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REGULAMENTO (CE) N? 2260/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal
qual
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 101 /95 (2), e, nomeadamente, o n? 4, segundo pará
grafo, do seu artigo 19?,
Considerando que as restituições aplicáveis à exportação

para o açúcar branco e para o açúcar em bruto foram
fixadas pelo Regulamento (CE) n? 2218/95 da Comis

tuições a exportação, actualmente em vigor, em conformi
dade com o anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As restituições à exportação dos produtos referidos na
alínea a) do n? 1 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n?
1785/81 , tal qual e não desnaturados, fixadas no anexo do
Regulamento (CE) n? 2218/95 são modificadas de acordo
com os montantes referidos no anexo.

são (3) ;

Artigo 2?

Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CE) n? 2218/95, dados de que a

O presente regulamento entra em vigor em 28 de

Comissão tem conhecimento, conduz à alteração das resti

Setembro de 1995.

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

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1.7. 1981 , p. 4.
(2) JO n ? L 110 de 17. 5. 1995, p. 1 .

h) JO n? L 224 de 21 . 9. 1995, p. 9.

N? L 231 /2

|~W

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

do regulamento da Comissão, de 27 de Setembro de 1995, que altera as restituições à
exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto puro

Código do produto

Montante da restituição (3)

— ecus/ 1 00 kg —
1701 11 90 100
1701 11 90 910

39,89
39,20

1701 11 90 950
1701 12 90 100
1701 12 90 910

39,89
39,20

1701 12 90 950

(')
(*)
(2)
(')
(■)
(2)

— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —
1701 91 00 000

0,4336

— ecus/ 1 00 kg —
1701 99 10 100

43,36

1701 99 10 910

43,74

1701 99 10 950

43,74

— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —
1701 99 90 100

0,4336

(') O presente montante e aplicavel ao açúcar em bruto de um rendimento de
92 % . Se o rendimento do açúcar em bruto exportado se afastar de 92 % , o
montante da restituição aplicável será calculado em conformidade com as
disposições do n? 3 do artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 766/68 .
(2) Fixação suspensa pelo Regulamento (CEE) n? 2689/85 da Comissão (JO
n? L 255 de 26. 9. 1985, p. 12), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3251 /85 (JO n ? L 309 de 21 . 11 . 1985, p. 14).
(3) 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 alterado.
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REGULAMENTO (CE) N ? 2261 /95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para
o nono concurso público parcial efectuado no âmbito do concurso público
permanente referido no Regulamento (CE) n? 1813/95
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

/95 (*), proíbe o comércio entre a Comunidade Europeia e

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montene
gro) ; que esta proibição não se aplica a determinadas

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 101 /95 (2), e, nomeadamente, o n? 5, alínea b), do seu
artigo 17?,

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

Considerando que, por força do Regulamento (CE) n ?
1813/95 da Comissão, de 26 de Julho de 1995, respeitante
a um concurso público permanente para a determinação
de direitos niveladores e/ou de restituições à exportação
de açúcar branco (3), procedeu-se a concursos públicos

parciais para a exportação desse açúcar ;
Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 9? do

Regulamento (CE) n? 1813/95, é fixado um montante
máximo da restituição à exportação, eventualmente, para o
concurso público parcial em causa, tendo em conta,
nomeadamente, a situação e a evolução previsível do

situações, enumeradas de forma limitativa nos artigos 2?,

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

Artigo 1 ?

1 . Para o nono concurso público parcial de açúcar
branco, efectuado no âmbito do Regulamento (CE) n?
1813/95, o montante máximo da restituição à exportação
é fixado em 46,792 ecus/ 100 quilogramas.

mercado do açúcar na Comunidade e no mercado

2. As restituições à exportação para a República Federa
tiva da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) só podem ser
concedidas no respeito das condições previstas no Regula

mundial ;

mento (CEE) n? 990/93 alterado.

Considerando que, após exame das ofertas, é conveniente
adoptar, para o nono concurso público parcial, as disposi

Artigo 2 ?

ções referidas no artigo 1 ? ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (4), alterado pelo Regulamento (CE) n? 1380/

O presente regulamento entra em vigor em 28 de
Setembro de 1995.

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

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1.7. 1981 , p. 4.
(2) JO n? L 110 de 17. 5. 1995, p. 1 .
f) JO n? L 175 de 27. 7. 1995, p. 12.

b) JO n? L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.

O JO n° L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .
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REGULAMENTO (CE) N? 2262/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais

aplicáveis na importação dos melaços no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

se referir a uma pequena quantidade não representativa do
mercado ; que os preços de oferta que possam ser conside

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

rados não representativos da tendência efectiva do
mercado devem igualmente ser excluídos ;

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

Considerando que, a fim de se obterem dados compará
veis relativos ao melaço da qualidade-tipo, é necessário,
consoante a qualidade do melaço objecto de oferta,
aumentar ou diminuir os preços em função dos resultados
obtidos mediante aplicação do artigo 6? do Regulamento
(CEE) n ? 785/68 ;

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 101 /95 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1422/95 da
Comissão, de 23 de Junho de 1995, que estabelece as
regras de aplicação relativas à importação de melaços no
sector do açúcar e que altera o Regulamento (CEE)
n? 785/68 (3), e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 1 ? e
o n? 1 do seu artigo 3 ?,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1422/95 prevê
que o preço CIF de importação do melaço, a seguir desi
gnado « preço representativo », é estabelecido em confor
midade com o Regulamento (CEE) n? 785/68 (4) ; que
este preço se entende fixado para a qualidade-tipo defi
nida no artigo 1 ? do citado regulamento ;

Considerando que o preço representativo do melaço é
calculado relativamente a um local de passagem da fron
teira da Comunidade, que é Amesterdão ; que esse preço
deve ser calculado a partir das possibilidades de compra

Considerando que um preço representativo pode ser
excepcionalmente mantido a um nível constante durante

um período limitado se o preço de oferta que serviu de
base para o estabelecimento anterior do preço representa
tivo não tiver chegado ao conhecimento da Comissão e se
os preços de oferta disponíveis, afigurando-se insuficiente
mente representativos da tendência efectiva do mercado,

implicarem alterações bruscas e consideráveis do preço
representativo ;
Considerando que, quando o preço de desencadeamento
relativo ao produto em causa e o preço representativo
forem diferentes, devem ser fixados direitos de importação
adicionais nas condições referidas no artigo 3? do Regula
mento (CE) n? 1422/95 ; que, no caso de suspensão dos
direitos de importação em aplicação do artigo 5? do Regu
lamento (CE) n ? 1422/95, devem ser fixados montantes
específicos para esses direitos ;

mais favoráveis no mercado mundial estabelecidas com

base nas cotações ou preços desse mercado ajustados em
função das eventuais diferenças de qualidade relativa

mente à qualidade-tipo ; que a qualidade-tipo do melaço
foi definida pelo Regulamento (CEE) n? 785/68 ;
Considerando que, para a determinação das possibilidades
de compra mais favoráveis no mercado mundial, devem
ser tidas em conta todas as informações relativas às ofertas

Considerando que a aplicação dessas disposições conduz à
fixação dos preços representativos e dos direitos adicionais
de importação dos produtos em causa conforme indicado
no anexo do presente regulamento ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do açúcar,

feitas no mercado mundial, aos preços registados nos

mercados importantes de países terceiros e às operações
de venda concluídas no âmbito do comércio internacio

nal, de que a Comissão tem conhecimento, quer através
dos Estados-membros quer pelos seus próprios meios ;
que, aquando dessa determinação, se pode tomar por base,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nos termos do artigo 7? do Regulamento (CEE)
n? 785/68, uma média de vários preços, desde que essa

média possa ser considerada representativa da tendência
efectiva do mercado ;

Considerando que aquelas informações não são tidas em
conta quando a mercadoria não tiver qualidade sã, leal e
comerciável ou quando o preço de oferta indicado apenas

Artigo 1 ?

Os preços representativos e os direitos adicionais aplicá
veis na importação dos produtos referidos no artigo 1 ? do
Regulamento (CE) n ? 1422/95 são fixados conforme indi
cado no anexo.

Artigo 2?
(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.

b) JO n? L 110 de 17. 5. 1995, p. 1 .

(3) JO n? L 141 de 24. 6. 1995, p. 12.
< JO n? L 145 de 27. 6. 1968, p. 12.

O presente regulamento entra em vigor em 28 de
Setembro de 1995.
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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 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais

aplicáveis na importação dos melaços no sector do açúcar

Código NC

Montante em ecus do preço
representativo por 100 kg líquido
do produto em causa

1703 10 00 (')

8,72

1703 90 00 (')

9,34

Montante em ecus do direito

adicional por 100 kg líquido
do produto em causa

Importe em ecus do direito
a aplicar na importação no
caso da suspensão

referida no artigo 5? do
Regulamento (CE) n? 1422/95
por 100 kg líquido
do produto em causa (2)

—

0,00

—

0,00

(') Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 785/68 .
(2) Este montante substitui, nos termos do artigo 5? do Regulamento (CE) n? 1422/95, a taxa dos direitos da Pauta Aduaneira
Comum fixada para esses produtos.
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REGULAMENTO (CE) N? 2263/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço
de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o 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 ('), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1740/95 (2), e, nomea
damente, o n ? 1 do seu artigo 4?,

ção pela Comissão dos valores forfetários de importação
dos países terceiros, relativamente aos produtos e períodos
que especifica no seu anexo ;

Considerando que, em aplicação dos supracitados crité
rios, os valores forfetários de importação devem ser fixados
nos níveis constantes em anexo,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (4), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 3 ?,

Artigo 1 ?

Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4?
do Regulamento (CE) n? 3223/94 são fixados como indi
cado no quadro constante do anexo.

Artigo 2 ?

Considerando que o Regulamento (CE) n? 3223/94 prevê,
em aplicação dos resultados das negociações comerciais

O presente regulamento entra em vigor em 28 de

multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a fixa

Setembro de 1995.

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

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(i) JO n? L 167 de 18. 7. 1995, p. 10.
3 JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 9.

b) JO n? L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 27 de Setembro de 1995, que estabelece os valores

forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e
produtos hortícolas

(ECU/100 kg)
Código NC

Código
países terceiros (')

0702 00 35

052
060
064

59,6

066

Valor forfetário

54,3

412

132,4

80,2

512

600

186,0
64,5

41,7

624

123,2

068

62,3

999

106,0

204

50,9

212

1 17,9

039

79,3

67,7
70,1

066
068

0709 90 79

-

0805 30 30

61,0

0808 10 98

!

53,8

204
624

207,3

999

95,5

052

55,6

de importação

0808 10 92, 0808 10 94,

166,9

60,4
49,1

0808 20 57

064

79,5

388

49,4

400

55,0

404

61,5

508

68,4

512

51,0

524

57,4

528

48,0

800

62,2

804

40,2

999

59,3
77,6
79,5
79,6
89,7
84,1
55,8
112,9
82,7
63,1
121,8
106,8
97,2

052

204

77,5

064

624

196,3

388

999

109,8

512

052

72,3

528

388

62,3

800

400

72,1

804

512

76,0
66,5

999

520

0809 30 41 , 0809 30 49

052

528

63,2
62,6

600

54,7

624

78,0

052

73,2

999

67,5

064

41,2

052

100,0

066

77,7

064

52,9

068

61,2

066

49,4

624

96,3

220

110,8

676

400

134,6

999

68,6
69,7

524

0806 10 40

l

75,0

052

060

Código NC

de importação

999

053

l

Valor forfetário

Código
países terceiros (')

624

ex 0707 00 25

(ECU/100 kg)

220

624
999

0809 40 30

(') Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n? 3079/94 da Comissão (JO n? L 325 de 17. 12. 1994, p. 17). O código « 999 » representa « outras
origens ».
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REGULAMENTO (CE) N? 2264/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que altera os preços representativos e os direitos adicionais de importação de
determinados produtos do sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1101 /95 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1423/95 da

Considerando que a aplicação das regras e modos de fixa
ção referidos no Regulamento (CE) n? 1423/95 aos dados
de que a Comissão tem conhecimento implica que os
citados montantes actualmente em vigor sejam alterados
em conformidade com o anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Comissão, de 23 de Junho de 1995, que estabelece as

Artigo 1 ?

regras de aplicação relativas à importação dos produtos do
sector do açúcar, excluindo o melaço (3), e, nomeada
mente, o n? 2, segundo parágrafo, do seu artigo 1 ? e o
n? 1 do seu artigo 3?,
Considerando que os montantes dos preços representa
tivos e dos direitos adicionais aplicáveis na importação de
açúcar branco, de açúcar em bruto e de determinados

xaropes foram fixados pelo Regulamento (CE) n? 1568/95
da Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 2257/95 (*) ;

Os preços representativos e os direitos adicionais aplicá
veis na importação dos produtos referidos no artigo 1 ? do
Regulamento (CE) n ? 1423/95 são fixados conforme indi
cado no anexo.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 28 de
Setembro de 1995.

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

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
0
(3)
4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
110
141
150

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
17. 5. 1995, p. 1 .
24. 6. 1995, p. 16.
1 . 7. 1995, p. 36.

