . 10. 1994, p. 3.

são exigidos para a introdução em livre prática de bananas
que tenham sido expedidos do país de produção antes de
20 de Dezembro de 1994 e sejam importadas da Comuni
dade entre 1 e 7 de Janeiro de 1995.

No entanto, os documentos referidos no n? 1 nãc
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A prova de que a expedição de bananas cumpre os requi
sitos estabelecidos no primeiro parágrafo será feita pelos

importadores em causa, através da apresentação :
— em caso de transporte por mar ou outra via navegável,
do conhecimento que indique que o carregamento

3.

Os Estados-membros comunicarão a Comissão as

quantidades introduzidas em livre prática em aplicação do
presente regulamento, em conformidade como artigo 21 ?
do Regulamento (CEE) n? 1442/93.

ocorreu antes de 20 de Dezembro de 1994,

— em caso de transporte ferroviário, da guia de trans
porte aceite pelos serviços de caminhos-de-ferro do
país expedidor antes de 20 de Dezembro de 1994,
— em caso de transporte rodoviário, da caderneta TIR
apresentada à primeira estância aduaneira antes de 20
de Dezembro de 1994,

— em caso de transporte aéreo, da guia de transporte que
indique que a companhia de aviação recebeu os
produtos antes de 20 de Dezembro de 1994.

Artigo 3?

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

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1995.

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

Feito em Bruxelas, em 21 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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ANEXO

Os organismos autorizados a emitir certificados de exportação são os seguintes :
COLÔMBIA
INCOMEX
Instituto Colombiano de Comercio Exterior

Edifício Centro de Comercio Internacional

Calle 28 n? 13 A 15/53

Santa Fe de Bogotá
COSTA RICA

Corporacion Bananera SA
Apartado 6504-1000
San José
NICARÁGUA

Ministério de Economia y Desarrollo
Dirección de Comercio Exterior

Kilómetro 3 1 /2

Carretera a Masaya
Edificio el Cortijo
Managua
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REGULAMENTO (CE) N? 3225/94 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1994

relativo à suspensão da pesca do linguado legítimo por navios arvorando
pavilhão da Bélgica
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um
regime de controlo aplicável à política comum das
pescas ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 21 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n? 3676/93 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1993, que fixa, relativa
mente a determinadas unidades populacionais ou grupos
de unidades populacionais de peixes, os totais admissíveis
de capturas para 1994 e certas condições em que podem
ser pescados (2), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 2761 /94 (3), estabelece as quotas de linguados legítimos
para 1994 ;

Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;

Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de linguados legítimos nas águas da
divisião CIEM VII d efectuadas por navios arvorando
pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica atingiram a

quota atribuída para 1994 ; que a Bélgica proibira a pesca
deste stock a partir de 22 de Dezembro de 1994 ; que é,
por conseguinte, neciessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As capturas de linguados nas águas da divisão CIEM VII d
efectuada por navios arvorando pavilhão da Bélgica ou
registados na Bélgica são consideradas como tendo esgo
tado a quota atribuída à Bélgica para 1994.

A pesca do linguado legítimo nas águas da divisão CIEM
VII d efectuada por navios arvorando pavilhão da Bélgica
ou registados na Bélgica é proibida, assim como a conser
vação a bordo, o transbordo e o desembarque deste stock
capturado pelos navios após a data de aplicação deste
regulamento.

Artigo 2?

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

É aplicável a partir de 22 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 22 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
Yannis PALEOKRASSAS

Membro da Comissão

(>) JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
O JO n? L 341 de 31 . 12. 1993, p. 1 .
3) JO n? L 294 de 15. 11 . 1994, p. 2.
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REGULAMENTO (CE) N? 3226/94 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1994

relativo à suspensão da pesca do alabote negro por navios arvorando pavilhão do
Reino Unido

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um
regime de controlo aplicável à política comum das
pescas ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 21 ?,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 3693/93 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1993, que reparte, para
o ano de 1994, as quotas de capturas da Comunidade nas
águas da Gronelândia (2), estabelece as quotas de alabote
negro para 1994 ;

Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;
Considerando que, segundo a informarão comunicada à
Comissão, as capturas de alabote negro nas águas das divi

sões CIEM V, XIV (águas da Gronelândia) efectuadas por
navios arvorando pavilhão do Reino Unido ou registados
no Reino Unido atingiram a quota atribuída para 1994 ;
que o Reino Unido proibira a pesca deste stock a partir de

