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REGULAMENTO (CE) N? 102/96 DO CONSELHO

de 22 de Janeiro de 1996

que prorroga as medidas previstas no anexo I do Regulamento (CE) n? 1416/95

que estabelece determinadas concessões sob a forma de contingentes pautais
comunitários em 1995 para certos produtos agrícolas transformados
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

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

Tendo em conta o Acto de Adesão da Áustria, da

no anexo I do Regulamento (CE) n ? 1416/95 para o ano
de 1996,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Finlândia e da Suécia,

Artigo 1 ?

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1416/95 do
Conselho, de 19 de Junho de 1995, que estabelece deter
minadas concessões sob a forma de contingentes pautais
comunitários em 1995 para certos produtos agrícolas
transformados ('), abriu contingentes pautais a favor da
Suíça, para 1995, nas condições definidas no seu anexo I ;

As medidas previstas no anexo I do Regulamento (CE)

Considerando que a celebração de um protocolo adicional
não foi possível antes de 1 de Janeiro de 1996 ; que, por
conseguinte, é necessário prorrogar as medidas previstas

peias.

n ? 1416/95 são prorrogadas para o ano de 1996.

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

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Janeiro de 1996.
Pelo Conselho
0 Presidente
L. DINI

(>) JO n? L 141 de 24. 6. 1995, p. 1 .

N ? L 19/2

I PT I

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

25. 1 . 96

REGULAMENTO (CE) N? 103/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996

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?,

Comissão tem conhecimento, conduz a alteração das resti

tuições à 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 ? 56/96 são modificadas de acordo

Considerando que as restituições aplicáveis à exportação
para o açúcar branco e para o açúcar em bruto foram
fixadas pelo Regulamento (CE) n ? 56/96 da Comissão (3) ;

com os montantes referidos no anexo.

Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CE) n ? 56/96, dados de que a

O presente regulamento entra em vigor em 25 de Janeiro

Artigo 2?
de 1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

11) JO n? L 110 de 17. 5. 1995, p. 1 .
(3\ TO n 0 T. 13 de 18 . 1 . 1996. n. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 24 de Janeiro de 1996, que altera 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
1701 11 90 950
1701 12 90 100

1701 1290 910
1701 12 90 950

38,65
37,93

38,65
37,93

(')
(')
(2)
(')
(')
(2)

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

0,4202

— ecus/ 1 00 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

42,02
41,50
41,50

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

0,4202

(') O presente montante e aplicável 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? 4 do artigo 17? A do Regulamento (CEE) n? 1785/81 .
(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 nos
Regulamentos (CEE) n? 990/93 alterado e (CE) n? 2815/95.

N® L 19 /3

N? L 19/4

( PT I

25. 1 . 96

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

REGULAMENTO (CE) N? 104/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996

que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para
o vigésimo quinto concurso público parcial efectuado no âmbito do concurso
público permanente referido no Regulamento (CE) n? 1813/95
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? 5, alínea b), do seu
artigo 17?,

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
mercado do açúcar na Comunidade e no mercado
mundial ;

Considerando que, após exame das ofertas, é conveniente
adoptar, para o vigésimo quinto concurso público parcial,
as disposições referidas no artigo 1 ? ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (4), alterado pelo Regulamento (CE) n? 1380/

/95 (*), proíbe o comércio entre a Comunidade Europeia e
a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montene
gro) ; que esta proibição não se aplica a determinadas
situações, enumeradas de forma limitativa nos artigos 2?,
4?, 5? e 7? do mesmo regulamento e no Regulamento
(CE) n? 2815/95 do Conselho (*); que este facto deve ser
tomado em consideração na fixação das restituições ;

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

Artigo 1 ?

1 . Para o vigésimo quinto concurso público parcial de
açúcar branco, efectuado no âmbito do Regulamento (CE)
n? 1813/95, o montante máximo da restituição à exporta
ção é fixado em 44,551 ecus/ 100 quilogramas.
2. As restituições à exportação para a República Federa
tiva da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) só podem ser
concedidas no respeito das condições previstas nos Regu
lamentos (CEE) n? 990/93 alterado e (CE) n? 2815/95.
Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 25 de Janeiro
de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

I1) JO n? L 110 de 17. 5. 1995, p. 1 .
(3) JO n? L 175 de 27. 7. 1995, p. 12.
h) JO n? L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.

O JO n? L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .

h) JO n? L 297 de 9. 12. 1995, p. 1 .
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REGULAMENTO (CE) N? 105/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996
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,

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),

se referir a uma pequena quantidade não representativa do
mercado ; que os preços de oferta que possam ser conside
rados não representativos da tendência efectiva do
mercado devem igualmente ser excluídos ;

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 ;

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 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
Considerando que o Regulamento (CE) n? 1422/95 prevê
que o preço CIF de importação do melaço, a seguir
designado « preço representativo », é estabelecido em
conformidade com o Regulamento (CEE) n? 785/68 (4) ;
que este preço se entende fixado para a qualidade-tipo
definida 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
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
feitas no mercado mundial, aos preços registados nos

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 ;

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,

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,
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
(>)
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
110
141
145

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
17. 5. 1995, p. 1 .
24. 6. 1995, p. 12.
27. 6. 1968, p. 12.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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?
O presente regulamento entra em vigor em 25 de Janeiro
de 1996.