H JO n? L 230 de 27. 9. 1995, p. 46.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 27 de Setembro de 1995, que modifica os preços representativos
e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação do açúcar branco, do açúcar em
bruto e dos produtos do código NC 1702 90 99
(em ecus)

Código NC

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 O

Montante do preço representativo
por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa

Montante do direito adicional

por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa

22,05

5,28

22,05

10,51

22,05

5,09

22,05

10,08

28,20

11,13

28,20

6,61
6,61
0,37

28,20
0,28

(') Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 431 /68 (JO n ? L 89 de 10. 4.
1968, p. 3).
(2) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 793/72 (JO n° L 94 de 21 . 4.
1972, p. 1 ).
(3) Fixação por 1 % de teor de sacarose.
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REGULAMENTO (CE) N? 2265/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de
importação de determinados produtos do sector da carne de aves de capoeira
apresentados em Setembro de 1995 ao abrigo do regime previsto no
Regulamento (CE) n? 774/94 do Conselho relativo à abertura e modo de gestão de
determinados contingentes pautais comunitários de carne de aves de capoeira e
outros produtos agrícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1431 /94 da
Comissão, de 22 de Junho de 1994, que estabelece as

riores as quantidades disponíveis, devendo, por conse
guinte, ser reduzidos numa percentagem fixa para se
garantir uma repartição equitativa,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

normas de execução, no sector da carne de aves de

capoeira, do regime de importação previsto no Regula
mento (CE) n? 774/94 do Conselho relativo à abertura e
modo de gestão de determinados contingentes pautais
comunitários de carne de aves de capoeira e outros

produtos agrícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 1244/95 (2), e, nomeada

Artigo 1 ?
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Outubro a 31 de Dezembro de 1995,
apresentados ao abrigo do Regulamento (CE) n ? 1431 /94,
são aceites como referido no anexo.

mente, o n? 4 do seu artigo 4?,

Considerando que os pedidos de certificados de importa
ção apresentados relativos ao período de 1 de Outubro a
31 de Dezembro de 1995 totalizam quantidades supe

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

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

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 156 de 23. 6. 1994, p. 9.
2 JO n? L 121 de 1 . 6. 1995, p. 65.
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ANEXO

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados
relativos ao período de 1 de Outubro a
31 de Dezembro de 1995

1

7,54

2

7,52

3

7,35

4

43,48

5

10,00
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REGULAMENTO (CE) N? 2266/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de
importação de determinados produtos dos sectores dos ovos e da carne de aves
de capoeira apresentados em Setembro de 1995 ao abrigo do regime previsto nos

acordos concluídos pela Comunidade com a República da Polónia, a República
da Hungria, a República Checa e a Eslováquia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2699/93 da
Comissão ('), que estabelece as regras de execução, nos
sectores da carne de aves de capoeira e dos ovos, do
regime previsto nos acordos de associação concluídos pela
Comunidade com a República da Polónia, a República da
Hungria e a antiga República Federativa Checa e Eslo
vaca, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CE) n ? 2252/95 (2), e, nomeadamente, o n ? 5 do

Artigo 1 ?
1 . Os pedidos de certificados de importação, relativos
ao período de 1 de Outubro a 31 de Dezembro de 1995,
apresentados ao abrigo do Regulamento (CEE) n ?
2699/93 , são aceites como referido no anexo I.

seu artigo 4?,

Considerando que os pedidos de certificados de importa
ção apresentados para o quarto trimestre de 1995 totali
zam, em relação a certos produtos, quantidades inferiores

ou iguais às disponíveis, podendo, em consequência, ser
inteiramente satisfeitos, e, em relação a outros produtos,

quantidades

superiores

às

quantidades

2. Durante os primeiros dez dias do período de 1 de
Janeiro a 31 de Março de 1996 podem ser apresentados
pedidos, nos termos do Regulamento (CEE) n? 2699/93,
de certificados de importação em relação às quantidades
totais constantes do anexo II.

disponíveis,

devendo, por conseguinte, ser reduzidos numa percen
tagem fixa para se garantir uma repartição equitativa ;

Artigo 2?

Considerando que é conveniente determinar o excedente

que se adiciona à quantidade disponível para o período

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Outubro

seguinte,

de 1995.

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

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 245 de 1 . 10. 1993, p. 88.
2 JO n? L 230 de 27. 9. 1995, p. 12.
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ANEXO I

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados para o período
de 1 de Outubro a 31 de Dezembro de 1995

1

2,37

2

8,53

4

100,00

7

1,66

8

17,99

9

11,14

10

100,00

11

12
14

—

4,53
—

15

100,00

16

100,00

17

18

—

—

19

9,52

21

100,00

22

100,00

23

—

24

100,00

25

100,00

26
27

28
30

31
32

33
34

35

36

—

100,00
—

—

—

—

100,00
—

—

100,00
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ANEXO II

(em toneladas)
Grupo

Quantidade total disponível
para o período de
1 de Janeiro a 31 de Março de 1996

2

460,50
272,50

4

5 513,50

7

1 750,00

8

512,50

1

9

512,50

10

904,07

11

217,50

12
14

197,10
2 625,00

15

3 240,00

16

875,00

17

1 125,00

18

165,00

19

53,25
526,56

21
22

503,13

23

1 657,50

24

156,25

25

26

3 512,50
206,25

27

1 372,50

28

175,50

30

937,50

31

412,50

32

517,50

33

281,25

34

1 822,50

35

105,00

36

675,00
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REGULAMENTO (CE) N ? 2267/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de
importação de determinados produtos dos ovos e da carne de aves de capoeira
apresentados em Setembro de 1995 ao abrigo do regime previsto nos acordos
concluídos pela Comunidade com a Roménia e a Bulgária
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1559/94 da
Comissão ('), que estabelece as normas de execução, nos
sectores da carne de aves de capoeira e dos ovos, do

regime previsto nos acordos de associação concluídos pela
Comunidade por um lado, e a Bulgária e a Roménia, por
outro, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 2252/95 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do
seu artigo 4?,

Considerando que os pedidos de certificados de importa

ção apresentados para o quarto trimestre de 1995 totali
zam, em relação a certos produtos, quantidades inferiores

ou iguais às disponíveis, podendo, em consequência, ser
inteiramente satisfeitos, e, em relação a outros produtos,

quantidades

superiores

às

quantidades

Artigo 1 ?

1 . Os pedidos de certificados de importação, relativos
ao período de 1 de Outubro a 31 de Dezembro de 1995,
apresentados ao abrigo do Regulamento (CE) n ? 1559/94,
são aceites como referido no anexo I.

2. Durante os primeiros dez dias do período de 1 de
Janeiro a 31 de Março de 1996 podem ser apresentados
pedidos, nos termos do Regulamento (CE) n? 1559/94, de
certificados de importação em relação às quantidades
totais constantes do anexo II .

disponíveis,

devendo, por conseguinte, ser reduzidos numa percen
tagem fixa para se garantir uma repartição equitativa ;

Artigo 2?

Considerando que é conveniente determinar o excedente
que se adiciona à quantidade disponível para o período

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Outubro

seguinte,

de 1995.

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

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n ? L 166 de 1 . 7. 1994, p. 62.
2 JO n? L 230 de 27. 9. 1995, p. 12.
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ANEXO I

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados para o período
de 1 de Outubro a 31 de Dezembro de 1995

37

11,80

38

100,00

39

—

40

100,00

43

100,00

ANEXO II

I

(em toneladas)
Grupo

Quantidade total disponível
para o período
de 1 de Janeiro a
31 de Março de 1996

37

38,13

38

178,71

39

1 255,20

40

179,68
601,24

43
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REGULAMENTO (CE) N? 2268/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

relativo à segunda lista de substâncias prioritárias tal como prevista nos termos
do Regulamento (CEE) n ? 793/93 do Conselho
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 793/93 do
Conselho, de 23 de Março de 1993, relativo à avaliação e
controlo dos riscos ambientais associados às substâncias

Considerando que a primeira lista prioritaria foi adoptada
pelo Regulamento (CE) n ? 1179/94 da Comissão (2);
Considerando que o disposto no presente regulamento
está em conformidade com o parecer do comité estabele
cido nos termos do artigo 15? do Regulamento (CEE)
n ? 793/93,

existentes (') e, nomeadamente, os seus artigos 8 ? e 10 ?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 793/93 do
Conselho prevê um sistema de avaliação e controlo dos
riscos associados às substâncias existentes a que, a fim de

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

se proceder a essa avaliação, é necessário identificar as
substâncias prioritárias que requerem atenção ;

Lista prioritária

Considerando que, por consequência, o artigo 8 ? do

1.

Regulamento (CEE) n? 793/93 prevê que a Comissão

rias, que consta do anexo ao presente regulamento.

elabore uma lista de substâncias prioritárias, que o mesmo
artigo refere ainda os critérios que devem ser adoptados
na elaboração dessa lista ;

É estabelecida a segunda lista de substâncias prioritá

2. Para cada substância incluída na lista, é designado e
referido no anexo do presente regulamento o Estado
-membro responsável pela sua avaliação.

Considerando que o artigo 10? do Regulamento (CEE)

n? 793/93 prevê que, para cada substância incluída na
lista prioritária, seja nomeado um Estado-membro como
responsável pela sua avaliação ; que a repartição das
substâncias garante uma distribuição equitativa dos
encargos pelos Estados-membros ;

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia
após a sua publicação no Jornal Oficial das Comuni
dades Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão

Riu BJERREGAARD
Membro da Comissão

(>) JO n? L 84 de 5. 4. 1993, p. 1 .

(2) JO n? L 131 de 26. 5. 1994, p. 3.
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ANEXO

EINECS

CAS

n?

n?

Nome da substância

Estado
- membro

201-963-1

90-04-0

o-anisidina

A

200-746-9

71-23-8

propan- 1 -ol

D

202-411-2

95-33-0

N-ciclohexilbenzotiazole-2-sulfenamida

D

202-905-8

100-97-0

metenamina

D

203-804-1

110-80-5

2-etoxietanol

D

203-839-2

111-15-9

acetato de 2-etoxietilo

D

204-118-5

115-96-8

D

246-690-9

25167-70-8

263-125-1

61790-33-8

fosfato de tris(2-cloroetilo)
2,4,4-trimetilpenteno
aminas, alquil de sebo

203-625-9

108-88-3

tolueno

DK

204-428-0

120-82-1

1 ,2,4-triclorobenzeno

DK

200-663-8

67-66-3

clorofórmio

F

247-977-1

26761-40-0

ftalato de di-« isodecilo »

F

249-079-5

28553-12-0

ftalato de di-« isononilo »

F

271-090-9

68515-48-0

ácido 1 ,2-benzenodicarboxílico, ésteres di-C8.10-

F

D
D

-alquílicos ramificados, ricos em C9
271-091-4

68515-49-1

ácido 1,2-benzenodicarboxílico, ésteres di-C9.u -

F

-alquílicos ramificados, ricos em C10
peróxido de hidrogénio

FIN

clorodifluorometano

I

hipoclorito de sódio

I

231-765-0

7722-84-1

200-871-9

75-45-6

231-668-3

7681-52-9

203-692-4

109-66-0

pentano

NL

201-058-1

77-78-1

sulfato de dimetilo

NL

202-627-7

98-01-1

2-furaldeído

NL

204-661-8

123-91-1

1 ,4-dioxano

NL

209-151-9

557-05-1

diestearato de zinco

NL

215-222-5

1314-13-2

óxido de zinco

NL

231-175-3

7440-66-6

zinco

NL

231-592-0

7646-85-7

cloreto de zinco

NL

231-793-3

7733-02-0

sulfato de zinco

NL

231-944-3

7779-9 0-0

204-211-0

117-81-7

bis(ortofosfato) de trizinco
ftalato de bis(2-etilhexilo)

S

247-148-4

25637-99-4

hexabromociclododecano

S

200-879-2

75-56-9

metiloxirano

UK

201-800-4

88-12-0

NL

1 -vinil-2-pirrolidona

UK

UK

246-672-0

25154-52-3

nonilfenol

251-084-2

32534-81-9

éter difenílico, derivado pentabromado

UK

284-325-5

84852-15-3

fenol , 4-nonil-, ramificado

UK
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REGULAMENTO (CE) N? 22 69/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que altera o Regulamento (CE) n? 781/95 no que respeita à data de comunicação
das quantidades de referência para 1996
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que, a fim de respeitar os prazos, importa

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

prever que o presente regulamento entre em vigor na data
da sua publicação ;

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 (%
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n? 3290/94 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 20 ?,

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

Considerando que o Regulamento (CE) n? 781 /95 da
Comissão (3) prevê, por razões administrativas e em derro

gação do Regulamento (CEE) n? 1442/93 da Comissão (4),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n? 11 64/95 0, o diferimento das datas-limite para a
determinação e comunicação aos operadores das quanti
dades que lhes são atribuídas relativamente a 1996 ; que
os dados transmitidos pelos Estados-membros requerem a
comunicação de informações complementares, bem como
a realização de verificações adicionais ; que, nestas condi
ções, é conveniente diferir a data prevista para a comuni
cação aos operadores das categorias A e/ou B das quanti
dades que lhes são atribuídas para 1996 ;

de gestão das bananas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

No artigo 2? do Regulamento (CE) n? 781 /95, a data de
« 1 de Outubro de 1995 » é substituída por « 15 de
Novembro de 1995 ».

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n ? L 47 de 25. 2 . 1^3, p. 1 .

(2) JO n? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
O JO n? L 77 de 6. 4. 1 995, p. 25.

h) JO n? L 142 de 12. 6. 1993, p. 6.

H TO n ? L 117 de 24. 5. 1995, p. 14.
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REGULAMENTO (CE) N? 2270/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que altera os Regulamentos (CEE) n? 388/92 e (CEE) n? 1727/92 que estabelecem
normas de execução do regime específico para o abastecimento,
respectivamente, dos departamentos franceses ultramarinos e dos Açores e da
Madeira e que estabelecem as respectivas estimativas das necessidades de
abastecimento

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 ultramari
nos ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 3290/94 (2), e, nomeadamente, o n ? 6 do
seu artigo 2?,

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 arquipélagos dos Açores e da Madei
ra (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CE) n ? 3290/94, e, nomeadamente, o seu artigo
10 ?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 388/92 da
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 1563/95 (*), estabelece normas de
execução do regime específico para o abastecimento em
produtos cerealíferos dos departamentos franceses ultra
marinos ; que, a fim de evitar que o montante da ajuda
por ocasião de mudança de campanha se torne excessivo
em relação ao montante adequado, o artigo 6? do regula
mento prevê ajustamentos automáticos do montante da
ajuda em função da data de imputação das mercadorias
fornecidas ; que o ajustamento de mudança de campanha
correspondente à ajuda concedida para o fornecimento de
milho e de sorgo foi erradamente previsto para os forneci
mentos imputados a partir de 1 de Novembro, ao passo
que a mudança de preços de intervenção desses produtos
ocorre a 1 de Outubro ; que é, pois, necessário alterar o
Regulamento (CEE) n? 388/92 ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1727/92 da
Comissão (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 1590/95Q, estabelece normas de
execução do regime específico para o abastecimento em
produtos cerealíferos dos Açores e da Madeira ; que, a fim
de evitar que o montante da ajuda por ocasião de
mudança de campanha se torne excessivo em relação ao
montante adequado, o artigo 6? do regulamento prevê
ajustamentos automáticos do montante da ajuda em

função da data de imputação das mercadorias fornecidas ;
que o ajustamento de mudança de campanha correspon
dente à ajuda concedida para o fornecimento de milho e
de sorgo foi erradamente previsto para os fornecimentos
imputados a partir de 1 de Novembro, ao passo que a
mudança de preços de intervenção desses produtos ocorre
a 1 de Outubro ; que é, pois, necessário alterar o Regula
mento (CEE) n ? 1727/92 ;

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

Artigo 1 ?