14 de Dezembro de 1994 ; que e, por conseguinte, neces
sário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As capturas de alabote negro nas águas das divisões CIEM
V, XIV (águas da Gronelândia) efectuadas por navios arvo
rando pavilhão do Reino Unido ou registados no Reino
Unido são consideradas como tendo esgotado a quota atri
buída ao Reino Unido para 1994.
A pesca do alabote negro nas águas das divisões CIEM V,
XIV (águas da Gronelândia) efectuada por navios arvo
rando pavilhão do Reino Unido ou registados no Reino
Unido é proibida, assim como a conservação a bordo, o

transbordo e o desembarque deste stock capturado pelos
navios após a data de aplicação deste regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 14 de Dezembro de 1994.

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

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

Membro da Comissão

(') JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
O JO n? L 341 de 31 . 12. 1993, p. 106.
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REGULAMENTO (CE) N? 3227/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que fixa os direitos niveladores à importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e
às sêmolas de trigo òu 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 22 de Dezembro de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes ;

Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CE) n? 3035/94 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? 3035/94 da Comissão (*) e pelos regulamentos

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores a cobrar à importação dos
produtos referidos no n? 1 , alíneas a), b) e c), do artigo 1 ?
do Regulamento (CEE) n? 1766/92 são fixados no anexo.

posteriores que o alteraram ;

Artigo 2?

Considerando que, para permitir o funcionamento normal

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

O presente regulamento entra em vigor em 24 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 23 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(>) JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .

(4 JO n? L 197 de 30. 7. 1994, p. 1 .
(3) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(4) JO n? L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
0 JO n? L 321 de 14. 12. 1994, p. 28.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1994, que fixa os direitos niveladores a

importação aplicáveis aos céreais, às farinhas e às sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECU/t)
Código NC

Países terceiros (*)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

84,21 (2) (3)
84.21 00
2,52 00 (")

1001 9091

100190 99
1002 00 00
1003 00 10

54,25

54,25 0 (")
107,59 0
81,88

1003 00 90

81,88 0

1004 00 00

91,42

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

84,21 00
84,21 (2)0
86,25 0
31,41 0
32,62 (4)0
0 0
0

1008 90 90

0

1101 00 00

112,22 0

110210
1103 11
1103 11
110710
110710

187,90
36,79
134,29
107,45
83,03

00
10
90
11
19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

156,63 (10)
119,780
137,79 (10)

(') Em relação ao trigo duro, originário de Marrocos e transportado directamente deste país para a Comunidade, o
direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.
(2) Em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n? 715/90, os direitos niveladores não são aplicados

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

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

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

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

(8) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.
(') Os produtos deste código importados no âmbito dos acordos concluídos entre a Polónia e a Hungria e a Comu

nidade e no âmbito dos acordos provisórios entre a República Checa, a República Eslovaca, a Bulgária e a
Roménia e a Comunidade, e para os quais seja apresentado um certificado EUR 1 emitido nas condições
previstas nos Regulamentos (CE) n? 121 /94 alterado ou (CE) n? 335/94, estio sujeitos aos direitos niveladores
indicados no anexo do mesmo regulamento.
(10) 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? 3228/94 DA COMISSÃO
de 23 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? 1866/94 (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 22 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

Artigo 1 ?

política agrícola comum f), 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

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 24 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 23 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(>)
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181
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 23 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

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

15,04

12,09

10,24

1001 90 99

0

15,04

12,09

10,24

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

Código NC

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

21,04

18,17

14,33

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

0

26,77

21,52

18,23

18,23

1107 10 19

0

20,00

16,08

13,62

13,62

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

1107 10 11
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REGULAMENTO (CE) N? 3229/94 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1994

que fixa os direitos niveladores à importação em relação ao açúcar branco e ao
açúcar em bruto
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar (!), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 133/94 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 16?,

dos direitos niveladores actualmente em vigor, em confor
midade com o anexo do presente regulamento ;

Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos a taxa representativa do
mercado, verificada no decurso do período de referência
de 22 de Dezembro de 1994 no que respeita às moedas
flutuantes,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CE) n? 1957/94 da Comis
são (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 3132/94 f) ;
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CE) n? 1957/94 aos dados de
que a Comissão tem conhecimento implica a alteração

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores à importação referidos no n? 1 do
artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 são, em
relação ao açúcar em bruto da qualidade-tipo e ao açúcar
branco, fixados no anexo.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 24 de
Dezembro de 1994.