N? L 19/6
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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 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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 (')

10,16

1703 90 00 (')

11,09

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? 106/96 DA COMISSÃO
de 23 de Janeiro de 1996
que fixa valores unitários para a determinação do valor aduaneiro de certas
mercadorias perecíveis
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2913/92 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o
Código Aduaneiro Comunitário ('),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2454/93 da
Comissão, de 2 de Julho de 1993, que fixa determinadas
disposições de aplicação do Regulamento (CEE)
n? 2913/92 do Conselho, que estabelece o Código Adua
neiro Comunitário (2), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 1762/95 (3), e, nomeada
mente, o n ? 1 do seu artigo 173 ?,

Considerando que os artigos 173 ? a 177? do Regulamento
(CEE) n ? 2454/93 prevêem os critérios para a fixação
periódica pela Comissão de valores unitários para os
produtos designados segundo a classificação do anexo 26
desse regulamento ;

Considerando que a aplicação das normas e critérios
fixados nos artigos acima referidos aos elementos comuni

cados a Comissão em conformidade com o disposto
no n ? 2 do artigo 173 ? do Regulamento (CEE)
n? 2454/93 conduz a fixar, para os produtos em questão,
os valores unitários indicados no anexo ao presente regu
lamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os valores unitários referidos no n ? 1 do artigo 173? do
Regulamento (CEE) n ? 2454/93 são fixados conforme se
indica no quadro em anexo.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 26 de Janeiro
de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Mário MONTI

Membro da Comissão

(>) JO n? L 302 de 19. 10. 1992, p. 1 .
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ANEXO

Designação das mercadorias
Rubrica

Batatas temporãs

1.10

0701 90 51
0701 90 59

Cebolas (excepto cebolas de semente)

1.30

0703 10 19

Alhos

1.40

0703 20 00

Alho francês

1.50

ex 0703 90 00

Couve-flor

1.60 '

ex 0704 10 10
ex 0704 10 05
ex 0704 10 80

Couve-de-bruxelas

1.70

0704 20 00

\
Couve branca e couve roxa
0704 90 10

1.80

ÖS

ECU
Fmk
Skr

a)

Espécies, variedades, código NC

b)
c)

FF

DM
£ Irl

FB/ Flux

£

507,63
246,69
1 483,35

72,19
31,14
32,30
22,91
9,88
10,25

88,63
24 597,87

815,26
226 260,10

a)
b)
c)

219,22

a)
b)
c)

69,59
104,01

161,13
78,30
470,84

a)
b)
c)

111,53
640,07
956,75

1 482,12
720,27
4 330,93

210,76
90,92

a)
b)
c)

58,95
338,30
505,68

783,36
380,70
2 289,08

111,40
48,05
49,85

a)
b)
c)

32,94
189,04

437,73
212,72
1 279,09

62,25
26,85
27,85

38,20
327,69
12,13

282,56

Dkr
Lit

\

DR
Fl

Pta
Esc

\
279,23
77 494,25

\

11 871,18
80,84

\

6 087,49
7 472,02

\
3 768,09
25,66

I

1 932,26
2 371,73

\
34 660,30
236,02

17 773,66
21 816,06

|

94,31

430,90
119 588,13

18 319,45
124,74

9 394,14
1 1 530,72

240,78

66 823,40

10 236,53
69,70

6 443,13

392,60
108 958,25

16 691,08
113,66

8 559,12
10 505,78

320,98
89 082,05

13 646,29

6 997,76

92,92

8 589,31

236,61
65 667,08

10 059,40
68,50

5 158,42
6 331,64

594,27
164 928,43

25 265,03
172,04

12 955,81
1 5 902,44

506,70
140 625,32

21 542,09
146,69

1 1 046,70
13 559,13

44 264,92

6 780,85
46,17

4 268,04

206,86
57 410,51

8 794,59
59,89

4 509,83
5 535,54

814,91
226 162,32

34 645,32

17 765,98
21 806,63

1 624,14
450 748,59

69 049,21

I
5 249,25

I
a)
b)
c)

53,71
308,23
460,73

a)
b)
c)

43,91
252,01

376,69

583,53
283,58
1 705,15

a)
b)
c)

32,37
185,77
277,68

430,15
209,04
1 256,96

61,17
26,39

a)
b)
c)

81,30

466,57
697,40

1 080,36
525,03
3 156,96

153,63
66,27
68,75

a)
b)
c)

69,32
397,82
594,64

921,17

447,67
2 691,76

130,99
56,51
58,62

713,73

101,49
43,78
45,42

346,86
2 085,61

\

82,98
35,80
37,13

I

I

Brócolos [Brassica oleracea L convar. botry

1.90

tis (L) Alef var. italica Plenckl
ex 0704 90 90

\
Couve-da-china
ex 0704 90 90

1.100

\
Alfaces repolhudadas

1.110

0705 11 10
0705 1 1 05
0705 1 1 80

Endívias
ex 0705 29 00

1.120

\
Cenouras
ex 0706 10 00

1.130

Rabanetes
ex 0706 90 90

1.140

\
1.160

Montante dos valores unitários/ 100 kg peso líquido

Ervilhas (Pisum sativum)
0708 10 90
0708 10 20
0708 10 95

\

27,37

\
21,82
125,22
187,18

289,96
140,91
847,29

41,23
17,79
18,45

a)
b)
c)