No Regulamento (CEE) n? 388/92, a alínea e) do artigo
6? passa a ter a seguinte redacção :
« e) Para o milho e o sorgo, em relação a qualquer
fornecimento imputado a partir de 1 de Outubro,
no caso de a eficácia do certificado ultrapassar o
fim de Setembro, diminuindo-o de um montante

igual à diferença entre o preço de intervenção,
sem acréscimos mensais, da campanha anterior e
da nova campanha e de um montante igual ao
acréscimo mensal da campanha anterior, multipli
cado pelo número de meses decorridos entre
Novembro, inclusive, da campanha anterior e o
mês do pedido de certificado. ».
Artigo 2?

No Regulamento (CEE) n? 1727/92, a alínea e) do artigo
6? passa a ter a seguinte redacção :
« e) Para o milho e o sorgo, em relação a qualquer
fornecimento imputado a partir de 1 de Outubro,
no caso de a eficácia do certificado ultrapassar a
fim de Setembro, diminuindo-o de um montante

igual à diferença entre o preço de intervenção,
sem acréscimos mensais, da campanha anterior e
da nova campanha e de um montante igual ao
acréscimo mensal da campanha anterior, multipli
cado pelo número de meses decorridos entre
Novembro, inclusive, da campanha anterior e o
mês do pedido de certificado. ».

(>) JO n? L 356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .
(2) JO n? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
(3) JO n? L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .

(4) JO n? L 43 de 19. 2. 1992, p. 16.
n IO n ? L 150 de 1 . 7. 1 995, p. 18 .

(6) JO n? L 179 de 1 . 7. 1992, p. 101 .
0 JO n? L 150 de 1 . 7. 1995, p. 89.

Artigo 3 ?

O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 2271/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

relativo à venda de determinados produtos do sector da carne de bovino,
na posse dos organismos de intervenção, a determinadas instituições e

colectividades de carácter social, e que revoga o Regulamento (CEE) n? 2848/89
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

estão sujeitos ao Regulamento (CEE) n ? 3002/92 da

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Regulamento (CEE) n? 1938/93 (8) ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector da carne de bovi
no ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 424/95, e, nomeadamente, o n? 3 do seu
artigo 7? (2),
Considerando que as regras gerais relativas ao escoamento
da carne de bovino congelada comprada pelos organismos
de intervenção foram previstas pelo Regulamento (CEE)
n? 98/69 do Conselho (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n? 3290/94 (4) ; que as
regras de execução relativas ao referido escoamento foram
previstas pelo Regulamento (CEE) n? 2173/79 da Comis
são (% com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n ? 1759/93 (6) ;

Considerando que o nível das existências de intervenção
permite vendas especiais às instituições e colectividades
de carácter social, com vista à utilização na alimentação

dos seus beneficiários ; que, além disso, as referidas vendas
não são susceptíveis de perturbar o escoamento normal da
carne no mercado ;

Considerando que é conveniente vender os produtos a
preços fixados forfetária e antecipadamente, em aplicação
do já referido Regulamento (CEE) n? 2173/79 ; que, toda
via, é conveniente prever disposições especiais apropria
das, nomeadamente as regras de controlo, e quantidades
mínimas adaptadas às necessidades dos utilizadores ;

Considerando que, para que os produtos cheguem ao seu
destino, é necessário prever uma garantia suplementar
caso se recorra a um mandatário ou intermediário ;

Considerando que a distribuição directa da carne sob a
forma de pratos preparados é igualmente uma maneira
apropriada de garantir que os produtos cheguem ao seu
destino ; que, no entanto, e em certas condições, é neces
sário admitir a distribuição, a preço de custo, de carne de
bovino no estado cru ;

Considerando que os produtos na posse dos organismos
de intervenção e vendidos com um destino específico

Comissão O, com a última redacção que lhe foi dada pelo
Considerando que as disposições do presente regulamento
substituem e completam as previstas no Regulamento
(CEE) n ? 2848/89 da Comissão (9), com a última redacção

que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 274/95 (l0) ;
que, por conseguinte, o Regulamento (CEE) n ? 2848/89
deve ser revogado ;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1 . Os organismos de intervenção podem vender deter
minados produtos do sector da carne de bovino, que se
encontram na sua posse, às instituições e colectividades

não lucrativas de carácter social, a seguir denominadas
« instituições », localizadas na Comunidade que introdu
ziram um pedido de compra e que constem da lista refe
rida no n ? 3 .

O pedido da instituição é acompanhado pelo seu compro
misso escrito de que os produtos apenas serão utilizados
de acordo com o disposto no artigo 2?
2. A venda é efectuada a preços fixados forfetária e
antecipadamente, em conformidade com o disposto nos
Regulamentos (CEE) n? 2173/79 e (CEE) n? 3002/92 e
com o disposto no presente regulamento.
Em derrogação ao n? 2 do artigo 17? do Regulamento
(CEE) n ? 2173/79, a quantidade mínima vendida é de 500
quilogramas para a carne com osso e de 250 quilogramas
para os outros produtos.
3.

Cada Estado-membro estabelece a lista das institui

ções referidas no n ? 1 e localizadas no seu território. Essa
lista contém o nome e endereço de cada instituição, bem
como o número aproximado de pessoas por ela abrangi
das. A lista, bem como todas as alterações da mesma, são
comunicadas à Comissão.

(■)
(2)
3
(4)
(s)
6

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968 , p. 24.
45 de 1 . 3. 1995, p. 2.
14 de 21 . 1 . 1969, p. 2.
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
251 de 5. 10. 1979, p. 12.
161 de 2. 7. 1993, p. 59.

O JO n? L 301 de
(8) JO n? L 176 de
O JO n? L 274 de
>°) JO n? L 32 de

17.
20.
23.
11 .

10. 1992, p. 17.
7. 1993, p. 12.
9. 1989, p. 9.
2. 1995, p. 3.
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A instituição e retirada da lista por um período mínimo
de 12 meses se se verificar uma infracção grave ao
disposto no presente regulamento.

Regulamento (CEE) n? 805/68, pode ser fixada uma quan

Os Estados-membros comunicam à Comissão, o mais

Os Estados-membros que recorrem a esta possibilidade
informam a Comissão, no início de cada mês, das quanti

tardar em 31 de Janeiro de cada ano, as quantidades
compradas por cada instituição durante o ano civil ante

De acordo com o processo previsto no artigo 27? do
tidade máxima.

dades vendidas neste âmbito no decurso do mês anterior.

rior.

4. Se uma instituição introduzir um pedido para
comprar produtos a um organismo de intervenção situado
num outro Estado-membro, apresenta um certificado
emitido pela instância competente do Estado-membro em
que está localizada. O organismo de intervenção vendedor
comunica ao organismo de intervenção do Estado
-membro onde a carne vai ser utilizada as quantidades
tomadas a cargo pelo comprador.

Artigo 3 ?
1.

referida no n? 2 do artigo 6?, nomeadamente para opera
ções de compra, transporte, armazenagem, desossagem e
corte .

2.

5.

Os produtos referidos no n? 1 e os respectivos preços

de venda são fixados no anexo I.

As instituições enunciadas na lista referida no n? 3

do artigo 1 ? podem recorrer a um intermediário ou
mandatário que tenha constituído a garantia suplementar

Os intermediários, mandatários e instituições refe

ridos nos n ?s anteriores mantêm uma contabilidade actua

lizada que permite estabelecer o destino e a utilização dos
produtos, com vista a estabelecer, nomeadamente, a

As informações relativas às quantidades e ao local em que
os produtos se encontram armazenados podem ser obtidas
pelos interessados nos endereços indicados no anexo II.

correspondência das quantidades de produtos compradas
e introduzidas no consumo.

Artigo 4?

Artigo 2 ?

Os organismos de intervenção vendem prioritariamente os
produtos cujo período de armazenagem é o mais longo.

1 . Os produtos em causa devem ser utilizados nos seis
meses subsequentes à conclusão do contrato sob forma de
refeições preparadas postas unicamente à disposição das

Arttgo 5 ?

pessoas abrangidas pelas referidas instituições.
2. Em derrogação ao n? 1 , os Estados-membros podem
autorizar que a carne seja revendida no estado não prepa
rado desde que :

— a venda seja efectuada ao preço de custo,

— a venda seja limitada às pessoas cujos rendimentos
sejam em grande parte constituídos por uma ajuda
financeira proveniente da referida instituição com
vista, nomeadamente, à compra dessa carne,

— seja fixada uma quantidade máxima de produto
comprado por pessoa,

— seja mantido um registo das compras individuais,
— o comprador se comprometa a que a carne não seja
revendida, mas consumida por si ou pela sua família.

Sempre que um Estado-membro tenha a intenção de
recorrer a esta faculdade, informa previamente a Comissão
de tal facto. Esta informação contém, nomeadamente :

Com vista ao controlo das operações de desossagem e de
corte referidas no n? 1 do artigo 3 ?, bem como da entrega
e da tomada a cargo pela instituição beneficiária, 100
quilogramas de carne desossada correspondem a 130
quilogramas de carne com osso. A carne desossada é apre
sentada de tal modo que permita a fácil identificação dos
cortes .

Os intermediários ou mandatários referidos no artigo 3?
fazem acompanhar a entrega dos produtos à instituição
em causa de um certificado que indique :
— a apresentação, o peso e a classificação dos quartos,
— no caso de desossagem ou de corte, o número, o tipo e
o peso dos diferentes cortes.
O certificado, assinado pelo intermediário ou pelo manda
tário, bem como pela instituição em causa, é imediata
mente enviado ao organismo de intervenção no Estado
-membro onde foi constituída a garantia referida no arti
go 6?

— a lista das instituições em causa e o número aproxi
Artigo 6?

mado das pessoas que podem beneficiar dessas vendas,
— uma descrição do funcionamento do sistema e das

respectivas medidas de controlo,
— o preço de venda aplicado e os elementos que
compõem esse preço de venda.

1 . A garantia prevista no artigo 15? do Regulamento
(CEE) n? 2173/79 é constituída junto do organismo de
intervenção do Estado-membro em que a carne vai ser
utilizada.
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É constituída uma garantia suplementar de 110 ecus
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por 100 kg junto do mesmo organismo pelo eventual

Regulamento (CEE) n? 2220/85 da Comissão ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)

intermediário ou mandatário, nas condições referidas no

n? 3403/93 (2).

n? 3 do artigo 2? do Regulamento (CEE) n ? 2173/79 . Essa

garantia será reduzida para 60 ecus por 100 kg se o
mandatário ou o intermediário apenas proceder às opera
ções de transporte.
3.

Em caso de aplicação do n? 2 do artigo 5? do Regu

lamento (CEE) n ? 3002/92, o contrato de venda só pode
ser celebrado após recepção, pelo organismo de interven
ção vendedor, duma comunicação escrita referida nesse

Sempre que a garantia prevista no n? 2 não tenha sido
constituída, é igualmente considerado como exigência
principal o facto de não recorrer a mandatários ou inter
mediários em conformidade com o n? 1 do artigo 3?
5.

No que se refere à garantia referida no n ? 2, a

exigência principal consiste na entrega de toda a carne
tomada a cargo, eventualmente desossada ou cortada.

n ? 2.

Artigo 7?

4. No que se refere à garantia referida no n? 1 , adicio
nalmente às exigências principais previstas no n? 3 do

É revogado o Regulamento (CEE) n? 2848/89 .

artigo 15? do Regulamento (CEE) n? 2173/79, a utilização

Artigo 8?

nos seis meses subsequentes à celebração do contrato, em
benefício das pessoas abrangidas pelas instituições de

O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia

carácter social referidas no n ? 1 do artigo 1 ?, constitui
uma exigência principal na acepção do artigo 20 ? do

seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(») JO n? L 205 de 3. 8. 1985, p. 5.

b) JO n? L 310 de 14. 12. 1993, p. 4.
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΗΜΑ 1 — ANNEX I — ANNEXE I —

ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LUTE I — BILAGA I

Precios de venta expresados en ecus por tonelada — Salgspriser i ecu/ton — Verkaufspreise,

ausgedrückt in ECU/Tonne — Τιμές πωλήσεως 8K<ppaÇóiiEV£ç CE ECU ανά τόνο — Selling prices
expressed in ecus per tonne — Prix de vente exprimes en écus par tonne — Prezzi di vendita
espressi in ecu per tonnellata — Verkoopprijzen uitgedrukt in ecu per ton — Preço de venda
expresso em ecus por tonelada — Vähimmäishinnat ecuina tonnia kohden ilmaistuna —
Minimipnser i ecu per ton
Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέας χωρίς κόκαλα — Boneless
beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton
naudanhha — Benfritt kött

IRELAND

Category C

Striploins
Rumps

2 500

Insides

2 200

2 000

Shins and shanks

1 100

Cube rolls

2 000

Briskets

1 200

Forequarters

1 350

Plate and flank

1 000

Intervention shank

1 100

Intervention thick flank

1 800

forequarter

1 350

Intervention

Intervention flank

1 000

Intervention shin

1 100

Intervention brisket

1 200

Intervention shoulder

1 200

Intervention forerib

1 800

Intervention rump

2 000

ITALIA

Categoria A

Filetto

3 100

Rostbeef

2 500
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —

ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LUTE II — BILA GA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών napefi6á<T£<DÇ — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser
ITALIA :

Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)
Via Palestro 81
1-00185 Roma
Tel . 49 49 91
Telex 61 30 03

IRELAND :

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

Tel. (01)678 90 11 , ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01 ) 661 62 63, (01 ) 678 52 14 and (01 ) 662 01 98
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REGULAMENTO (CE) N? 2272/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que altera as taxas das restituições aplicáveis aos ovos e às gemas de ovos
exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2771 /75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à organiza
ção comum de mercado do sector dos ovosf), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n ? 1574/93 (2), e, nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 8 ?,

Considerando que as taxas de restituições aplicáveis, a

partir de 20 de setembro de 1995, aos produtos referidos
no anexo exportados sob a forma de mercadorias não

que a Comissão dispõe actualmente, leva a modificar as
taxas das restituições actualmente em vigor, nos termos do
anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As taxas das restituições fixadas pelo Regulamento (CE)
n ? 2208 /95

são alteradas

abrangidas pelo anexo II do Tratado, foram fixadas pelo
Regulamento (CE) n? 2208/95 da Comissão (3) ;
Considerando que a aplicação de regras e critérios, reto
mados pelo Regulamento (CE) n? 2208 /95 aos dados de

nos

termos

setembre de 1995 .

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

3) JO n° L 222 de 20. 9. 1995, p. 1 .

do

O presente regulamento entra em vigor em 28 de

em todos os Estados-membros.