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

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

Membro da Comissão

(')
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

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

(Ó JO n? L 330 de 21 . 12. 1994, p. 57.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1994, que fixa os direitos niveladores
à importação em relação ao açúcar branco e ao açúcar em bruto
(Em ECU/100 kg)

Código NC

Montante do direito nivelador (3)

1701 11 10

28,73 (')

1701 11 90

28,73 0

1701 1210

28,73 (')

1701 12 90

28,73 0

1701 91 00

34,77

1701 99 10

34,77

1701 99 90

34,77 0

(') O montante do direito nivelador aplicavel sera calculado em conformidade com as disposições do artigo 2? ou 3?
do Regulamento (CEE) n? 837/68 da Comissão (JO n? L 151 de 30. 6. 1968, p. 42), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1428/78 (JO n? L 171 de 28. 6. 1978, p. 34).
(2) Nos termos do n? 2 do artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , o presente montante é igualmente apli
cável ao açúcar obtido a partir do açúcar branco e do açúcar em bruto, adicionado de substâncias que não aroma
tizantes ou corantes.

(3) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.
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DIRECTIVA 94/66/CE DO CONSELHO
de 15 de Dezembro de 1994

que altera a Directiva 88/609/CEE relativa à limitação das emissões para a
atmosfera de certos poluentes provenientes das grandes instalações de
combustão

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

desse carvão permite atingir emissões de S02 inferiores a
2000 mg/Nm3 (*) ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 130?S,

Considerando que, devido aos danos causados ao
ambiente pela poluição atmosférica, é conveniente fixar a
esse nível os valores-limite das emissões provenientes das
instalações com uma potência térmica nominal

Tendo em conta a proposta da Comissão í1),

compreendida entre 50 e 100 megawatts,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (2),

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?

Deliberando nos termos do procedimento previsto
no artigo 189?C do Tratado (3),

A Directiva 88/609/CEE é alterada do seguinte modo :
Considerando que os programas de acção da Comunidade
Europeia em matéria de ambiente de 1973 (4), 1977 0,
1983 (*), 1987 Q e 1993 (8) sublinham a importância da
prevenção e da redução da poluição atmosférica ;

Considerando que a Directiva 88/609/CEE (9) não fixa
valores-limite de emissão de S02 para as novas instalações

com uma potência térmica nominal compreendida entre
50 e 100 megawatts que utilizam combustíveis sólidos ;
que o seu anexo III estabelece, contudo, que o Conselho
fixará, com base num relatório da Comissão, os valores-li

— o anexo III passa a ter a redacção que consta do anexo
da presente directiva,

— ao n? 1 do artigo 4?, é aditado o seguinte parágrafo :
« No entanto, os Estados-membros poderão permitir
que as novas instalações cuja potência térmica
nominal seja igual ou superior a 50 MW, sem contudo
exceder 100 MW, e que tenham sido autorizadas antes
da data-limite de transposição para o direito nacional
da Directiva 94/66/CE (*), não sejam obrigadas a
respeitar o valor previsto no anexo III antes de decor
rido o prazo máximo de um ano a contar da referida
data-limite.

mite de emissão para esta categoria de instalações ;
O JO n? L 337 de 24. 12. 1994, p. 83.».
Considerando que a Comissão apresentou ao Conselho

um relatório, relativo às disponibilidades de combustíveis
de baixo teor de enxofre, que constata a melhoria da situa
ção que tinha atrasado a fixação dos referidos valores-li
mite, designadamente as disponibilidade de carvão de
baixo teor de enxofre em quantidade suficiente
no mercado mundial ; considerando que a combustão
O JO n? C 17 de 22. 1 . 1993, p. 12.
O JO n? C 201 de 26. 7. 1993, p. 4.
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 14 de Setembro de 1993
(JO n? C 268 de 4. 10. 1993, p. 34). Posição comum do
Conselho de 8 de Junho de 1994 (JO n? C 213 de 3. 8. 1994,
p. 11 ) e decisão do Parlamento Europeu de 17 de Novembro
de 1994 (JO n? C 341 de 5. 12. 1994).
(4) JO n? C 112 de 20. 12. 1973, p. 1 .
(0 JO n? C 139 de 13. 6. 1977, p. 1 .
O JO n? C 46 de 17. 2. 1983, p. 1 .
O JO n? C 328 de 7. 2. 1987, p. 1 .
(") JO n? C 138 de 17. 5. 1993, p. 1 .
O JO n? L 336 de 7. 12. 1988, p. 1 . Directiva com a redacção