28,30
162,41
242,76

376,07
182,76
1 098,92

53,48
23,07
23,93

a)
b)
c)

111,48
639,79

1 481,48

719,96

210,67
90,88

956,33

4 329,06

94,27

222,19
1 275,13

2 952,63
1 434,91
8 627,96

419,87
181,12
187,88

1 906,00

\

I

I
\

a)
b)
c)

a)
b)
c)

\

I

\
159,50

3 477,19

\

I
235,91

\

I

470,18

I

35 408,15
43 461,30
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Designação das mercadorias
Rubrica

Espécies, variedades, código NC

1.170

Feijões :

1.170.1

Feijões (Vigna spp., Phaseolus ssp.)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.170.2

Feijões (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Com
pressus Savi)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.180

1.190

Favas
ex 0708 90 00

Alcachofras
0709 10 10
0709 10 20
0709 10 30

N ? L 19 /9

Montante dos valores unitários/ 1 00 kg peso líquido
a)
b)
c)

ECU
Fmk
Skr

ÖS
FF
FB/ Flux

a)
b)
c)

106,44
610,82

1 414,38
687,35

913,02

a)
b)
c)

a)
b)
c)
a)
b)
c)

DM
£ Irl

Dkr
Lit

DR
Fl

Pta
Esc

£

778,00
215 919,1 1

33 076,18

16 961,33

225,23

20 818,98

4 132,99

201,13
86,76
90,00

220,58
1 265,90
1 892,20

2 931,25
1 424,52
8 565,50

416,83
179,81
186,52

1 612,39
447 485,53

68 549,35
466,78

35 151,83
43 146,67

92,83
532,74

1 233,58
599,49

678,55
188 318,65

28 848,13
196,44

18 157,73

796,31

3 604,68

175,42
75,67
78,49

—

—

—

14 793,20

—

1.200

Espargos :

1.200.1

— Verdes
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

413,09
2 370,67
3 543,58

5 489,42
2 667,73
16 040,80

780,61
336,74

— Outros
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

114,14

215,69

979,1 1

1 516,76
737,1 1
4 432,17

a)
b)
c)

118,87

1 579,57

682,16
1 019,66

767,63
4 615,71

224,62
96,90
100,51

a)
b)
c)

49,14

282,03
421,56

653,05
317,37
1 908,30

92,87
40,06
41,55

Cantarelos
0709 51 30

a)
b)
c)

1 046,89
6 007,93
8 980,39

13 911,70

6 760,76
40 651,79

1 978,29
853,39
885,22

Pimentos doces ou pimentões

a)
b)
c)

153,93
883,36

2 045,47
994,05
5 977,14

290,87
125,48
130,16

1 125,15
312 262,27

47 834,79
325,73

24 529,48
30 108,41

138,99
59,96
62,19

537,62
149 206,47

22 856,62
155,64

1 1 720,78
14 386,53

496,23

21 096,74
143,66

10 818,32
13 278,81

949,32
263 465,56

40 359,72

20 696,30

274,83

25 403,42

387,88
107 649,17

16 490,55

8 456,28
10 379,56

1.200.2

1.210

Beringelas
0709 30 00

1.220

ex 0709 40 00

1.240

0709 60 10

1.250

1.270

Funcho
0709 90 50

Batatas doces, inteiras, frescas (destinadas à
alimentação humana)
0714 20 10

2.10

Castanhas (Castanea spp.), frescas
ex 0802 40 00

2.30

65 829,63
80 801,76

349,30
93,04
96,51

834,32
231 548,97

35 470,49
241,53

18 189,12
22 326,01

868,87
241 137,54

36 939,34
251,53

18 942,34
23 250,54

359,22

15 272,01
103,99

9 612,59

Aipo de folhas [Apium graveolens L, var.
dulce (Mill.) Pers.]

1.230

655,03

3 019,55 128 373,93
874,15

838 016,37

Ananases, frescos
ex 0804 30 00

1 320,41

a)
b)
c)

73,55
422,09

630,92

977,38
474,98
2 856,02

a)
b)
c)

67,89
389,59
582,34

902,12
438,41
2 636,12

128,28
55,34
57,40

a)

129,87

1 725,83

245,42

b)
c)

745,32
1 114,07

838,71
5 043,10

105,87

a)
b)
c)

53,06
304,53
455,20

705,16
342,69
2 060,56

100,28
43,26
44,87

99 694,67

7 831,43

7 652,37 325 334,68 166 830,30
2 123 762,93
2 215,33 204 773,78

137 718,08

109,82

112,29
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Montante dos valores unitários/ 100 kg peso líquido

Designação das mercadorias
Rubrica

Espécies, variedades, código NC

2.40

Abacates, frescos
ex 0804 40 90
ex 0804 40 20
ex 0804 40 95

2.50

Goiabas e mangas, frescas
ex 0804 50 00

2.60
2.60.1

Laranjas doces, frescas :
— Sanguíneas e semi-sanguíneas
0805
0805
0805
0805
0805
0805

2.60.2

01
11
21
32
42
51

— Navels, Navelinas, Navelates, Salustia
nas, Vernas, Valencia Lates, Maltesas,
Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805
0805
0805
0805
0805
0805

2.60.3

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
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05
15
25
34
44
55

— Outras
0805 10 09
0805 10 19
0805 10 29

a)
b)
c)