M JO n? L 152 de 24. 6. 1993, p. 1 .

anexo

Artigo 2?

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável

(') JO n? L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 49.

do

presente regulamento.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 27 de Setembro de 1995, que altera as taxas das restitui
ções aplicáveis aos ovos e às gemas de ovos exportados sob a forma de mercadorias não
abrangidas pelo anexo II do Tratado
(Em ECU/100 kg)
Código

Designação das mercadorias

NC

0407 00

Taxas
das

restituições

Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos :
— De aves domésticas :

0407 00 30

— — Outros :

a) No caso de exportação de ovalbumina abrangida
pelo código NC 3502 10
b) No caso de exportação de outras mercadorias
0408

12,50
7,00

Ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos,
cozidos em água ou vapor, moldados, congelados ou conser
vados de outro modo, mesmo adicionados de açúcar ou de
outros edulcorantes :
— Gemas de ovos :

ex

0408 1 1

— — Secas :

0408 1 1 80

— — — Próprias para usos alimentares :
não edulcoradas

ex

0408 19

— — Outras :

0408 19 81

— — — Próprias para usos alimentares :
_ _ _ _ Líquidas :
não edulcoradas

ex

0408 19 89

45,00

20,00

— — — — Congeladas :
não edulcoradas

20,00

— Outros :

ex

0408 91

— — Secos :

0408 91 80

— — — Próprios para usos alimentares :
não edulcorados

ex

0408 99

— — Outros :

0408 99 80

— — — Próprios para usos alimentares :
não edulcorados

32,00

8,00

N? L 231 /30

[ PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

28 . 9 . 95

REGULAMENTO (CE) N? 2273/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que fixa os direitos de importação no sector dos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

no que respeita aos direitos de importação no sector dos
cereais ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga

Considerando que os direitos de importação são aplicáveis
até que entre em vigor o resultado de uma nova fixação ;
que esses direitos permanecem igualmente em vigor se
não estiver disponível qualquer cotação na bolsa de refe

nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 1863/95 (2),

rência mencionada no anexo II do Regulamento (CE)

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1502/95 da
Comissão, de 29 de Junho de 1995, que estabelece, para a
campanha de 1995/ 1996, as normas de execução do Regu
lamento (CEE) n ? 1766/92 do Conselho no que respeita
aos direitos de importação no sector dos cereais (3), alte
rado pelo Regulamento (CE) n? 1817/95 (4), e, nomeada
mente, o n ? 1 do seu artigo 2?,

Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos de importação, é conveniente
utilizar para o cálculo destes últimos as taxas representa
tivas do mercado verificadas durante um período de refe
rência no que diz respeito às moedas flutuantes ;

Considerando que o artigo 10? do Regulamento (CEE)
n ? 1766/92 prevê que, na importação dos produtos refe
ridos no artigo 1 ? do mencionado regulamento, serão
cobradas

as

taxas

dos

direitos

n ? 1502/95 no decurso das duas semanas anteriores à

fixação periódica seguinte ;

Considerando que a aplicação do Regulamento (CE)
n? 1502/95 conduz a fixar os direitos de importação em
conformidade com o anexo do presente regulamento,

da Pauta Aduaneira

Comum ; que, todavia, no que respeita aos produtos refe
ridos no n ? 2 do mesmo artigo, o direito de importação é
igual ao preço de intervenção válido para esses produtos
no momento da importação, majorado de 55 % e dimi
nuído do preço de importação CIF aplicável à remessa em

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

causa ;

Os direitos de importação no sector dos cereais referidos
no n? 2 do artigo 10? do Regulamento (CEE) n ? 1766/92
são fixados no anexo I do presente regulamento com base

Considerando que, por força do n? 3 do artigo 10? do
Regulamento (CEE) n? 1766/92, os preços de importação
CIF são calculados com base nos preços representativos
para o produtos em questão no mercado mundial ;

Artigo 1 ?

nos elementos constantes do anexo II .

Artigo 2?

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1502/95 esta
beleceu, para a campanha de 1995/ 1996, as normas de
execução do Regulamento (CEE) n? 1766/92 do Conselho

O presente regulamento entra em vigor em 28 de
Setembro de 1995.

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

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n ? L 179 de 29. 7. 1995, p. 1 .
O JO n? L 147 de 30. 6. 1995, p. 13.

b) JO n? L 175 de 27. 7. 1995, p. 23.
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ANEXO I

Direitos de importação dos produtos referidos no n? 2 do artigo 10? do Regulamento (CEE)
n ? 1766/92

Designação da mercadoria

Código NC

Direito de importação
por via terrestre, fluvial ou
marítima proveniente
de portos mediterrânicos,
do mar Negro
ou do mar Báltico (em ecus/t) (')

Direito de importação
por via marítima
proveniente de outros portos (3)
em ecus/t (')

1001 10 00

Trigo duro (2)

10,00

0

1001 90 91

Trigo mole, para sementeira

12,05

2,05

1001 90 99

Trigo mole de alta qualidade, com exclusão do trigo
mole para sementeira (4)

12,05

2,05

de qualidade média

28,64

18,64

de qualidade baixa

34,99

24,99

1002 00 00

Centeio

81,42

71,42

1003 00 10

Cevada, para sementeira

81,42

71,42

1003 00 90

Cevada, com exclusão de cevada para sementeira (4)

81,42

71,42

1005 10 90

Milho para sementeira, com exclusão do híbrido

106,82

96,82

1 005 90 00

Milho, com exclusão do milho para sementeira (4)

106,82

96,82

1 1 1,91

101,91

1007 00 90

Sorgo de grão, com exclusão do híbrido destinado a
sementeira

(') Nos casos de importação no decurso do mes seguinte ao da fixação, esses montantes do direito de importação são ajustados em conformidade com o n? 1 ,
terceiro parágrafo, do artigo 2? do Regulamento (CE) n? 1502/95.
(2) Em relação ao trigo duro que não satisfaça a qualidade mínima referida no anexo I do Regulamento (CE) n? 1502/95, é aplicável o direito fixado para o
trigo mole de baixa qualidade.

(3) No que respeita às mercadorias que chegam à Comunidade através do oceano Adântico [n? 4 do artigo 2? do Regulamento (CE) n? 1502/95], o importador
pode beneficiar de uma diminuição dos direitos de :
— 3 ecus/t, se o porto de descarga se situar no Mediterrâneo,
— 2 ecus/t, se o porto de descarga se situar na Irlanda, no Reino Unido, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia ou na costa atlântica da Península Ibérica.

(4) O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 8 ecus/t, sempre que as condições estabelecidas no n? 5 do artigo 2? do Regulamento (CE)
n? 1502/95 estejam satisfeitas .
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ANEXO II

Elementos de calculo dos direitos (período de 13. 9. 1995 a 26. 9. 1995):
1 . Médias no período das duas semanas anteriores ao dia da fixação :
Cotações em bolsa

Produto (%
humidade)

de

proteínas a

12%

de

Cotação (ecus/t)

Prémio relativo ao Golfo (ecus/t)
Prémio relativo aos Grandes Lagos (ecus/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Mid-America

Mid-America

HRS2 . 14%

HRW2. 11%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

137,49

138,90

137,62

94,01

180,35 0

85,53 (')

13,63

8,57

10,83

—

17,41

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Fretes/despesas : Golfo do Mexico-Roterdão : 13,57 ecus/t, Grandes Lagos/São Lourenço-Roterdão : 27,79 ecus/t.

3. Subvenções [n? 2, terceiro parágrafo, do artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1502/95 : 0,00 ecu/t].
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REGULAMENTO (CE) N? 2274/95 DA COMISSÃO
de 27 de Setembro de 1995

que fixa os direitos de importação no sector do 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 do arroz ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 1 530/95 (2),

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1573/95 esta
beleceu as normas de execução do Regulamento (CEE)
n? 1418/76 no que respeita aos direitos de importação no
sector do arroz ;

Considerando que os direitos de importação são aplicáveis
até que entre em vigor o resultado de uma nova fixação ;
que esses direitos permanecem igualmente em vigor se
não estiver disponível qualquer cotação de referência
mencionada no anexo I do Regulamento (CE) n? 1573/95
no decurso das duas semanas anteriores à fixação perió
dica seguinte ;

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1573/95 da
Comissão, de 30 de Junho de 1995, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1418/76
do Conselho no que respeita aos direitos de importação
no sector do arroz (3), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 1818/95 (4), e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 4?,
Considerando que o artigo 12? do Regulamento (CEE)
n? 1418/76 prevê que, na importação dos produtos refe
ridos no artigo 1 ? do mencionado regulamento, serão
cobradas

as

taxas

dos

direitos

da

Pauta

Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos de importação, é conveniente
utilizar para o cálculo destes últimos as taxas do mercado
verificadas durante um período de referência ;

Considerando que a aplicação do Regulamento (CE)
n? 1573/95 conduz à fixação dos direitos de importação
em conformidade com os anexos do presente regula
mento,

Aduaneira

Comum ; que, todavia, no que respeita aos produtos refe
ridos no n? 2 do mesmo artigo, o direito de importação é
igual ao preço de compra de intervenção válido para esses
produtos no momento da importação, majorado de uma

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

determinada percentagem consoante se trate de arroz
descascado ou branqueado, do arroz Indica ou Japonica, e

Os direitos de importação no sector do arroz referidos nos

diminuído do preço de importação CIF aplicável à
remessa em causa, desde que esse direito não seja superior

n?s 1 e 2 do artigo 12? do Regulamento (CEE)
n? 1418/76 são fixados no anexo I do presente regula

à taxa dos direitos da Pauta Aduaneira Comum ;

mento com base nos elementos constantes do anexo II.

Considerando que, por força do n? 4 do artigo 12? do
Regulamento (CEE) n? 1418/76, os preços de importação

Artigo 2?

CIF são calculados com base nos preços para o produto
em questão no mercado mundial ;

O presente regulamento entra em vigor em 28 de
Setembro de 1995.

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

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(<)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

166
148
150
175

de
de
de
de

25. 6. 1976, p. 1 .
30. 6. 1995, p. 5.
1 . 7. 1995, p. 53.
27. 7. 1995, p. 25.
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ANEXO I

do regulamento da Comissão, de 27 de Setembro de 199S, que fixa os direitos de
importação aplicáveis ao arroz e às trincas
^

(em ecus/t)

Direitos de importação (6)
Código NC

Países terceiros

ACP

(excepto ACP e
Bangladesh) (3) f)

Bangladesh

C)(?)(3)(4)

Basmati

Basmati

índia f7)

Paquistão (")
Artigo 4? do

Artigo 4? do
Regulamento (CE)

Regulamento (CE)

n ? 1573/95

100610 21

0

150,76

1006 10 23

(9)

150,76

1006 10 25

C)

150,76

1006 10 27

0

150,76

1006 10 92

0

150,76

100610 94

n

150,76

1006 10 96

0

150,76

1006 10 98

0

150,76

1006 20 11

309,22

150,27

1006 20 13

309,22

150,27

1006 20 15

309,22

150,27

1006 20 17

371,87

181,59

1006 20 92

309,22

150,27

1006 20 94

309,22

150,27

1006 20 96

309,22

150,27

1006 20 98

371,87

181,59

1006 30 21

583,50

276,84

1006 30 23

583,50

276,84

1006 30 25

583,50

276,84

1006 30 27

0

290,59

1006 30 42

583,50

276,84

1006 30 44

583,50

276,84

1006 30 46

583,50

276,84

1006 30 48

0

290,59

1006 30 61

583,50

276,84

1006 30 63

583,50

276,84

1006 30 65

583,50

276,84

1006 30 67

0

290,59

1006 30 92

583,50

276,84

1006 30 94

583,50

276,84

1006 30 96

583,50

276,84

1006 30 98

0
<9)

290,59

1006 40 00

n? 1573/95

Regime do

Regulamento (CEE)
n? 3877/86 (J)

—

l
—

121,87

321,87

121,87

321,87

—

—

—

—

—

—

90,38

(') Sob reserva do disposto nos artigos 12? e 13? do Regulamento (CEE) n? 715/90 do Conselho (JO n? L 84 de 30. 3. 1990, p. 85), alterado.

(2) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 715/90, os direitos de importação não são aplicados aos produtos originários dos Estados de Africa, das
Caraíbas e do Pacífico (ACP) e importados directamente para o departamento ultramarino da Reunião.

(-1) O direito de importação de arroz para o departamento ultramarino da Reunião é definido no n? 3 do artigo 12? do Regulamento (CEE) n? 1418/76.
(*) No que se refere às importações de arroz, à excepção das trincas de arroz (código NC 1006 40 00), originário do Bangladesh, o direito de importação é
aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos n? 3491 /90 do Conselho (JO n? L 337 de 4. 12. 1990, p. 1 ) e (CEE) n? 862/91 da Comissão
(JO n? L 88 de 9. 4. 1991 , p. 7).
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(*) Unicamente para as importações de arroz aromático de grãos longos da variedade Basmati, no âmbito do regime definido pelo Regulamento (CEE)
n? 3877/86 do Conselho (JO n ? L 361 de 20 . 12. 1986, p. 1 ), alterado.

(6) A importação de produtos originários dos países e territórios ultramarinos (PTU) está isenta de direitos de importação, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho (JO n? L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 ), alterada.
O Em relação ao arroz descascado da variedade Basmati de origem indiana, importado extra-regime do Regulamento (CEE) n? 3877/86, redução de 250
ecus/t (artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1573/95).

(8) Em relação ao arroz descascado da variedade Basmati de origem paquistanesa, importado extra-regime do Regulamento (CEE) n? 3877/86, redução de 50
ecus/t (artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1573/95).
(') Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum .

ANEXO II

Calculo dos direitos de importação no sector do arroz

\
\

Tipo Indica

Tipo Japónica

Paddy

1 . Direito de importação (ECU/t) (')

(2)

Trincas

Descascado

Branqueado

Descascado

Branqueado

371,87

(2)

309,22

583,50

340,63

400,47

422,49

411,42

397,49

381,42

(2)

2. Elementos de cálcio :

a) Preço CIF ARAG ($/T)

—

b) Preço FOB ($/T)

—

—

—

c) Fretes marítimos ($/T)

—

—

—

d) Origem

—

USDA

USDA

25

Operadores

30

Operadores

—

—

—

—

(') Em caso de importação no decuiso do mes seguinte ao da fixação, estes montantes do direito de importação são ajustados em conformidade com o n? 1 ,
quarto parágrafo, do artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1573/95.
(2) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum .
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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 8 de Setembro de 1995

relativa à contribuição da Comunidade para o financiamento de um programa
de luta contra organismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais nos
departamentos franceses ultramarinos para 1995
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)

(95/382/CE)
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 ultramari
nos ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3714/92 da
Comissão (2) e, nomeadamente, o n? 3, primeiro parágrafo,
do seu artigo 11 ?,

Considerando que a Decisão 93/522/CEE da Comissão (3)
definiu as medidas elegíveis para financiamento comuni
tário respeitantes aos programas de luta contra os orga
nismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais nos

departamentos franceses ultramarinos e nos arquipélagos
dos Açores e da Madeira ;

Considerando que as condições específicas da produção
agrícola nos departamentos franceses ultramarinos exigem
uma atenção especial, devendo ser adoptadas ou reforçadas
medidas no sector da produção vegetal, nomeadamente no
domínio fitossanitário, relativas a estes departamentos ;

Considerando o custo especialmente elevado destas
medidas a tomar ou a adoptar no domínio fitossanitário ;
Considerando que o programa dessas medidas foi apre
sentado à Comissão pelas autoridades competentes france
(') JO n ? L 356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .

11) JO n? L 378 de 23. 12. 1992, p. 23.
O JO n? L 251 de 8 . 10. 1993, p. 35.

sas ; que esse programa especifica, nomeadamente, os
objectivos a alcançar, as acções a realizar, a sua duração e o
seu custo, de modo a que a Comunidade contribua, even
tualmente, para o seu financiamento ;

Considerando que a participação financeira da Comuni

dade pode cobrir até 60 % das despesas elegíveis ; que
essa participação financeira não abrange a protecção das
bananas ;

Considerando que as disposições da presente decisão estão
em conformidade com o parecer do Comité fitossanitário
permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

É aprovada a contribuição financeira da Comunidade para
o programa oficial de luta contra os organismos prejudi
ciais às plantas e produtos vegetais nos departamentos
franceses ultramarinos, apresentado relativamente a 1995
pela França.

Artigo 2?
O programa oficial inclui quatro subprogramas :
1 . Um subprograma elaborado para o departamento da
Guadalupe e que abrange cinco acções :
— o reforço das actividades da FDGDCEC (« Fédéra

tion départementale des groupements de défense
contre les ennemis des cultures »),
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— a luta contra a antracnose do inhame,

lística do ecu em vigor em 1 de Junho de 1995, ou seja, 1

— um inquérito sobre a mosca da fruta,
— o reforço de uma rede de informação e alerta agrí

ecu = 6,56833 francos franceses .

Artigo 4?

cola,

— a avaliação do risco fitossanitário e a criação de um

dispositivo de quarentena floral.

Será concedido à França um adiantamento de 190 000
ecus .

2. Um subprograma elaborado para o departamento da
Guiana e que abrange quatro acções :
— o reforço da acção da FDGDCEC,

— o reforço das estruturas de análise e diagnóstico,
— a criação de uma estratégia de « luta integrada
contra a mosca da fruta »,

— o estudo das pragas do arroz na Guiana.

3 . Um subprograma elaborado para o departamento da
Reunião e que abrange três acções :
— a criação de uma unidade de análises fitossanitárias,
— o reforço dos meios do FDGDCEC,

Artigo 5 ?

A ajuda comunitária é respeitante às despesas relativas às
medidas elegíveis ligadas às operações abrangidas pelo
presente programa que terá sido objecto, em França, de
disposições relativamente às quais terão sido autorizados
os meios financeiros necessários, entre 1 de Outubro de

1995 e 31 de Dezembro de 1995. A data limite para a
conclusão dos pagamentos ligados a estas operações é
fixada em 30 de Setembro de 1996, sob pena de perda dos
direitos ao financiamento comunitário no caso de atraso

não justificado.

— a luta contra a mosca da fruta.

4. Um subprograma elaborado para o departamento da
Martinica e que abrange três acções :
— a preparação de métodos de detecção de orga
nismos prejudiciais,
— o desenvolvimento da luta integrada ao nível das
culturas hortícolas,

— o reforço dos meios da FDGDCEC.

Artigo 3 ?
A contribuição comunitária para o financiamento do
programa fica limitada para 1995 a 950 000 ecus para as

despesas relativas às medidas elegíveis nos termos da

Artigo 6?

As regras de execução financeira do programa, as disposi
ções sobre o respeito das políticas comunitárias e as infor
mações a fornecer pela França à Comissão constam do
anexo II.

Artigo 7?
Os eventuais contratos públicos relativos aos investi
mentos objecto da presente decisão estão sujeitos ao
direito comunitário e, nomeadamente, às directivas que
coordenam os processos de adjudicação dos contratos
públicos de obras e fornecimento, bem como ao disposto
nos artigos 30?, 52? e 59 ? do Tratado.

Decisão 93/522/CEE, para uma despesa total de 1 674 855
ecus (excluindo o IVA).

Artigo 8?

0 plano financeiro do programa, que indica o custo e o

A República Francesa é a destinatária da presente decisão.

seu financiamento, consta do anexo I da presente decisão.

No caso de a despesa total elegível para 1995, apresentada

pela França, ser inferior ao montante previsto de
1 674 855 ecus, a contribuição comunitária será reduzida
proporcionalmente.
O reembolso comunitário será feito até ao limite do

montante indicado no primeiro parágrafo, à taxa contabi

Feito em Bruxelas, em 8 de Setembro de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

QUADRO FINANCEIRO PARA 1995
(em ecus) (')

Despesas elegíveis
CE

Nacional

Guadalupe

230 287

191 986

421 873

Martinica

254 859

186 653

441 512

Guiana

102218

74 387

176 605

Reunião

362 636

272 229

634 865

950 000

724 855

1 674 855

Total

(') À taxa de 1 ecu = 6,56833 francos franceses (1 de Junho de 1995).

Total
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ANEXO II

I. REGRAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA
A. Regras de execução financeira

1 . A intenção da Comissão é a de criar uma verdadeira colaboração com as autoridades responsáveis pela
aplicação do programa. Em conformidade com o programa, estas autoridades são as seguidamente
indicadas .

Autorizações e pagamentos

2. A França compromete-se a garantir que, relativamente a acções co-financiadas pela Comunidade, todos
os organismos públicos ou privados implicados na gestão e na aplicação destas operações conservarão
uma codificação contabilística adequada de todas as transacções em questão, o que facilitará a verifica
ção das despesas pela Comunidade e pelas autoridades nacionais de controlo.
3. A autorização orçamental inicial assenta num plano financeiro indicativo ; esta autorização diz respeito
a um

ano .

4. A autorização tem lugar quando a decisão que aprova a forma de intervenção é adoptada pela Comis
são, nos termos do procedimento previsto no artigo 16?A da Directiva 77/93/CEE do Conselho (').
5. Após a autorização, será pago um primeiro adiantamento de 190 000 ecus.

6. O saldo será pago em duas fracções idênticas, de 380 000 ecus cada, da autorização total. A primeira
parte do saldo será paga mediante apresentação à Comissão e aprovação pela mesma de um relatório
intercalar de actividade. A segunda e última parte do saldo será paga mediante apresentação à Comis
são do conjunto das despesas efectuadas e após aceitação por esta.

Autoridades responsáveis pela aplicação do programa
— Relativamente à administração central :

Ministère de 1 agriculture, de la pêche et de 1 alimentation
Direction générale de 1 alimentation
Sous-direction de la protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
75646 Paris Cedex 13

— Relativamente às administrações locais

— Guadalupe :

Ministère de l'agriculture, de la pêche et de 1 alimentation
Direction de l'agriculture et de la forêt
Jardin Botanique
97109 Basse-Terre Cedex
— Martinica :

Ministère de l'agriculture, de la pêche et de 1 alimentation
Direction de l'agriculture et de la forêt
Jardin Desclieux
BP 642

97262 Fort-de-France Cedex
— Guiana :

Ministère de l'agriculture, de la pêche et de 1 alimentation

Direction de l'agriculture et de la forêt
Cité Rebard
Route de Baduel
BP 746

97305 Cayenne Cedex
— Reunião :

Ministère de l'agriculture, de la pêche et de 1 alimentation
Direction de l'agriculture et de la forêt
Pare de la Providence

97489 Saint-Denis de la Réunion

(■) JO n* L 26 de 31 . 1 . 1977, p . 20 .
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7. As despesas reais efectuadas serão apresentadas à Comissão, discriminadas por tipo de acção ou
subprograma, demonstrando desta forma os laços entre o plano financeiro indicativo e as despesas
realmente efectuadas. Caso a França possua uma contabilidade informatizada adequada, esta será acei
tável .

8. Todos os pagamentos da ajuda concedida pela Comunidade no âmbito da presente decisão serão
efectuados à autoridade designada pela França, que também é responsável pelo reembolso à Comuni
dade de qualquer montante excedentário.
9. Todas as autorizações e pagamentos serão efectuados em ecus.

Os planos financeiros dos quadros comunitários de apoio e os montantes da intervenção comunitária
serão expressos em ecus à taxa fixada pela presente decisão. Os pagamentos far-se-ão por transfe
rência para a conta :

Ministère du budget
Direction de la comptabilité publique
Agence comptable centrale du trésor
139 rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
N ? 47598

Controlo financeiro
10. Podem ser efectuados controlos por parte da Comissão ou do Tribunal de Contas das Comunidades
Europeias a pedido destes. A França e a Comissão trocarão imediatamente qualquer informação perti
nente relativa aos resultados .

11 . Durante um período de três anos após o último pagamento que diga respeito à forma de assistência, a
autoridade responsável pela aplicação colocará à disposição da Comissão todos os documentos
comprovativos relativos às despesas efectuadas na acção.
12. Quando apresentar os pedidos de pagamento, a França colocará à disposição da Comissão todos os
relatórios adequados relativos ao controlo desta forma de acção.

Redução, suspensão e supressão da contribuição
13. A França declara que o financiamento comunitário será utilizado para os fins previstos. Caso a reali
zação de uma acção ou de uma medida pareça apenas justificar uma parte da contribuição financeira
que lhe foi atribuída, a Comissão recuperará imediatamente o montante devido. Em caso de litígio, a
Comissão procederá a um exame adequado do caso no âmbito da parceria, solicitando, nomeada
mente à França ou às outras autoridades designadas por esta para a aplicação da acção, a apresentação
das respectivas observações num prazo de dois meses.
14. No seguimento deste exame, a Comissão pode reduzir ou suspender a contribuição para a acção ou
medida em questão caso o exame confirme a existência de uma irregularidade, nomeadamente de
uma alteração importante que afecte a natureza ou as condições de aplicação da acção ou da medida e
relativamente à qual a aprovação da Comissão não tenha sido solicitada.

Repetição do indevido

15. Qualquer montante que ocasione a repetição do indevido deve ser pago à Comunidade pela autori
dade designada no ponto 8. Os montantes não pagos são susceptíveis de ser acrescidos de juros de
mora. Se, por qualquer razão, a autoridade designada no ponto 8 não reembolsar o indevidamente
recebido à Comunidade, a França pagará este montante à Comissão.

Prevenção e detecção de irregularidades

16. Os parceiros observarão um código de conduta estabelecido pela França a fim de garantir a detecção
de qualquer irregularidade na forma de assistência. A França velará, nomeadamente, por que :
— seja empreendida uma acção adequada,
— se for caso disso, seja recuperado qualquer montante indevidamente pago, fruto de uma irregulari
dade,

— seja empreendida uma acção para impedir irregularidades.
B. Acompanhamento e avaliação
I. Comité de acompanhamento
1 . Criação

Independentemente do financiamento da presente acção, é criado um comité de acompanhamento
do programa composto por representantes da França e da Comissão ; tem por tarefa fazer regular
mente o ponto da situação da execução do programa e propor, se for cado disso, as adaptações
necessárias .
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2. O comité de acompanhamento adopta o seu regulamento interno, o mais tardar um mês após a
França ter sido notificada da presente decisão.

3. Competências do comité de acompanhamento
O comité :

— tem por responsabilidade geral assegurar o bom desenrolar do programa para que os objectivos
fixados sejam atingidos. A competência do comité exerce-se em relação às medidas do
programa e nos limites da ajuda comunitária fornecida. Vela, nomeadamente, pelo cumpri
mento das disposições regulamentares, incluindo em matéria de elegibilidade das operações e
dos projectos,

— toma posição, com base nas informações relativas à selecção dos projectos já aprovados e reali
zados, quanto à aplicação dos critérios de selecção definidos no programa,
— propõe qualquer medida necessária para acelerar a execução do programa em caso de atraso
consecutivo aos resultados periódicos fornecidos pelos indicadores de acompanhamento e das
avaliações intermédias,

— pode proceder, de acordo com o(s) representante(s) da Comissão, às adaptações dos planos de
financiamento até ao limite de 15 % da contribuição comunitária para um subprograma ou de
uma medida para a totalidade do período, ou de 20 % para o exercício anual, desde que o

montante global previsto no programa não seja superado. É necessário velar por que os objec

tivos principais do programa não sejam comprometidos por essa razão,

— fornece o seu parecer quanto às adaptações propostas à Comissão,

— emite um parecer quanto aos projectos de assistência técnica previstos no programa,
— fornece o seu parecer quanto aos projectos do relatório final de execução,
— apresenta regularmente, pelo menos duas vezes para o período considerado, um relatório ao
Comité fitossanitário permanente sobre o estado de realização dos trabalhos e a situação das
despesas .

II. Acompanhamento e avaliação do programa durante a sua aplicação (acompanhamento e avaliação
contínua)

1 . O organismo nacional responsável pela aplicação fica encarregue da execução do acompanhamento
e avaliação contínua do programa.

2. Entende-se por acompanhamento contínuo um sistema de informações sobre o estado de realiza
ção do programa. O acompanhamento contínuo diz respeito às medidas que se inscrevem no
âmbito do programa. O acompanhamento contínuo utiliza indicadores financeiros e físicos estru
turados de modo a permitir uma avaliação da forma como as despesas consagradas a cada medida
correspondem a indicadores físicos pré-definidos que indicam o grau de realização da medida.

3. A avaliação contínua de um programa inclui uma análise dos resultados quantitativos da sua aplica
ção, baseada em considerações operacionais, jurídicas e de procedimento. O objectivo é garantir a
conformidade entre as medidas e os objectivos do programa.

Relatório de execução e análise pormenorizada do programa
4. A França comunica à Comissão, o mais tardar um mês após a adopção do programa, o nome da

autoridade responsável pela elaboração e pela apresentação do relatório final de execução.
O relatório final contém um balanço preciso do conjunto do programa (nível de realização dos
objectivos físicos e qualificativos e dos progressos alcançados) e uma avaliação do impacte fitossani
tário e económico imediato.