que lhe foi dada pela Directiva 90/656/CEE (JO n? L 353 de
17. 12. 1990, p. 59).

Artigo 2?

1.

Os Estados-membros porão em vigor as disposições

legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para darem cumprimento à presente directiva o mais
tardar seis meses após a sua entrada em vigor. Do facto
informarão imediatamente a Comissão.

Quando os Estados-membros adoptarem essas disposições,
estas devem incluir uma referência à presente directiva ou
ser acompanhadas dessa referência na publicação oficial.
As modalidades dessa referência serão adoptadas pelos
Estados-membros.

(*) Mg/Nm3 significa miligrama por metro cubico normal ou
massa por volume de gás expresso em metros cúbicos, aferidos
em condições normalizadas de temperatura (273° Kelvin) e de
pressão (101,3 quilopascal) após dedução do teor em vapor de
água.

2.
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Artigo 4?

Os Estados-membros comunicarão a Comissão os

textos das disposições de direito interno que adoptem
no domínio regido pela presente directiva.

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.

Feito em Bruxelas, em 15 de Dezembro de 1994.

Artigo 3?
A presente directiva entra em vigor no dia da sua publica
ção no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Pelo Conselho

0 Presidente
A. MERKEL
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ANEXO

* ANEXO III

VALORES-LIMITE DE EMISSÃO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE (S02) DAS NOVAS
INSTALAÇÕES
Combustíveis sólidos
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DIRECTIVA 94/72/CE DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1994

que altera a Directiva 91/439/CEE relativa à carta de condução
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Acto relativo às condições de adesão do Reino da Noruega, da Repú

blica da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia e às adaptações dos
Tratados em que se funda a União Europeia (') (adiante designado « Acto de Adesão de
1994 ») e, nomeadamente, o seu artigo 169?,
Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que o modelo de carta de condução na Finlândia e na Suécia consiste num
cartão plastificado ; que, enquanto se analisa a eventual introdução de um novo modelo
comunitário de carta de condução, a República da Finlândia e o Reino da Suécia devem
também ser autorizados a continuar a emitir o seu actual modelo de carta de condução, até

31 de Dezembro de 1997 ; que, como consequência, a Directiva 91 /439/CEE (2) deve ser
alterada ;

Considerando que, por força do n? 3 do artigo 2? do Tratado de Adesão de 1994 as insti
tuições da Comunidade Europeia podem adoptar, antes da adesão, medidas previstas no
artigo 1 69? do Acto de Adesão, cuja aplicabilidade está sujeita à entrada em vigor do refe
rido Tratado e à data de entrada em vigor deste último,
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?
Ao n? 1 do artigo 1 ? da Directiva 91 /439/CEE é aditada a seguinte frase :
« Todavia, a República da Finlândia e o Reino da Suécia podem continuar a emitir
cartas de condução de acordo com o seu actual modelo, até 31 de Dezembro de
1997. ».

Artigo 2?
A presente directiva entra em vigor, sob reserva da entrada em vigor do Tratado de Adesão
de 1994, a partir da data de entrada em vigor deste último.

Artigo 3?

Os Estados-membros são destinatários da presente directiva.
Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1994.
Pelo Conselho
0 Presidente
K. KINKEL

(») JO n? C 241 de 29. 8. 1994, p. 21 .
0 JO n? L 237 de 24. 8. 1991 , p. 1 .
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II

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

COMISSÃO
DECISÃO DA COMISSÃO
de 14 de Dezembro de 1994

que altera a Decisão 93/452/CEE, que autoriza os Estados-membros a prever
derrogações a determinadas normas de Directiva 77/93/CEE do Conselho para,
respectivamente, plantas de Chamaecyparís Spach, Juniperus L. e Pinus L. origi

nários do Japão
(94/816/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que continuam a verificar-se as circunstan
cias que justificam a autorização ;
Considerando que a autorização deve, pois, ser novamente