ECU
Fmk
Skr

a)
b)
c)

424,96
635,21

a)
b)
c)

96,92
556,20
831,38

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

74,05

—

ÖS
FF

FB/ Flux

DM
£ Irl
£

984,02
478,21
2 875,43

139,93

1 287,91

183,15
79,00
81,95

625,90
3 763,45

60,36
62,61

—

—

—

—

DR
Fl

Pta
Esc

541,28
150 220,59

23 011,97

156,70

1 1 800,44
14 484,31

708,44
196 612,95

30 118,71
205,09

15 444,75
18 957,47

Dkr
Lit

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0805 10 36
0805 10 46
0805 10 59

2.70

Tangerinas, compreendendo as mandarinas e
satsumas, frescas ; clementinas, wilkings e
outros citrinos híbridos, semelhantes, fres
cos :

2.70.1

2.70.2

— Clementinas
ex 0805 20 1 1
ex 0805 20 21

a)
b)
c)

— Monréales e satsumas

a)
b)
c)

ex 0805 20 13
ex 0805 20 23

2.70.3

— Mandarinas e wilkings
ex 0805 20 15
ex 0805 20 25

2.70.4

— Tangerinas e outras
ex 0805 20 17
ex 0805 20 19
ex 0805 20 27

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

a)
b)
c)

—

a)
b)
c)

—

—

—

—

—

—

—

ex 0805 20 29

2.85

Limas (Citrus aurantifolia), frescas
ex 0805 30 90

a)
b)
c)

131,20
752,93
1 125,44

1 743,44
847,27
5 094,57

247,92

106,95
110,94

959,01
266 154,53

40 771,64
277,63

20 907,53

25 662,69
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Designação das mercadorias
Rubrica

Espécies, variedades, código NC

230

Toranjas e pomelos, frescos :

230.1

— Brancos

230.2

2.110

Uvas de mesa
0806 10 21
0806 10 29
0806 10 61
0806 10 30
0806 10 69

a)
b)
c)

209,43
1 201,89
1 796,53

Melancias

a)
b)
c)

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (com
preendendo Cantalene), Onteniente, Piel
de Sapo (compreendendo Verde Liso),
Rochet, Tendrai, Futuro
ex 0807 19 00

— Outros
ex 0807 19 00

2.140

Peras :

2.140.1

Peras-Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 31
ex 0808 20 37
ex 0808 20 41

70,61
30,46

5 954,38
7 308,63

82,62
35,64
3637

319,60
88 698,23

13 587,49
92,52

6 967,61
8 552,31

2 783,04
1 352,49
8 132,40

395,76

1 530,86
424 859,29

65 083,28
443,18

33 374,44
40 965,04

43,48
249,53
372,98

577,80
280,80
1 688,40

82,16
35,44
36,77

317,83
88 206,69

13 512,19
92,01

6 929,00
8 504,91

a)
b)
c)

57,39
329,37
492,33

762,68
370,65
2 228,65

108,46
46,79
48,53

419,53

116431,16

17 835,84
121,45

9 146,15
1 1 226,32

a)
b)
c)

120,05
688,97
1 029,84

1 595,35
775,30

226,86
97,86
101,51

877,55
243 546,14

37 308,31
254,05

19 131,55
23 482,78

a)
b)
c)

4 661,81

—

31,59

170,72
177,09

—

2 142,58
1 041,24
6 260,90

304,68

a)
b)
c)

306,04
1 756,34
2 625,30

4 066,90
1 976,42
1 1 884,00

578,33
249,48
258,78

a)

0809 30 59

152,37
874,41
1 307,03

2 024,75

b)
c)

Nectarinas
ex 0809 30 1 1
ex 0809 30 51

a)
b)
c)

140,42
805,83
1 204,52

Pêssegos
0809 30 19

—

—

—

—

—

—

—

161,23
925,30
1 383,10

11
19
21
29
71
79

Pta
Esc

79,07

a)
b)
c)

20
20
20
20
20
20

DR
Fl

11 611,60

Damascos
0809 10 10

Cerejas

Dkr
Lit

273,12
75 799,73

a)
b)
c)

0809
0809
0809
0809
0809
0809

2.180

496,53

DM
£ Irl
£

Outras
ex 0808 20 31
ex 0808 20 37
ex 0808 20 41

0809 10 50

2.170

FB/ Flux

581,02
282,36
1 697,81

2.120.1

2.160

FF

43,72
250,92
375,06

Melões :

2.150

ÖS

a)
b)
c)

— Rosa

2.120

2.140.2

ECU
Fmk
Skr

241,30
1 450,91

0807 1 1 00

2.120.2

a)
b)
c)

37,36
214,43
320,52

ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95
2.100

Montante dos valores unitários/ 1 00 kg peso líquido

a)
b)
c)

ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

N ? L 19/ 11

—

—

—

131,43

1 178,56
327 086,76

50 105,72
341,19

25 694,01
31 537,79

136,34
2 237,07

95 107,18

620 853,30

647,62

48 770,58
59 862,84

1 113,75
309 098,60

47 350,15

24 280,96

322,43

29 803,37

5 916,58

287,93
124,20
128,84

1 86535
906,81
5 452,56

265,34
114,46
118,73

1 026,40
284 856,76

43 636,59

22 376,67
27 465,96

983,98

297,14
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Designação das mercadorias
Rubrica

Ameixas

2.190

0809 40 10

0809 40 40

Morangos

2.200

0810 10 10
0810 10 05
0810 10 80
Framboesas
0810 20 10

2.205

Mirtilos (frutos do Vaccinium myrtillus)

2.210

0810 40 30

\
Kiwis (Actinidia Chinensis Planch.)