O relatório final relativo ao presente programa será apresentado à Comissão e ao Comité fitossani

tário permanente pela autoridade competente até 31 de Dezembro de 1996, o mais tardar.
5. Em conjunto com a França, a Comissão pode recorrer a um avaliador independente. Este pode

proceder, com base no acompanhamento contínuo, à avaliação contínua definida no ponto 3. Pode,
nomeadamente, submeter propostas de adaptação dos subprogramas e/ou medidas, de alteração dos
critérios de selecção dos projectos, etc., tendo em conta os problemas encontrados durante a aplica
ção. Com base no acompanhamento da gestão, emite um parecer quanto às medidas administra
tivas a tomar.
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C. Informação e publicidade

No âmbito da presente acção, o organismo designado como responsável pela aplicação desta forma de
intervenção velará por que esta seja objecto de uma publicidade adequada.
Deve, nomeadamente, tentar :

— sensibilizar os potenciais beneficiários e as organizações profissionais para as possibilidades oferecidas
pela acção,

— sensibilizar a opinião pública para o papel desempenhado pela Comunidade no âmbito desta acção.

A França e o organismo responsável pela aplicação do programa consultarão a Comissão quanto às inicia
tivas previstas neste domínio, eventualmente recorrendo ao mecanismo do comité de acompanhamento.
Comunicarão com regularidade à Comissão as medidas de informação e publicidade tomadas, quer sob a
forma de um relatório final quer através do comité de acompanhamento.
Serão respeitadas as disposições jurídicas nacionais em matéria de confidencialidade das informações.

II. RESPEITO DAS POLÍTICAS COMUNITÁRIAS

As políticas comunitárias devem ser respeitadas neste domínio.

O programa é aplicado no cumprimento das disposições em matéria de coordenação e de respeito pelas polí
ticas comunitárias. Quanto a este aspecto, devem ser fornecidas pela França as seguintes informações :

1 . Celebração de contratos de direito público
O questionário « contratos de direito público » (') deve ser preenchido relativamente aos seguintes contra
tos :

— os contratos de direito público superiores aos limiares fixados pelas directivas « fornecimentos » e
« obras », celebrados pelas entidades adjudicantes na acepção das referidas directivas e que não benefi
ciem das isenções nelas previstas,
— nos contratos de direito público inferiores aos limiares, sempre que constituam lotes homogéneos de
uma obra ou de fornecimentos com valor superior ao limiar. Por « obra », deve-se entender o resultado
de um conjunto de trabalhos de construção ou de engenharia civil destinado a cumprir por si só uma
função económica ou técnica.

Os limiares são os que se encontram em vigor na data da publicação da presente decisão.
2. Protecção do ambiente

a) Informações gerais :
— descrição dos elementos e problemas principais do ambiente na região em questão, que contenha,
entre outras, uma descrição das zonas importantes para a conservação (zonas sensíveis),
— descrição global dos efeitos positivos e negativos importantes que o programa, devido aos investi
mentos, seja susceptível de ter no ambiente,

— descrição das medidas previstas de modo a evitar, reduzir ou compensar eventuais efeitos nefastos
importantes sobre o ambiente,
— síntese dos resultados das consultas às autoridades responsáveis pelo ambiente (parecer do minis
tério do ambiente ou do seu equivalente) e, caso exista, das consultas ao público interessado.

b) Descrição das medidas previstas
No que diz respeito às medidas do programa que poderiam ter uma incidência negativa importante
sobre o ambiente :

— os processos que serão aplicados para avaliação dos projectos individuais durante a execução do
programa,

— as disposições previstas para controlar os efeitos no ambiente durante a execução do programa, para
avaliar os resultados e para eliminar, reduzir ou compensar as consequências negativas.

(') Comunicação C(88) 2510 da Comissão aos Estados-membros relativa ao controlo do respeito das regras « contratos de di
reito público » nos projectos e programas financiados pelos fundos estruturais e instrumentos financeiros (JO n? C 22 de
28 . 1 . 1989, p. 3).
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 8 de Setembro de 1995

relativa à contribuição da Comunidade para o financiamento de um programa
de luta contra os organismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais a favor
da Madeira para 1995
(Apenas faz fé o texto em língua portuguesa)

(95/383/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que as disposições da presente decisão estão
em conformidade com o parecer do Comité fitossanitário

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

permanente,

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 arquipélagos dos Açores e da Madei
ra ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CEE) n ? 1974/93 da Comissão (2), e, nomeada
mente, o n ? 3 do seu artigo 33?,

Considerando que a Decisão 93/522/CEE da Comissão (3)
define as medidas elegíveis para financiamento comuni
tário respeitantes aos programas de luta contra os orga
nismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais nos
departamentos franceses ultramarinos e nos arquipélagos
dos Açores e da Madeira ;

Considerando que as condições específicas da produção
agrícola na Madeira requerem uma atenção especial e que
devem ser tomadas ou reforçadas medidas no sector das

produções vegetais, nomeadamente no sector fitossanitá
rio, relativamente a esta região ;

Considerando o custo especialmente elevado das medidas
a tomar ou a reforçar no sector fitossanitário ;

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?
Fica aprovada a contribuição financeira da Comunidade

para o programa oficial de luta contra os organismos
prejudiciais às plantas e produtos vegetais na ilha da
Madeira apresentado pelas autoridades competentes portu
guesas para 1995.

Artigo 2?

O programa oficial inclui três subprogramas :
1 . Um subprograma de luta autocida contra a mosca da
fruta ( Ceratitis capitata Wied) ;
2. Um subprograma de luta contra a mosca branca dos

citrinos (Aleurothrixus floccosus Maskell) ;

3 . Um subprograma de luta contra Trialeurodes vapora
riorurn Westwood.

Artigo 3 ?
A contribuição comunitária para o financiamento do

Considerando que o programa constituído por estas
medidas deve ser apresentado à Comissão pelas autori
dades competentes portuguesas ; que este programa

precisa, nomeadamente, os objectivos a atingir, as acções a
realizar, bem como a sua duração e custo, a fim de que a
Comunidade contribua, eventualmente, para o seu finan
ciamento ;

Considerando que a participação financeira da Comuni

dade pode cobrir até 75 % das despesas elegíveis,
excluídas as relativas à protecção das bananas ;

Considerando que os elementos técnicos apresentados por
Portugal permitiram que o Comité fitossanitário perma
nente efectuasse uma análise técnica correcta e global da
situação ;

(') JO n? L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .

(2) JO n? L 180 de 23. 7. 1993, p. 26.

b) JO n? L 251 de 8. 10. 1993, p. 35.

programa fica limitada a 75 % , no máximo, das despesas
relativas às medidas elegíveis definidas na Decisão
93/522/CEE da Comissão e é fixada para 1995 em
900 000 ecus para uma despesa total de 1 200 000 ecus
(sem IVA).

O plano financeiro do programa, que inclui o custo e o
respectivo financiamento, consta do anexo I da presente
decisão. No caso de a despesa total elegível para 1995,
apresentada por Portugal, ser inferior ao montante

previsto de 1 200 000 ecus, a contribuição comunitária
será reduzida proporcionalmente.
O reembolso comunitário será efectuado até ao limite do

montante indicado no primeiro parágrafo à taxa contabi
lística do ecu em vigor em 1 de Junho de 1995, ou seja :
um ecu = 196,159 escudos .

Artigo 4?

Será pago a Portugal um adiantamento de 1 80 000 ecus.
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Artigo 5 ?

A ajuda comunitária diz respeito às despesas relativas às
medidas elegíveis ligadas às operações abrangidas pelo
presente programa que tenham sido objecto, em Portugal,
de disposições relativamente às quais os meios financeiros

celebrados no cumprimento do direito comunitário,
nomeadamente das directivas comunitárias que coor
denam os processos de adjudicação dos contratos públicos
de obras e fornecimentos, bem como os artigos 30 ?, 52? e
59 ? do Tratado CE .

necessários tenham sido especificamente autorizados entre
1 de Agosto e 31 de Dezembro de 1995. Sob pena de

Artigo 8?

perda dos direitos ao financiamento comunitário, Portugal
deve encerrar os pagamentos ligados a estas operações até,
o mais tardar, 31 de Dezembro de 1995.

28 . 9 . 95

A República Portuguesa é a destinatária da presente deci
são .

Artigo 6?

As disposições de aplicação financeiras do programa, as
disposições relativas ao respeito das políticas comunitárias
e as informações a fornecer por Portugal constam do

Feito em Bruxelas, em 8 de Setembro de 1995.

anexo II .

Artigo 7?
Os eventuais contratos públicos relativos aos investi
mentos que são objecto da presente decisão devem ser

Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

QUADRO FINANCEIRO PARA 1995
(em ecus) (')

Despesas elegíveis

I

CE

Madeira

Total

858 382

286 127

1 144 509

Aleurothrixus Floccosus

18917

6 306

25 223

Trialeurodes Vaporarium

22 701

7 567

30 268

900 300

300 000

1 200 000

Ceratitis Capitata

Total

(') À taxa de 1 ecu : 196,159 escudos (1 de Junho de 1995).
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I. DISPOSIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA
A. Disposições de aplicação financeiras

1 . A intenção da Comissão é criar uma verdadeira colaboração com as autoridades responsáveis pela
aplicação do programa. Em conformidade com este último, essas autoridades são as seguidamente
indicadas .

Autorizações e pagamentos

2. Portugal compromete-se a garantir que, relativamente às acções co-financiadas pela Comunidade,
todos os organismos públicos ou privados implicados na gestão e na execução das correspondentes
operações conservarão uma codificação contabilística adequada de todas as transacções em causa, o
que facilitará a verificação das despesas pela Comunidade e pelas autoridades nacionais de controlo.
3. A autorização orçamental inicial assenta num plano financeiro indicativo ; esta autorização diz
respeito a cinco meses.
4. A autorização tem lugar quando a decisão que aprova a forma de intervenção é adoptada pelo Comité
fitossanitário permanente, nos termos do processo previsto no artigo 16?A da Directiva 77/93/CEE do
Conselho (').

5. Após a autorização, pode ser pago um primeiro adiantamento de 1 80 000 ecus.

6. O saldo será pago em duas fracções de 360 000 ecus. A primeira parte do saldo será paga mediante
apresentação à Comissão de um relatório de actividades intermédio. A segunda e última parte do
saldo será paga mediante apresentação à Comissão do conjunto das despesas efectuadas e após a sua
aceitação por esta.

Autoridades responsáveis pela aplicação do programa
— Por parte da administração central :
Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar (IPPAA)
Centro Nacional de Protecção da Produção Agrícola (CNPPA)
Quinta do Marquês
P-2580 Oeiras

— Por parte da administração local :
Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Agricultura, Florestas e Pescas
Direcção Regional da Agricultura
Av. Arriaga, 21 A
Edifício Golden Gate, 4? piso
P-9000 Funchal

7. As despesas reais efectuadas serão apresentadas à Comissão discriminadas por tipo de acção ou
subprograma, de uma forma que evidencie os laços entre o plano financeiro indicativo e as despesas
realmente efectuadas. Caso Portugal mantenha uma contabilidade informatizada adequada, esta será
aceitável .

8 . Todos os pagamentos da ajuda concedida pela Comunidade no âmbito da presente decisão serão efec
tuados à autoridade designada por Portugal, que será também responsável pelo reembolso à Comuni
dade de qualquer montante excedentário.
9. Todas as autorizações e pagamentos serão efectuados em ecus.

Os planos financeiros dos quadros comunitários de apoio e os montantes da intervenção comunitária
serão expressos em ecus à taxa fixada pela presente decisão. Os pagamentos far-se-ão através da
conta :

Banco de Fomento Exterior
N? de conta : 70/30/005156/0
NIB : 000900700000005156002

Titular : Governo da Região Autonoma da Madeira
Endereço : Av. de Zarco
P-9000 Funchal

(■) JO n ? L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 20.
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Controlo financeiro
10. Por sua iniciativa, a Comissão ou o Tribunal de Contas das Comunidades Europeias podem efectuar
controlos. Portugal e a Comissão trocarão imediatamente quaisquer informações pertinentes relativas
aos resultados desses controlos .

1 1 . Durante um período de três anos após o último pagamento que diga respeito a esta forma de assistên
cia, a autoridade responsável pela aplicação do programa colocará à disposição da Comissão todos os
documentos comprovativos relativos às despesas efectuadas para realização da acção.

12. Quando apresentar os pedidos de pagamento, Portugal colocará à disposição da Comissão todos os
relatórios oficiais adequados relativos ao controlo desta forma de acção.

Redução, suspensão e supressão da contribuição

13. Portugal e os beneficiários declaram que o financiamento comunitário será utilizado para os fins
previstos. Caso a realização de uma acção ou de uma medida pareça justificar apenas uma parte da
contribuição financeira que lhe foi atribuída, a Comissão procederá a um exame adequado do caso no
âmbito da parceria, solicitando, nomeadamente, a Portugal ou às outras autoridades designadas por
este Estado-membro para a execução da acção, a apresentação das respectivas observações num prazo
de dois meses .

14. No seguimento desse exame, a Comissão pode reduzir ou suspender a contribuição para a acção ou
medida em questão caso o exame confirme a existência de uma irregularidade, nomeadamente uma
alteração importante, que afecte a natureza ou as condições de realização da acção ou da medida, para
a qual não tenha sido solicitada a aprovação da Comissão.

Repetição do indevido
15. Qualquer montante que dê lugar a repetição do indevido deve ser reembolsado à Comunidade pela
autoridade designada no ponto 8 . Os montantes não reembolsados são susceptíveis de ser acrescidos
de juros de mora. Se, por qualquer razão, a autoridade designada no ponto 8 não reembolsar o inde
vido à Comunidade, Portugal reembolsará esse montante à Comissão.

Prevenção e detecção de irregularidades
16. Os parceiros observarão um código de conduta estabelecido por Portugal a fim de garantir a detecção
de qualquer irregularidade na forma de assistência. Portugal velará, nomeadamente, por que :
— seja empreendida uma acção adequada,
— se for caso disso, seja recuperado qualquer montante indevidamente pago na sequência de uma
irregularidade,
— seja empreendida uma acção para impedir irregularidades.

B. Acompanhamento e avaliação

I. Comité de acompanhamento
1 . Criação

É criado um comité de acompanhamento do programa operacional entre Portugal e a Comissão ;
este comité tem por tarefa fazer trimestralmente o ponto da situação da execução do programa e
propor, se for caso disso, as adaptações necessárias.