Tendo em conta a Directiva 77/93/CEE do Conselho, de

prolongada por um determinado período ;

21 de Dezembro de 1976, relativa a medidas de protecção
contra a introdução na Comunidade de organismos preju
diciais às plantas e produtos vegetais e contra a sua propa

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

gação no interior da Comunidade ('), com a última redac

ção que lhe foi dada pela Directiva 94/13/CE (2), e,
nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 14?,
Tendo em conta os pedidos apresentados pela Bélgica,
pela Dinamarca, pela Alemanha, pela Grécia, pela
Espanha, pela França, pela Itália, pelo Luxemburgo, pelos
Países Baixos, por Portugal e pelo Reino Unido,
Considerando que, em conformidade com o disposto na
Directiva 77/93/CEE, as plantas de Chamaecyparís Spach,
Juniperus L. e Pinus L., com excepção dos frutos e
sementes, originárias de países não europeus, não podem,
em princípio, ser introduzidas na Comunidade ;

Considerando que a Decisão 93/452/CEE da Comissão (3)
permite, por um determinado período, derrogações relati
vamente às plantas de Chamaecyparís Spach, Juniperus L.
e Pinus L. originárias do Japão, desde que sejam satis
feitas determinadas condições técnicas ;

Considerando que a Decisão 93/452/CEE estipulou que a
autorização deve ser aplicável até 31 de Dezembro de
1994, no caso das plantas de Pinus e Chamaecyparís, e
até 31 de Março de 1994, no caso das plantas de Junipe
rus ;

Considerando que não há quaisquer novas informações
que tornem necessária a revisão das condições técnicas ;

(5) JO n? L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 20.
(2) JO n? L 92 de 9. 4. 1994, p. 27.
(3) JO n? L 210 de 21 . 8. 1993, p. 29.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?
A Decisão 93/452/CEE é alterada do seguinte modo :
1 . No n? 2, quarto travessão da alínea h), do artigo 1 ?, o
número « 93/452/CEE » é substituído por « 94/816/
/CE ».

2. No artigo 3?, a data de « 31 de Dezembro de 1994 » é
substituída pela de « 31 de Dezembro de 1996 ».
3 . No artigo 3?, a expressão « 1 de Novembro de 1993 a
31 de Março de 1994 » é substituída por « 1 de
Dezembro de 1994 a 31 de Março de 1995 e de 1 de
Novembro de 1995 a 31 de Março de 1996 ».

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

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

Membro da Comissão

N? L 337/88
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 15 de Dezembro de 1994

que altera a Decisão 92/538/CEE, relativa ao estatuto da Grã-Bretanha e da

Irlanda do Norte no que diz respeito à necrose hematopoética infecciosa e à
septicemia hemorrágica virai
(94/817/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91 /67/CEE do Conselho, de

28 de Janeiro de 1991 , relativa às condições de polícia
sanitária que regem a introdução no mercado de animais
e produtos da aquicultura ('), alterada pela Directiva
93/53/CEE (2), e, nomeadamente o seu artigo 5?,
Considerando que a Comissão, pela Decisão 92/538/
/CEE (3), concedeu à Grã-Bretanha e à Irlanda do Norte o
estatuto de zonas continentais e litorais aprovadas no que
diz respeito à necrose hematopoética infecciosa (NHI) e à
septicemia hemorrágica virai (SHV) ;
Considerando que, em 15 de Setembro de 1994, foi
confirmada a existência de um foco de SHV na ilha de

Gigha, que é parte integrante do território da Grã-Bre
tanha ;

nadas partes da Grã-Bretanha no que diz respeito a
necrose hematopoética infecciosa e à septicemia
hemorrágica virai ».
2. O artigo 1 ? passa a ter a seguinte redacção :

« Artigo 1 ?
1 . Grã-Bretanha é reconhecida, no que diz respeito
aos peixes, como zona continental aprovada e zona
litoral aprovada, relativamente à NHI.
2. As partes do território da Grã-Bretanha referidas
em anexo são reconhecidas, no que diz respeito aos
peixes, como zona continental aprovada e zona litoral
aprovada, relativamente à SHV. ».