2.220

0810 50 00

I
I
Dióspiros (compreendendo Sharon)

2.240

ex 0810 90 85

I
Lichias
ex 0810 90 30

2.250

I

b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

ECU
Fmk
Skr

130,63
749,64

ÖS
FF

FB/ Flux

DM
£ Irl
£

246,84
106,48

1 120,53

1 735,84
843,58
5 072,33

371,89
2 134,23
3 190,15

4 941,92
2 401,66
14 440,92

702,76
303,15
314,46

Dkr
Lit

DR
Fl

Pta
Esc

40 593,70
276,42

20 816,28
25 550,69

2 718,39 115 570,15
754 434,18
786,96

72 742,74

I

I
954,83

264 992,93

110,45

59 263,90

I
a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)

c)
Romãs
ex 0810 90 85

2.230

\

Montante dos valores unitários/ 1 00 kg peso líquido
a)

Espécies, variedades, código NC

25. 1 . 96

1 660,35
9 528,48
14 242,75
145,17
833,11
1 245,29

81,93
470,16
702,78

22 063,73
10 722,46
64 473,05

3 137,53

1 929,1 1
937,50

274,32
118,34
122,75

5 637,10
1 088,69

1 403,95

I
1 061,14
294 497,67

45 113,46

598,85
166 198,97

25 459,66
173,37

13 055,61
16 024,95

802,57

34 120,66
232,34

17 496,93
21 476,40

307,20

23 134,00
28 395,54

I

529,08
3 181,28

154,81
66,78
69,27

1 459,04
709,06
4 263,50

207,48
89,50
92,84
102,23
44,10
45,74

395,45
109 748,00

16 812,06
114,48

8 621,16
10 581,93

268,44
115,80

1 038,37
288 180,08

44 145,69
300,61

22 637,73
27 786,40

a)
b)
c)

941,85

a)
b)

54,10
310,47

c)

464,07

718,90
349,37
2 100,73

a)
b)
c)

142,06
815,24
1 218,58

1 887,72
917,39
5 516,17

109,80
630,10

12 136,53 515 975,35 264 590,06
3 368 252,42
3 513,48 324 767,78

1 353,46

120,12

I
222 737,37

I

I

I
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REGULAMENTO (CE) N ? 107/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996

relativo à emissão, em 30 de Janeiro de 1996, dos certificados de importação para
os produtos do sector das carnes de ovino e de caprino ao abrigo dos
contingentes pautais globais do GATT/OMC não específicos por país
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que, quando as quantidades para as quais
tiverem sido pedidos certificados forem inferiores ou

iguais às quantidades previstas pelo Regulamento (CE)
n? 1439/95, todos os pedidos de certificados podem ser

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3013/89 do
Conselho, de 25 de Setembro de 1989, relativo à organiza

deferidos ;

ção comum de mercado no sector das carnes de ovino e

Considerando que apenas foram apresentados nos Países
Baixos pedidos para produtos originários dos Estados

de caprino ('), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 1265/95 (2),
Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1439/95 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 2526/95 (4), estabelece, no que diz
respeito ao título II B, as modalidades de aplicação no que
diz respeito às importações de produtos dos códigos
NC 0104 10 30, 0104 10 80 , 0104 20 90 e 0204 ao abrigo
dos contingentes pautais globais do GATT/OMC não
específicos por país ; que, em conformidade com o n ? 4
do artigo 16? do Regulamento (CE) n ? 1439/95, é conve
niente determinar em que medida se pode dar um segui
mento favorável aos pedidos de emissão dos certificados
de importação introduzidos a título do primeiro trimestre
de 1996 ;

Considerando que, quando as quantidades para as quais
tiverem sido introduzidos pedidos de certificados de
importação forem superiores às quantidades que podem
ser importadas em aplicação do artigo 15? do Regula
mento (CE) n ? 1439/95, é conveniente reduzir essas

Unidos da América,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os Países Baixos emitirão, em 30 de Janeiro de 1996, os
certificados de importação previstos no título II B do
Regulamento (CE) n? 1439/95, para os quais foram intro
duzidos pedidos de 1 a 10 de Janeiro de 1996. Para os
produtos incluídos nos códigos NC 0204 originários dos
Estados Unidos de América, as quantidades pedidas são
atribuídas integralmente.
Artigo 2 ?

quantidades numa percentagem única, em conformidade
com o n ? 4, alínea b), do artigo 16? do Regulamento (CE)

O presente regulamento entra em vigor em 25 de Janeiro

n ? 1439/95 ;

de 1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

289
123
143
258

de
de
de
de

7. 10. 1989, p. 1 .
3. 6. 1995, p. 1 .
27. 6. 1995, p. 7.
28 . 10. 1995, p. 48
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REGULAMENTO (CE) N? 108/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996
relativo à abertura de um concurso permanente para a revenda no mercado
interno de 200 000 toneladas de cereais na posse do organismo de intervenção

espanhol transferidos no âmbito do Regulamento (CE) n? 2742/95
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

um concurso permanente para a revenda no mercado

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

interno de :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1863/95 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,
Considerando que, devido às condições climáticas rigo
rosas e inabituais verificadas em Espanha, na origem de
uma escassez de forragens, a Comissão adoptou o Regula
mento (CE) n? 2742/95 da Comissão, de 28 de
Novembro de 1995, relativo à transferência de 100 000
toneladas de cevada e de 100 000 toneladas de centeio

detidas pelo organismo de intervenção alemão (3) ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2131 /93 da
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 120/94 Q, estabelece os processos e
condições da colocação à venda dos cereais na posse dos

— 100 000 toneladas de cevada
e

— 100 000 toneladas de centeio
na sua posse .