2. A composição, funcionamento e periodicidade das reuniões do comité de acompanhamento serão
decididas pela Comissão o mais tardar duas semanas após Portugal ter sido notificado da presente
decisão .

3. Competências do comité de acompanhamento
O comité :

— tem por responsabilidade geral assegurar o bom desenrolar do programa para que os objectivos
fixados sejam atingidos. A competência do comité exerce-se em relação às medidas do
programa e nos limites da ajuda comunitária fornecida. O comité vela, em especial pelo
cumprimento das disposições regulamentares, nomeadamente em matéria de elegibilidade das
operações e dos projectos,

— toma posição, com base nas informações relativas à selecção dos projectos já aprovados e reali
zados, quanto à aplicação dos critérios de selecção definidos no programa,

— propõe qualquer medida necessária para acelerar a execução do programa, em caso de atraso

evidenciado pelos resultados periódicos fornecidos pelos indicadores de acompanhamento e
pelas avaliações intermédias,

N? L 231 /48

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

— pode proceder, de acordo com o(s) representante(s) da Comissão, às adaptações dos planos de
financiamento até ao limite de 15 % da contribuição comunitária para um subprograma ou
uma medida para a totalidade do período, ou de 20 % para o exercício anual, desde que o

montante global previsto no programa operacional não seja superado. É necessário velar por

—
—
—
—

que os objectivos principais do programa operacional não sejam comprometidos por essa razão,
emite o seu parecer quanto às adaptações propostas à Comissão,
emite um parecer quanto aos projectos de assistência técnica previstos no programa,
emite o seu parecer quanto ao projecto do relatório anual de execução,
apresenta regularmente, pelo menos duas vezes para o período em causa, um relatório ao
Comité fitossanitário permanente sobre o estado de realização dos trabalhos e a situação das
despesas.

II. Acompanhamento e avaliação do programa durante a sua aplicação (acompanhamento e avalia
ção contínua)

1 . O organismo nacional responsável pela aplicação do programa fica encarregado da execução do
acompanhamento e da avaliação contínua do programa.
2. Entende-se por acompanhamento contínuo um sistema de informações sobre o estado de realiza
ção do programa. O acompanhamento contínuo diz respeito às medidas que se inscrevem no
âmbito do programa. O acompanhamento contínuo utiliza indicadores financeiros e físicos estru
turados de modo a permitir uma avaliação da forma como as despesas consagradas a cada medida
correspondem a indicadores físicos pré-definidos que indicam o grau de realização da medida.

3. A avaliação contínua de um programa inclui uma análise dos resultados quantitativos da sua apli
cação, baseada em considerações operacionais, jurídicas e de procedimento. O objectivo é garantir
a conformidade entre as medidas e os objectivos do programa.
Relatório de execução e análise pormenorizada do programa

4. Portugal comunicará à Comissão, o mais tardar um mês após a adopção do programa, o nome da
autoridade responsável pela elaboração e apresentação do relatório final de execução.
O relatório final relativo ao presente programa será apresentado à Comissão e ao Comité fitossani
tário permanente pela autoridade competente o mais tardar em 31 de Março de 1996.
5. Em conjunto com Portugal, a Comissão pode recorrer a um avaliador independente. Este pode

proceder, com base no acompanhamento contínuo, à avaliação contínua definida no ponto 3
supra. Pode, nomeadamente, submeter propostas de adaptação dos subprogramas e/ou medidas, de
alteração dos critérios de selecção dos projectos, etc., tendo em conta os problemas encontrados
durante a respectiva aplicação. Com base no acompanhamento da gestão, emitirá um parecer sobre
as medidas administrativas a tomar.

III. Avaliação ex post do impacte fitossanitário e económico
O relatório final conterá um balanço preciso do conjunto do programa (nível de realização dos objec

tivos físicos e qualitativos e dos progressos alcançados). É conveniente proceder a uma primeira avalia
ção do impacte fitossanitário e económico imediato.

C. Informação e publicidade

No âmbito da presente acção, o organismo designado como responsável pela aplicação desta forma de
intervenção velará por que esta seja objecto de uma publicidade adequada.
Deve, nomeadamente :

— sensibilizar os potenciais beneficiários e as organizações profissionais para as possibilidades oferecidas
pela acção,

— sensibilizar a opinião pública para o papel desempenhado pela Comunidade no âmbito desta acção.

Portugal e o organismo responsável pela aplicação do programa consultarão a Comissão sobre as inicia
tivas previstas neste domínio, eventualmente recorrendo ao mecanismo do comité de acompanhamento.
Comunicarão com regularidade à Comissão as medidas de informação e publicidade tomadas, quer sob a
forma de um relatório final quer através do comité de acompanhamento.

Serão respeitadas as disposições jurídicas nacionais em matéria de confidencialidade das informações.

28 . 9 . 95

28 . 9 . 95

ÍPT I

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 231 /49

II. RESPEITO DAS POLITICAS COMUNITÁRIAS

As políticas comunitárias devem ser respeitadas neste domínio.

O programa é aplicado no cumprimento das disposições em matéria de coordenação e no respeito das polí
ticas comunitárias. Quanto a este aspecto, devem ser fornecidas por Portugal as seguintes informações :
1 . Celebração de contratos públicos
O questionário « contratos públicos » (') deve ser preenchido relativamente aos seguintes contratos :
— contratos públicos superiores aos limiares fixados pelas directivas « fornecimentos » e « obras », cele
brados pelas entidades adjudicantes na acepção das referidas directivas e que não beneficiem das isen
ções nelas previstas,
— contratos públicos inferiores aos limiares, sempre que correspondam a lotes homogéneos de uma obra
ou de fornecimentos com valor superior ao limiar. Por « obra », deve-se entender o resultado de um
conjunto de trabalhos de construção ou de engenharia civil destinado a cumprir por si só uma função
económica ou técnica.

Os limiares são os em vigor na data de notificação da presente decisão.
2. Protecção do ambiente

a) Informações gerais :
— descrição dos elementos e problemas principais do ambiente na região em questão, que contenha,
entre outras, uma descrição das zonas importantes para a conservação (zonas sensíveis),
— descrição global dos efeitos positivos e negativos importantes que o programa, devido aos investi
mentos previstos, seja susceptível de ter no ambiente,
— descrição das medidas previstas para evitar, reduzir ou compensar eventuais efeitos nefastos impor
tantes sobre o ambiente,

— síntese dos resultados das consultas das autoridades responsáveis pelo ambiente (parecer do minis
tério do ambiente ou do seu equivalente) e, caso exista, das consultas ao público interessado.

b) Descrição das medidas previstas
No que diz respeito às medidas do programa que podem ter um impacte negativo importante no
ambiente :

— os processos que serão aplicados para avaliação dos projectos individuais durante a execução do
programa,

— as disposições previstas para controlar os efeitos no ambiente durante a execução do programa, para
avaliar os resultados e para eliminar, reduzir ou compensar as consequências negativas.

(') Comunicação C(88) 2510 da Comissão aos Estados-membros relativa aos controlos do cumprimento das regras « contratos
públicos » nos projectos e programas financiados pelos fundos estruturais e instrumentos financeiros (JO n? C 22 de 28. 1 .
1989, p. 3).
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 8 de Setembro de 1995

relativa à contribuição da Comunidade para o financiamento de um programa
de luta contra os organismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais a favor
dos Açores para 1995
(Apenas faz fé o texto em língua portuguesa)

(95/384/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

nente efectuasse uma análise técnica correcta e global da
situação ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que as disposições da presente decisão estão
em conformidade com o parecer do Comité fitossanitário
permanente,

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 arquipélagos dos Açores e da Madei
ra ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CEE) n? 1974/93 da Comissão (2), e, nomeada
mente, o n ? 3 do seu artigo 33?,

Considerando que a Decisão 93/522/CEE da Comissão (3)
define as medidas elegíveis para financiamento comuni
tário respeitantes aos programas de luta contra os orga
nismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais nos
departamentos franceses ultramarinos e nos arquipélagos
dos Açores e da Madeira ;

Considerando que as condições específicas da produção
agrícola nos Açores requerem uma atenção especial e que
devem ser tomadas ou reforçadas medidas no sector das

produções vegetais, nomeadamente no sector fitossanitá

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?
Fica aprovada a contribuição financeira da Comunidade
para o programa oficial de luta contra os organismos
prejudiciais às plantas e produtos vegetais nos Açores
apresentado pelas autoridades competentes portuguesas
para 1995.
Artigo 2?

O programa oficial diz respeito à luta contra a Popillia
japonica New na ilha Terceira para evitar a sua propaga
ção noutras partes da Comunidade e conseguir progressi
vamente a sua erradicação total naquela ilha.

rio, relativamente a esta região ;

Artigo 3 ?

Considerando o custo especialmente elevado das medidas
a tomar ou a reforçar no sector fitossanitário ;

Considerando que o programa constituído por estas
medidas deve ser apresentado à Comissão pelas autori
dades competentes portuguesas ; que este programa

precisa, nomeadamente, os objectivos a atingir, as acções a
realizar, bem como a sua duração e custo, a fim de que a
Comunidade contribua, eventualmente, para o seu finan
ciamento ;

Considerando que a participação financeira da Comuni

dade pode cobrir até 75 % das despesas elegíveis,

A contribuição comunitária para o financiamento do
programa fica limitada a 75 %, no máximo, das despesas
relativas às medidas elegíveis definidas na Decisão
93/522/CEE da Comissão e é fixada para 1995 em
650 000 ecus para uma despesa total de 866 667 de ecus
(sem IVA).

O plano financeiro do programa, que inclui o custo e o
respectivo financimento, consta do anexo I da presente
decisão. No caso de a despesa total elegível para 1995,
apresentada por Portugal, ser inferior ao montante

previsto de 866 667 de ecus, a contribuição comunitária
será reduzida proporcionalmente.

excluídas as relativas à protecção das bananas ;

O reembolso comunitário será efectuado até ao limite do

Considerando que os elementos técnicos apresentados por
Portugal permitiram que o Comité fitossanitário perma

um ecu = 196,159 escudos.

0 ) JO n? L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .
(2) JO n? L 180 de 23. 7. 1993, p. 26.
3 JO n? L 251 de 8. 10. 1993, p. 35.

montante indicado no primeiro parágrafo à taxa contabi
lística do ecu em vigor em 1 de Junho de 1995, ou seja :

Artigo 4?

Será pago a Portugal um adiantamento de 1 20 000 ecus.
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Artigo 5 ?
A ajuda comunitária diz respeito às despesas relativas às
medidas elegíveis ligadas às operações abrangidas pelo
presente programa que tenham sido objecto, em Portugal,
de disposições relativamente às quais os meios financeiros
necessários tenham sido especificamente autorizados entre
1 de Agosto e 31 de Dezembro de 1995. Sob pena de
perda dos direitos ao financiamento comunitário, Portugal
deve encerrar os pagamentos ligados a estas operações até,
o mais tardar, 31 de Julho de 1996.

N ? L 231 /51

celebrados no cumprimento do direito comunitário,
nomeadamente das directivas comunitárias que coor

denam os processos de adjudicação dos contratos públicos
de obras e fornecimentos, bem como os artigos 30?, 52? e
59? do Tratado CE .

Artigo 8?

A República Portuguesa é a destinatária da presente deci
são .

Artigo 6?

As disposições de aplicação financeiras do programa, as
disposições relativas ao respeito das políticas comunitárias
e as informações a fornecer por Portugal constam do

Feito em Bruxelas, em 8 de Setembro de 1995.

anexo II.

Artigo 7?
Os eventuais contratos públicos relativos aos investi
mentos que são objecto da presente decisão devem ser

Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

QUADRO FINANCEIRO PARA 1995
(em ecus) (')

Despesas elegíveis

\

CE

Nacional

Total

573 491

191 164

764 655

Repartição por acção :

— luta biológica
— quarentena

8 909

2 969

11 878

— luta química

6 500

2 167

8 667

45 500

15 167

60 667

15 600

5 200

20 800

650 000

216 667

866 667

— formação técnica

— despesas de funcionamento
programa (luta colectiva)
Total

do

(') À taxa de 1 ecu = 196,159 escudos (1 de Junho de 1995).
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ANEXO II

I. DISPOSIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA
A. Disposições de aplicação financeiras

1 . A intenção da Comissão é criar uma verdadeira colaboração com as autoridades responsáveis pela
aplicação do programa de luta contra os organismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais que é
objecto de uma contribuição financeira da Comunidade, designado neste anexo por « programa ». Em
conformidade com este último, essas autoridades são as seguidamente indicadas.
Autorizações e pagamentos

2. Portugal compromete-se a garantir que, relativamente às acções co-financiadas pela Comunidade,
todos os organismos públicos ou privados implicados na gestão e na execução das correspondentes
operações conservarão uma codificação contabilística adequada de todas as transacções em causa, o
que facilitará a verificação das despesas pela Comunidade e pelas autoridades nacionais de controlo.
3. A autorização orçamental inicial assenta num plano financeiro indicativo ; esta autorização diz
respeito a um ano.

4. A autorização tem lugar quando a decisão que aprova a forma de intervenção é adoptada pelo Comité
fitossanitário permanente, nos termos do processo previsto no artigo 16?A da Directiva 77/93/CEE do
Conselho (').

5. Após a autorização, pode ser pago um primeiro adiantamento de 120 000 ecus.
6. O saldo será pago em duas fracções idênticas de 265 000 ecus cada. A primeira parte do saldo será
paga mediante apresentação à Comissão de um relatório de actividades intermédio. A segunda e
última parte do saldo será paga após apresentação à Comissão do conjunto das despesas efectuadas e
após a sua aceitação por esta.

Autoridades responsáveis pela aplicação do programa
— Por parte da administração central :
Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar (IPPAA)
Centro Nacional de Protecção da Produção Agrícola (CNPPA)
Quinta do Marquês
P-2580 Oeiras

— Por parte da administração local :

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Agricultura e Pescas
Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário
Vinha Brava

P-9700 Angra do Heroísmo

7. As despesas reais efectuadas serão apresentadas à Comissão discriminadas por tipo de acção ou
subprograma, de uma forma que evidencie os laços entre o plano financeiro indicativo e as despesas
realmente efectuadas. Caso Portugal mantenha uma contabilidade informatizada adequada, esta será
aceitável .

8 . Todos os pagamentos da ajuda concedida pela Comunidade no âmbito da presente decisão serão efec
tuados à autoridade designada por Portugal, que será também responsável pelo reembolso à Comuni
dade de qualquer montante excedentário.
9. Todas as autorizações e pagamentos serão efectuados em ecus.