3. É aditado o seguinte anexo :
« Anexo

Considerando que as autoridades do Reino Unido
tomaram as medidas necessárias para eliminar a doença e
evitar a sua propagação ;

O território da Grã-Bretanha, com exclusão do terri

tório da ilha de Gigha ».

Considerando que, nos termos das regras previstas na
Directiva 91 /67/CEE, deve ser retirado à Grã-Bretanha o

Artigo 2?

supracitado estatuto ;

Considerando que, todavia, uma parte importante da
Grã-Bretanha pode ser de novo reconhecida como zona
aprovada ;

Os Estados-membros alterarão as medidas que aplicam à
colocação no mercado de forma a torná-las conformes à

presente decisão. Do facto informarão a Comissão.

Considerando que é conveniente proceder a estas opera
ções de uma só vez ;

Artigo 3?

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

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

A Decisão 92/538/CEE é alterada do seguinte modo :
1 . O título passa a ter a seguinte redacção :
« Decisão da Comissão, de 9 de Novembro de 1992,
relativa ao estatuto da Irlanda do Norte e de determi

(■) JO n? L 46 de 19. 2. 1991 , p. 1 .
(2) JO n? L 175 de 19. 7. 1993, p. 34.
(3) JO n? L 347 de 28. 11 . 1992, p. 67.

Feito em Bruxelas, em 15 de Dezembro de 1994.

Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 16 de Dezembro de 1994

que altera a Decisão 93/10/CEE, que estabelece as disposições de aplicação da
Decisão 92/48 l/CEE do Conselho, relativa à adopção de um plano de acção para
o intercâmbio, entre as administrações dos Estados-membros, de funcionários
nacionais envolvidos na aplicação da legislação comunitária necessária à realiza
ção do mercado único (programa Karolus)
(94/818/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

do intercâmbio exceda um mês, o valor do subsidio de

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

estadia é reduzido em 25 % relativamente ao período
que exceda um mês. Nos casos de intercâmbio de
funcionários entre regiões fronteiriças, a tabela é ajus

Tendo em conta a Decisão 92/481 /CEE do Conselho, de

tada de comum acordo entre a Comissão e a autoridade
de tutela do funcionário. A Comissão reverá anual

22 de Setembro de 1992, relativa à adopção de um plano
de acção para o intercâmbio, entre as administrações dos
Estados-membros, de funcionários nacionais envolvidos

na aplicação da legislação comunitária necessária à realiza
ção do mercado único ('), e, nomeadamente, o seu artigo
10 ?,

Considerando que, à luz da experiência adquirida pelos
intercâmbios já realizados, é conveniente introduzir altera
ções à Decisão 93/ 10/CEE da Comissão (2) relativamente
ao reembolso das despesas de viagem e dos subsídios de
estadia, bem como alinhá-las pelas condições actualmente
em vigor relativamente a outras acções da Comissão ;
Considerando com efeito que há que assegurar, nos casos
justificados, com o acordo prévio da Comissão, que relati
vamente a um mesmo domínio considerado prioritário, os
intercâmbios se possam efectuar sucessivamente em locais
geograficamente afastados de um mesmo país de acolhi
mento ;

mente a tabela e, se se vier a revelar necessário em

função de variações monetárias importantes ou em
caso de revisão da presente decisão, de acordo com o
procedimento previsto no artigo 10? da Decisão
92/481 /CEE. ».

2. O artigo 1 6? passa a ter a seguinte redacção :

« Artigo 16?
O funcionário em intercâmbio tem direito a um

subsídio diário por cada dia de estadia no país de aco
lhimento, como previsto no artigo 10? da presente
decisão, bem como ao reembolso das despesas de
viagem seguintes, tal como definido no anexo VI :
a) Duas viagens de ida-/volta quando a duração do
intercâmbio for igual ou superior a dois meses ;

Considerando que pode afigurar-se oportuno poder auto
rizar um funcionário em intercâmbio a adquirir uma
experiência em vários domínios considerados prioritários
em que exerça funções ;

b) Uma viagem de ida/volta quando a duração do

Considerando que é conveniente prever a eventualidade
de intercâmbios de funcionários entre regiões fronteiriças ;

c) No caso de estadia dividida, as despesas de viagem

intercâmbio for inferior a dois meses, de acordo

com o previsto no artigo 4? da presente decisão ;
resultantes do fraccionamento são reembolsadas de