2. Sem prejuízo do disposto no Regulamento (CEE)
n? 2131 /93, serão aplicáveis ao presente concurso as
seguintes modalidades especiais :

— só podem participar, até ao limite de 50 toneladas, nos
dois primeiros concursos parciais os criadores das
regiões espanholas para as quais sejam transferidos os
cereais em causa.

Artigo 2?

desses cereais seja efectuada por concurso ;

1 . Em derrogação ao artigo 2? do Regulamento (CEE)
n? 2131 /93, o prazo de apresentação das propostas para o
primeiro concurso parcial será fixado pelo organismo de
intervenção espanhol (SENPA), no mínimo, cinco dias

Considerando que o artigo 4? do Regulamento (CEE)

antes daquele .

organismos de intervenção ; que o artigo 3? do Regula
mento (CEE) n? 2131 /93 prevê que a colocação à venda
n? 2131 /93 estabelece que o concurso pode ser limitado a
utilizações e/ou destinos determinados ;

Considerando que o sector da pecuária em certas regiões
do interior de Espanha foi especialmente afectado pela
seca ; que, por conseguinte, é conveniente que, durante as
duas primeiras semanas, os criadores afectados das refe
ridas regiões tenham acesso prioritário ao concurso, de

2. O prazo de apresentação relativo ao último concurso
parcial termina em 15 de Maio de 1996.
3 . Em derrogação ao n? 1 do artigo 13 ? do Regula
mento (CEE) n ? 2131 /93, as propostas serão estabelecidas
por referência à quantidade real do lote em que incide a
proposta.

modo a satisfazer as suas necessidades imediatas ;

Considerando que, por outro lado, as necessidades a mais
longo prazo dos criadores devem ser satisfeitas pela indús

4. As propostas deverão ser apresentadas ao organismo
de intervenção espanhol :

tria de alimentação animal ; que, portanto, é conveniente

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)

prever, numa segunda fase, o abastecimento desta ;

C/ Beneficencia, 8
E-28004, Madrid

Considerando que o Estado-membro deve adoptar todas
as disposições para controlar essa utilização ;

(telex : 41818, 23427 SENPA E ; telefax : 521 98 32,
522 43 87).

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

Artigo 1 ?

1.

O organismo de intervenção espanhol procederá, nas

Artigo 3 ?

O organismo de intervenção espanhol comunicará à
Comissão, o mais tardar na terça-feira da semana seguinte
ao termo do prazo para a apresentação das propostas, a
quantidade e os preços médios dos diferentes lotes vendi
dos.

condições fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 2131 /93, a
Artigo 4?
(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
2) JO n? L 179 de 29. 7. 1995, p. 1 .

3 JO n? L 285 de 29. 11 . 1995, p. 16.
4 JO n? L 191 de 31 . 7. 1993, p. 76.

n JO n? L 21 de 26. 1 . 1994, p. 1 .

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia

seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
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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 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 109/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996

que institui um regime de importação de sumo e de mosto de uva de países
terceiros

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 822/87 do
Conselho, de 16 de Março de 1987, que estabelece a orga
nização comum do mercado vitivinícola ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1544/95 (2), e, nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 53?
e o seu artigo 75?,

Considerando que é oportuno facilitar o abastecimento do
mercado comunitário através da importação do mosto de
uva de países terceiros tendo em conta as disponibilidades
actuais desses produtos no mercado comunitário ;
Considerando que o regime de importação de mosto de
uva de países terceiros foi radicalmente alterado pela
entrada em vigor, em 1 de Setembro de 1995, de medidas
que prevêem o pagamento do direito aduaneiro normal e,
em determinados casos, de um direito específico ;

Considerando que a combinação destes dois factores justi
fica a adopção de uma medida de mercado, válida para o
resto da campanha em curso, que isente as importações de
mosto de uva do pagamento desse direito específico até ao
limite de uma quantidade que responda ao mesmo tempo
às correntes comerciais tradicionais destes produtos e às
necessidades de abastecimento do mercado comunitário ;

Considerando que é necessário gerir a utilização desta
quantidade através de um regime de certificados de
importação destinados a controlar o seu cumprimento ;
que é, por conseguinte, necessário estabelecer um
esquema preciso para a apresentação dos pedidos e a
emissão dos certificados ;

Considerando que, além disso, é conveniente prever a
comunicação das decisões relativas aos pedidos de certifi

cados de importação após um prazo de reflexão ; que este
prazo deve permitir à Comissão apreciar as quantidades

Considerando que os Estados-membros podem instituir,
em conformidade com o artigo 487? do Regulamento
(CEE) n? 2454/93 da Comissão, de 2 de Julho de 1993,
que fixa determinadas disposições de aplicação do Regula
mento (CEE) n ? 2913/92 do Conselho, que estabelece o