Os planos financeiros dos quadros comunitários de apoio e os montantes da intervenção comunitária
serão expressos em ecus à taxa fixada pela presente decisão. Os pagamentos far-se-ão através da
conta :

Banco Comercial dos Açores
Endereço : Rua da Sé
P-9700 Angra do Heroísmo
N? de conta : 6/312/3637875
NIB : 001200060312363787541

Titular : Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário
(') JO n ? L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 20
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Controlo financeiro

10. Por sua iniciativa, a Comissão ou o Tribunal de Contas das Comunidades Europeias podem efectuar
controlos. Portugal e a Comissão trocarão imediatamente quaisquer informações pertinentes relativas
aos resultados desses controlos .

11 . Durante um período de três anos após o último pagamento que diga respeito a esta forma de assistên
cia, a autoridade responsável pela aplicação do programa colocará à disposição da Comissão todos os
documentos comprovativos relativos às despesas efectuadas para a realização da acção.

12. Quando apresentar os pedidos de pagamento, Portugal colocará à disposição da Comissão todos os
relatórios oficiais adequados relativos ao controlo desta forma de acção.

Redução, suspensão e supressão da contribuição
13. Portugal e os beneficiários declaram que o financiamento comunitário será utilizado para os fins
previstos. Caso a realização de uma acção ou de uma medida pareça justificar apenas uma parte da
contribuição financeira que lhe foi atribuída, a Comissão procederá a um exame adequado do caso no
âmbito da parceria, solicitando, nomeadamente, a Portugal ou às outras autoridades designadas por
este Estado-membro para a execução da acção, a apresentação das respectivas observações num prazo
de dois meses .

14. No seguimento desse exame, a Comissão pode reduzir ou suspender a contribuição para a acção ou
medida em questão caso o exame confirme a existência de uma irregularidade, nomeadamente uma
alteração importante, que afecte a natureza ou as condições de realização da acção ou da medida, para
a qual não tenha sido solicitada a aprovação da Comissão.

Repetição do indevido
15. Qualquer montante que dê lugar a repetição do indevido deve ser reembolsado à Comunidade pela
autoridade designada no ponto 8 . Os montantes não reembolsados são susceptíveis de ser acrescidos
de juros de mora. Se, por qualquer razão, a autoridade designada no ponto 8 não reembolsar o inde
vido à Comunidade, Portugal reembolsará esse montante à Comissão.

Prevenção e detecção de irregularidades
16. Os parceiros observarão um código de conduta estabelecido por Portugal a fim de garantir a detecção
de qualquer irregularidade na forma de assistência. Portugal velará, nomeadamente, por que :
— seja empreendida uma acção adequada,
— se for caso disso, seja recuperado qualquer montante indevidamente pago na sequência de uma
irregularidade,
— seja empreendida uma acção para impedir irregularidades.

B. Acompanhamento e avaliação

I. Comité de acompanhamento
1 . Criação

É criado um comité de acompanhamento do programa operacional entre Portugal e a Comissão ;
este comité tem por tarefa fazer trimestralmente o ponto da situação da execução do programa e
propor, se for caso disso, as adaptações necessárias.
2. A composição, funcionamento e periodicidade das reuniões do comité de acompanhamento serão
decididas pela Comissão o mais tardar um mês após Portugal ter sido notificado da presente deci
são.

3. Competências do comité de acompanhamento
O comité :

— tem por responsabilidade geral assegurar o bom desenrolar do programa para que os objectivos
fixados sejam atingidos. A competência do comité exerce-se em relação às medidas do
programa e nos limites da ajuda comunitária fornecida. O comité vela, em especial, pelo
cumprimento das disposições regulamentares, nomeadamente em matéria de elegibilidade das
operações e dos projectos,

— toma posição, com base nas informações relativas à selecção dos projectos já aprovados e reali
zados, quanto à aplicação dos critérios de selecção definidos no programa,

— propõe qualquer medida necessária para acelerar a execução do programa, em caso de atraso
evidenciado pelos resultados periódicos fornecidos pelos indicadores de acompanhamento e
pelas avaliações intermédias,
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— pode proceder, de acordo com o(s) representante(s) da Comissão, às adaptações dos planos de
financiamento até ao limite de 15 % da contribuição comunitária para um subprograma ou
uma medida para a totalidade do período, ou de 20 % para o exercício anual, desde que o

montante global previsto no programa não seja superado. É necessário velar por que os objec

—
—
—
—

tivos principais do programa não sejam comprometidos por essa razão,
emite o seu parecer quanto às adaptações propostas à Comissão,
emite um parecer quanto aos projectos de assistência técnica previstos no programa,
emite o seu parecer quanto ao projecto do relatório final de execução,
apresenta regularmente, pelo menos duas vezes para o período em causa, um relatório ao
Comité fitossanitário permanente sobre o estado de realização dos trabalhos e a situação das
despesas.

II. Acompanhamento e avaliação do programa durante a sua aplicação (acompanhamento e avalia
ção contínua)

1 . O organismo nacional responsável pela aplicação do programa fica encarregado da execução do
acompanhamento e da avaliação contínua do programa.
2. Entende-se por acompanhamento contínuo um sistema de informações sobre o estado de realiza
ção do programa. O acompanhamento contínuo diz respeito às medidas que se inscrevem no
âmbito do programa. O acompanhamento contínuo utiliza indicadores financeiros e físicos estru
turados de modo a permitir uma avaliação da forma como as despesas consagradas a cada medida
correspondem a indicadores físicos pré-definidos que indicam o grau de realização da medida.
3 . A avaliação contínua de um programa inclui uma análise dos resultados quantitativos da sua apli
cação, baseada em considerações operacionais, jurídicas e de procedimento. O objectivo é garantir
a conformidade entre as medidas e os objectivos do programa.

Relatório de execução e análise pormenorizada do programa
4. Portugal comunicará à Comissão, o mais tardar um mês após a adopção do programa, o nome da
autoridade responsável pela elaboração e apresentação do relatório final de execução.
O relatório final relativo ao presente programa será apresentado à Comissão e ao Comité fitossani
tário permanente pela autoridade competente o mais tardar em 31 de Outubro de 1996.
5. Em conjunto com Portugal, a Comissão pode recorrer a um avaliador independente. Este pode

proceder, com base no acompanhamento contínuo, à avaliação contínua definida no ponto 3
supramencionado. Pode, nomeadamente, submeter propostas de adaptação dos subprogramas e/ou
medidas, de alteração dos critérios de selecção dos projectos, etc., tendo em conta os problemas

encontrados durante a respectiva aplicação. Com base no acompanhamento da gestão, emitirá um
parecer sobre as medidas administrativas a tomar.
III. Avaliação ex post do impacte fitossanitário e económico
O relatório final conterá um balanço preciso do conjunto do programa (nível de realização dos objec

tivos físicos e qualitativos e dos progressos alcançados). É conveniente proceder a uma primeira avalia
ção do impacte fitossanitário e económico imediato.

C. Informação e publicidade

No âmbito da presente acção, o organismo designado como responsável pela aplicação desta forma de
intervenção velará por que esta seja objecto de uma publicidade adequada.
Deve, nomeadamente :

— sensibilizar os potenciais beneficiários e as organizações profissionais para as possibilidades oferecidas
pela acção,

— sensibilizar a opinião pública para o papel desempenhado pela Comunidade no âmbito desta acção.
Portugal e o organismo responsável pela aplicação do programa consultarão a Comissão sobre as inicia
tivas previstas neste domínio, eventualmente recorrendo ao mecanismo do comité de acompanhamento.
Comunicarão com regularidade à Comissão as medidas de informação e publicidade tomadas, quer sob a
forma de um relatório final quer através do comité de acompanhamento.

Serão respeitadas as disposições jurídicas nacionais em matéria de confidencialidade das informações.
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II . RESPEITO DAS POLITICAS COMUNITÁRIAS

As políticas comunitárias devem ser respeitadas neste domínio.
O programa é aplicado no cumprimento das disposições em matéria de coordenação e no respeito das polí
ticas comunitárias. Quanto a este aspecto, devem ser fornecidas por Portugal as seguintes informações :
1 . Celebração de contratos públicos

O questionário « contratos públicos » (') deve ser preenchido relativamente aos seguintes contratos :
— contratos públicos superiores aos limiares fixados pelas directivas « fornecimentos » e « obras », cele
brados pelas entidades adjudicantes na acepção das referidas directivas e que não beneficiem das isen
ções nelas previstas ,

— contratos públicos inferiores aos limiares, sempre que correspondam a lotes homogéneos de uma obra
ou de fornecimentos com valor superior ao limiar. Por « obra », deve-se entender o resultado de um
conjunto de trabalhos de construção ou de engenharia civil destinado a cumprir por si só uma função
económica ou técnica.

Os limiares são os em vigor na data de notificação da presente decisão.
2. Protecção do ambiente

a) Informações gerais :
— descrição dos elementos e problemas principais do ambiente na região em questão, que contenha,
entre outras, uma descrição das zonas importantes para a conservação (zonas sensíveis),
— descrição global dos efeitos positivos e negativos importantes que o programa, devido aos investi
mentos previstos, seja susceptível de ter no ambiente,
— descrição das medidas previstas para evitar, reduzir ou compensar eventuais efeitos nefastos impor
tantes sobre o ambiente,

— síntese dos resultados das consultas das autoridades responsáveis pelo ambiente (parecer do minis
tério do ambiente ou do seu equivalente) e, caso exista, das consultas ao público interessado.

b) Descrição das medidas previstas
No que diz respeito às medidas do programa que podem ter um impacte negativo importante no
ambiente :

— os processos que serão aplicados para avaliação dos projectos individuais durante a execução do
programa,

— as disposições previstas para controlar os efeitos no ambiente durante a execução do programa, para
avaliar os resultados e para eliminar, reduzir ou compensar as consequências negativas.

(') Comunicação C(88) 2510 da Comissão aos Estados-membros relativa aos controlos do cumprimento das regras « contratos
públicos » nos projectos e programas financiados pelos fundos estruturais e instrumentos financeiros (JO n? C 22 de 28. 1 .
1989, p . 3).
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COMITÉ MISTO DO EEE

DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N ? 27 /95

de 19 de Maio de 1995

que altera o anexo XIII (Transportes) do Acordo EEE

O COMITÉ MISTO DO EEE,

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, tal como adaptado pelo
Protocolo que adapta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, a seguir designado « o
acordo », e, nomeadamente, o seu artigo 98 ?,

Considerando que o anexo XIII do acordo foi alterado pela Decisão do Comité Misto do
EEE n ? 21 /94 de 28 de Outubro de 1994 (') ;
Considerando que o Regulamento (CE) n ? 2812/94 da Comissão, de 18 de Novembro de
1994, que altera o Regulamento (CEE) n ? 1101 /89 do Conselho, no que diz respeito às
condições aplicáveis à entrada em serviço de novas embarcações de navegação interior (2),
deve ser incorporado no acordo ;
Considerando que o Regulamento (CE) n? 3314/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de
1994, que altera o Regulamento (CEE) n? 1101 /89 relativo ao saneamento estrutural da
navegação interior (3), deve ser incorporado no acordo,

DECIDE :

Artigo 1 ?

Ao anexo XIII do acordo, no ponto 44. [Regulamento (CEE) n? 1101 /89 do Conselho],
antes da indicação da adaptação, são aditados os seguintes travessões :

« — 394 R 2812 : Regulamento (CE) n ? 2812/94 da Comissão de 18 de Novembro de
1994 (JO n? L 298 de 19. 11 . 1994, p. 22).

— 394 R 3314 : Regulamento (CE) n? 3314/94 do Conselho de 22 de Dezembro de
1994 (JO n? L 350 de 31 . 12. 1994, p. 8).».
Artigo 2?

Os textos do Regulamento (CE) n? 2812/94 da Comissão e do Regulamento (CE)
n ? 3314/94 do Conselho, que se encontram em anexo às respectivas versões linguísticas
da presente decisão, fazem fé nas línguas islandesa e noruguesa.
C) JO n? L 325 de 17. 12. 1994, p. 73.

M JO n? L 298 de 19. 11 . 1994, p. 22.
O JO n? L 350 de 31 . 12. 1994, p. 8.
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Artigo 3 ?
A presente decisão entra em vigor em 1 de Junho de 1995, desde que tenham sido efec
tuadas ao Comité Misto do EEE todas as notificações previstas no n? 1 do artigo 103 ? do
acordo.

Artigo 4?

A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.
Feito em Bruxelas, em 19 de Maio de 1995 .
Pelo Comité Misto do EEE
0 Presidente
P. BENAVIDES
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N ? 28 /95

de 19 de Maio de 1995

que altera o anexo XIII (Transportes) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, tal como adaptado pelo
Protocolo que adapta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, a seguir designado « o
acordo », e, nomeadamente, o seu artigo 98 ?,

Considerando que o anexo XIII do acordo foi alterado pela Decisão n? 7/94 do Comité
Misto do EEE, de 21 de Março de 1994, que altera o protocolo 47 e alguns anexos do
acordo EEE (') ;
Considerando que o Regulamento (CE) n? 3039/94 da Comissão, de 14 de Dezembro de
1994, que altera o Regulamento (CEE) n? 1102/89, que estatui determinadas normas de
execução do Regulamento (CEE) n? 1101 /89 do Conselho relativo ao saneamento estru
tural da navegação interior (2), deve ser incorporado no acordo,
DECIDE :

Artigo 1 ?

Ao anexo XIII do acordo, no ponto 45. [Regulamento (CEE) n? 1102/89 da Comissão],
antes da indicação da adaptação, é aditado o seguinte travessão :
« — 394 R 3039 : Regulamento (CE) n ? 3039/94 da Comissão, de 14 de Dezembro de
1994 (JO n? L 332 de 15. 12. 1994, p. 11 ).».
Artigo 2?

Os textos do Regulamento (CE) n? 3039/94 da Comissão, que se encontram em anexo às
respectivas versões linguísticas da presente decisão, fazem fé nas línguas islandesa e norue
guesa.

Artigo 3 ?

A presente decisão entra em vigor em 1 de Junho de 1995, desde que tenham sido efec
tuadas ao Comité Misto do EEE todas as notificações previstas no n? 1 do artigo 103? do
acordo.

Artigo 4?

A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.
Feito em Bruxelas, em 19 de Maio de 1995.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
P. BENAVIDES

(') JO n? L 160 de 28. 6. 1994, p. 1 .
2 JO n? L 322 de 15. 12. 1994, p. 11 .
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