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são são conformes ao parecer do comité estatuído no
artigo 10? da Decisão 92/481 /CEE,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

A Decisão 93/10/CEE é alterada do seguinte modo :
1 . No artigo 10?, o segundo parágrafo passa a ter a
seguinte redacção :
« As despesas de estadia são calculadas com base na
tabela que consta do anexo III. Sempre que a duração
C) JO n? L 286 de 1 . 10. 1992, p. 65.
(2) JO n? L 8 de 14. 1 . 1993, p. 17.

acordo com as condições estabelecidas em a) e b),
em relação a cada período de estadia ;
d) Quando, nos casos devidamente justificados e com
o acordo da Comissão, o estágio se efectua sucessi
vamente em vários serviços de uma administração

do país de acolhimento, instalados em locais
geograficamente afastados, as despesas de viagem
resultantes dessas diversas afectações são reembol
sadas relativamente a três deslocações no máximo,
com base no trajecto mais curto entre esses dife
rentes locais de afectação e pelos meios mais econó
micos ;

e) Quando, nos casos devidamente justificados e com o
acordo da Comissão, o estágio se efectua sucessiva
mente em diferentes domínios do programa, são
igualmente tomados em consideração os trajectos
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entre os locais de afectação ; em caso de fracciona
mento da estadia, serão aplicáveis as regras referidas
em c).
As despesas de transporte local nos locais de afectação,
por exemplo, entre o local dos escritórios e o local de

alojamento, não são tomadas em consideração para os
reembolsos de despesas de viagem. Estas despesas são
cobertas pelo subsídio de estadia ; as eventuais desloca
ções solicitadas pelo Estado de acolhimento durante o
estágio ficarão inteiramente a cargo desse Estado. No
entanto, em casos excepcionais e com o acordo prévio
da Comissão, o reembolso de despesas de deslocação
pode ser concedido até um máximo de três visitas por
participante, a mais de 100 quilómetros do local de
afectação, com base no trajecto mais curto e pelos
meios mais económicos.

Logo que a Comissão receba o certificado de chegada
ao serviço de acolhimento, será efectuado um paga
mento ao funcionário em intercâmbio correspondente
à participação da Comissão nos subsídios diários do
primeiro mês de estadia (ou seja, 50 % destas despesas).
O reembolso das despesas de viagem é efectuado após
recepção pela Comissão dos documentos de viagem
originais.
A liquidação do saldo da participação da Comissão nos
subsídios diários será efectuada ao funcionário no

início do segundo mês.
O reembolso das despesas da segunda viagem será
efectuado no final da estadia, após recepção pela
Comissão dos documentos de viagem originais e do
certificado que autorize a viagem a meio da estadia
emitido pelas autoridades do serviço de acolhimento,
segundo o modelo constante do anexo VII.
Os documentos de viagem originais serão transmitidos
à Comissão acompanhados dos cartões de embarque
em caso de viagem aérea. ».

3. É aditado o seguinte artigo 16?A :

viagem por via aérea, e tomada em considração para o
cálculo dos subsídios de estadia, desde que as despesas

de viagem bem como as despesas complementares de
estadia sejam inferiores ou iguais ao custo da viagem
na tarifa económica. ».

4. Sob o título « Seminários », é aditado o seguinte artigo
17?A :

« Artigo 1 7?.A

A prorrogação da estadia, devido à utilização de uma
tarifa inferior à tarifa da classe económica em caso de

viagem por via aérea, é tomada em consideração para o
cálculo dos subsídios de estadia, desde que as despesas

de viagem bem como as despesas complementares de
estadia sejam inferiores ou iguais ao custo da viagem
na tarifa económica. ».

5. O anexo VI é substituído pelo anexo da presente deci
são.

Artigo 2?

Esto decisão é aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1995.
Artigo 3?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

Feito em Bruxelas, em 16 de Dezembro de 1994.

Pela Comissão

« Artigo 16?A
A prorrogação da estadia, devido à utilização de uma

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

tarifa inferior à tarifa da classe económica em caso de

Membro da Comissão
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ANEXO

« ANEXO VI

(Artigo 16?)