Código Aduaneiro Comunitário (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1762/95 (4), o
controlo da utilização de acordo com um procedimento
nacional, desde que as mercadorias não deixem o seu

território antes de receberem a utilização final ; que este
controlo deve ser realizado em conformidade com as

disposições adequadas do referido Regulamento (CEE)
n? 2454/93, em caso de utilização num Estado-membro

diferente do de importação ;

Considerando que, para poder gerir este regime, a Comis
são deve dispor de informações precisas sobre os pedidos
de certificados apresentados e a utilização dos certificados

emitidos ; que é conveniente, por uma preocupação de
eficácia administrativa, prever a utilização de um modelo
único para as comunicações entre os Estados-membros e a
Comissão ;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O presente regulamento estabelece as normas de execução
relativas às importações de sumo e de mosto de uva do
código NC 2009 60 de países terceiros com isenção de
direito específico determinado por hectolitro, constante
do anexo I da terceira parte da secção 1 do anexo 2 da
Pauta Aduaneira das Comunidades Europeias.

solicitadas e prever, se for caso disso, medidas específicas
aplicáveis, nomeadamente, aos pedidos pendentes ;

Artigo 2?

Considerando que a facilidade oferecida às importações de
mosto de uva em causa deve ser utilizada no cumpri
mento das disposições que regem a utilização destes
produtos importados, fixadas no Regulamento (CEE)
n? 822/87 ; que, a fim de assegurar uma boa gestão do
regime, é conveniente prever a constituição de uma
garantia junto dos serviços aduaneiros dos Estados-mem
bros, cuja liberação se verificará o mais rapidamente possí
vel, na proporção das quantidades relativamente às quais
for fornecida a prova de utilização ;

tentes dos Estados-membros certificados de importação
que incluam as menções referidas no artigo 5?

(') JO n? L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 .
2 JO n? L 148 de 30. 6. 1995, p. 31 .

O JO n ? L 253 de 11 . 10 . 1993, p. 1 .
(4) JO n ? L 171 de 21 . 7. 1 995, p. 8 .

A isenção referida no artigo 1 ? diz respeito a uma quanti
dade de 14 000 toneladas.

Artigo 3 ?

1.

A partir da data de entrada em vigor do presente

regulamento, podem ser solicitados os organismos compe

25. 1 . 96

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

N ? L 19 / 17

2. O disposto no Regulamento (CEE) n? 3388/81 da
Comissão ('), relativo às regras especiais de aplicação do
regime dos certificados de importação e exportação no
sector vitivinícola, é aplicável aos certificados de importa
ção referidos no presente regulamento, com excepção do

— Fritagelse for specifik told — forordning (EF) nr.

seu artigo 6?

— Απαλλαγή από τον ειδικό δασμό — κανονισμός

109/96

— Aussetzung des spezifischen Zolls — Verordnung
(EWG) Nr. 109/96
(ΕΚ) αριθ. 109/96

— Exempt from the specific duty — Regulation (EC) No
Artigo 4?

109/96

— Exonération du droit spécifique — règlement (CE) n0
1 . Os pedidos de certificado de importação referidos no
n? 1 do artigo 3? podem ser apresentados às autoridades
competentes de quarta-feira até à terça-feira da semana
seguinte.
2. Os certificados serão emitidos na segunda-feira
seguinte à terça-feira referida no n ? 1 , ou o primeiro dia
útil seguinte, desde que não sejam, entretanto, tomadas
medidas especiais pela Comissão.

3.

Se as quantidades relativamente às quais foram soli

citados certificados, comunicados à Comissão no dia

109/96

— Esonero dal dazio specifico — regolamento (CE) n.
109/96

— Vrijgesteld van het specifieke recht — Verordening
(EG) nr. 109/96

— Isenção do direito específico — Regulamento (CE) n?
109/96

— Vapautus paljoustullista — asetus (EY) N:o 109/96

— Befrielse från den särskilda tullen — förordning (EG)
nr 109/96.

determinado nos termos do n ? 1 do artigo 7?, excederem

as quantidades ainda disponíveis da quantidade global
referida no n? 1 do artigo 2?, a Comissão fixará uma
percentagem única de aceitação para os pedidos em causa
e suspenderá a apresentação dos pedidos de certificado.
4. Caso as quantidades solicitadas sejam reduzidas ou
recusadas, a garantia referida no n? 1 do artigo 4? do
Regulamento (CEE) n ? 3388/81 será liberada imediata
mente em relação à quantidade para a qual o pedido não
pôde ser satisfeito.

5. Caso seja fixada uma percentagem única de aceitação
inferior a 85 % , o certificado será emitido, em derrogação
ao n ? 2, até ao quinto dia útil seguinte à publicação da
referida percentagem no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias. O operador pode, antes dessa emissão :
— quer retirar o pedido, sendo a garantia referida no n ? 1
do artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 3388/81
imediatamente liberada,

— quer solicitar a emissão imediata do certificado, caso
em que o organismo competente emitirá imediata
mente o certificado, o mais tardar no quinto dia útil
seguinte à publicação da referida percentagem no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Artigo 6?