REGULAMENTAÇÃO RELATIVA AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM
Despesas de viagem

1 . O reembolso das despesas de viagem efectua-se em ecus à taxa de câmbio do primeiro dia do mês
em curso e de acordo com os princípios seguintes :
— o itinerário habitual mais curto e mais económico por caminho-de-ferro, em primeira classe,
entre o local de partida mencionado na convocatória e o local de afectação do intercâmbio ou o
local dos seminários,

— em caso de afectações múltiplas : trajectos entre os locais de afectação, tal como mencionados
na convocatória, de acordo com o disposto no artigo 16?,
— se a viagem inclui um trajecto nocturno de uma duração de pelo menos seis horas, entre as 22

e a 7 horas : carruagem-cama mediante apresentação do bilhete, até ao limite do preço em
classe dupla,

— preço da marcação dos lugares, bem como suplementos para os comboios rápidos mediante
apresentação de documentos comprovativos ; se for caso disso, preço do transporte de bagagens
necessárias, com o acordo prévio da Comissão,
— nos casos excepcionais, em que são autorizadas visitas a mais de 100 quilómetros do local de
afectação, tal como definido no sétimo travessão do artigo 1 6? da decisão : reembolso das
despesas de deslocação com base no trajecto mais curto e mais económico e mediante apresen
tação dos documentos comprovativos.
2. As despesas resultantes das viagens por barco são reembolsadas com base na tarifa económica
mediante apresentação dos documentos comprovativos. As despesas de transporte de um auto
móvel por barco não são reembolsadas.

3. Quando o funcionário utilizar um automóvel para se deslocar, as suas despesas de viagem serão
reembolsadas com base no preço da viagem por caminho-de-ferro, em primeira classe, sendo
excluídos o preço da carruagem-cama e qualquer outro suplemento. Neste caso, o participante
apresentará uma prova adequada emitida por uma sociedade de transportes. Se dois ou mais parti
cipantes no intercâmbio ou nos seminários, que tenham direito ao reembolso das despesas de
viagem, utilizarem o mesmo veículo, o reembolso só será efectuado à pessoa que tem a seu cargo o
automóvel, à taxa de 150 % .

4. Se a distância por caminho-de-ferro for superior a 400 quilómetros ou quando o interessado tiver
que atravessar o mar, o reembolso das despesas de viagem por avião faz-se com base no bilhete de
avião em classe económica e mediante apresentação do bilhete e dos cartões de embarque.
5. O recurso às tarifas PEX ou APEX é incentivado em todos os casos em que tal for possível, desde
que as despesas, incluindo os subsídios de estadia complementares devido ao prolongamento da
estadia causado pela utilização dessas tarifas, não excedam o preço de um bilhete normal em classe
económica.

6. Não são reembolsadas as despesas de táxi.
Disposições especiais

Nenhum prejuízo moral, material ou corporal sofrido pelo funcionário no decurso da viagem ou da
estadia no local de afectação do intercâmbio ou no local dos seminários pode ser objecto de uma
acção contra a Comissão, se tal prejuízo não for imputável a esta.

O funcionário que utilize automóvel próprio nas suas deslocações mantém a responsabilidade total
pelos danos que possam vir a ser ocasionados ao seu veículo ou que este possa provocar a terceiros ;
deve ter em seu poder uma apólice de seguro que cubra a responsabilidade civil. »
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n? 3104/94 da Comissão, de 19 de Dezembro de 1994,
relativo ao fornecimento de óleo vegetal a título de ajuda alimentar

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 328 de 20 de Dezembro de 1994)
Na página 24, anexo II, na segunda coluna (« Quantidade total (em toneladas) »), no que respeita ao
lote C :

em vez de :

« 570 »,

deve ler-se :

« 510 ».

Rectificação ao Regulamento (CE) n? 3129/94 da Comissão de 20 de Dezembro de 1994, que
altera o Regulamento (CEE) n? 2273/93, que estabelece os centros de intervenção dos
cereias, na sequência da adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 330 de 21 de Dezembro de 1994)
No índice, verso da capa, e na página 48, no título do regulamento :
em vez de :
deve ler-se :

« cereias »,
« cereais » ;

Na página 49, no anexo, no que diz respeito a « Osterreich », deve inserir-se, nas colunas correspon
dentes, e após « Weitersfeld », a seguinte linha :
1

« Weis

2

3

4

5

6

+

-

-

-

-

7