O benefício da isenção do direito específico referida no
artigo 1 ? fica subordinado :
a) Ao compromisso escrito do importador, subscrito
aquando do pedido do certificado de importação, de
que a totalidade da mercadoria a importar será utili
zada na elaboração de sumo de uva e/ou na elaboração
de produtos não abrangidos pelo sector vitivinícola, tais
como o vinagre, bebidas não alcoolizadas, compotas e
molhos ; para o efeito, o importador indicará na casa
20 do certificado de importação a utilização exacta do
produto importado e o local onde será efectuada a
transformação. Caso esta seja efectuada num Estado
-membro diferente, a expedição das mercadorias dá
lugar ao estabelecimento, no Estado-membro de
partida, de um exemplar de controlo T 5 em conformi
dade com as normas definidas nos artigos 471 ? a 494?
do Regulamento (CEE) n? 2454/93 . A indicação da
utilização efectiva será inscrita na casa 104 do docu

mento T 5 e o número do presente regulamento será
indicado na casa 107 ;

b) À constituição pelo importador, junto do organismo
competente em questão, de uma garantia cujo

Artigo 5 ?
Dos certificados de importação emitidos nas condições do
presente regulamento constará na casa 24, uma das
seguintes menções :

— Exento del derecho especifico — Reglamento (CE) n°
109/96

montante será igual ao direito específico para o
produto que será isentado. Esta garantia será liberada
desde que o operador forneça prova bastante, perante
as autoridades competentes do Estado-membro de
importação, da utilização indicada no certificado. A
garantia referida será liberada imediatamente em rela
ção às quantidades para as quais o operador forneça a
prova de que os produtos receberam a utilização indi
cada no certificado de importação e, em caso de utili
zação num Estado-membro diferente do de importa
ção, a utilização indicada na casa 104 do documento

(') TO n? L 341 de 28 . 11 . 1981 , p. 19.

T 5.

N? L 19/ 18

fFrl

25 . 1 . 96

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Artigo 7?
1 . Os Estados-membros comunicarão à Comissão, por
telecópia :

— Em cada quarta-feira ou no primeiro dia útil seguinte :

a) Os pedidos de certificado de importação referidos
no artigo 3? apresentados entre a quarta-feira da
semana anterior e a terça-feira ou a ausência de

pedidos de certificados,

b) As quantidades relativamente às quais tiverem sido
emitidos certificados de importação na segunda
-feira anterior,

c) As quantidades relativamente às quais tiverem sido
retirados pedidos de certificado, no caso referido no

2. A comunicação dos pedidos, referida no n ? 1 , alíneas
a), b), c) e d), deve especificar a quantidade em toneladas
relativamente a cada código de produto, discriminada por
país de origem.
3. Todas as comunicações referidas no n? 1 , incluindo
a comunicação « nada », serão efectuadas de acordo com o
modelo constante em anexo.

4. Se, na sequência de comunicações referidas na alínea
d) do n? 1 , voltar a estar disponível uma quantidade sufi
ciente, a Comissão pode decidir reabrir a apresentação de
pedidos de certificados de importação.
5.

A Comissão informará, pelo menos, uma vez por

mês os Estados-membros da situação de utilização da

quantidade disponível.

n? 5 do artigo 4?, durante a semana anterior ;

Artigo 8?

— Antes de 15 de cada mês, relativamente ao mês ante
rior :

d) As quantidades relativamente às quais tiverem sido
emitidos certificados que não tivessem sido utiliza
dos .

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

É aplicável até 31 de Agosto de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

Aplicação do Regulamento (CE) n? 109/96
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS DG VI/E/2 — Sector vitivinícola

Pedido de certificados de importação
Remetente :
Data :

Período : de quarta-feira

a terça-feira

Estado-membro :

Responsável a contactar :
Telefone :

Telecopiadora :
Destinatário : DG VI/E/2 — Telecopiadora : (32 2) 295 92 52

— Parte A : Comunicação semanal [ quantidades pedidas , n ? 1 , alínea a ), do arti
go 7 ?]
Código do produto

Quantidade

Código do país de origem

Parte B : Comunicação semanal [ quantidades emitidas , n ? 1 , alínea b ), do arti
go 7 ?]
Código do produto

Quantidade

Código do país de origem

Parte C : Comunicação semanal [ quantidades retiradas , n ? 1 , alínea c ), do arti
go 7 ?]
Código do produto

Quantidade

Código do país de origem

— Parte D : Comunicação mensal [ quantidades não utilizadas , n ? 1 , alínea d ), do
artigo 7 ?]
Código do produto

Quantidade

Código do país de origem

N ? L 19 / 19
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REGULAMENTO (CE) N? 110/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996

relativo à abertura de um concurso permanente de 180 000 toneladas de cevada
na posse do organismo de intervenção alemão, com vista à sua transformação
em Espanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo fixado pelo seu presi
dente.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1863/95 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,

Considerando que a seca verificada em Espanha nos
últimos meses provocou uma escassez de forragens que
pode levar os criadores a vender prematuramente o seu
gado, com repercussões negativas no seu rendimento ;

Artigo 1 ?

1 . Em derrogação do disposto no Regulamento (CEE)
n? 2131 /93 da Comissão ^, o organismo de intervenção
alemão procederá, nas condições a seguir fixadas, a um
concurso permanente de 1 80 000 toneladas de cevada em

sua posse, com vista a transformação em Espanha.
2.

As regiões em que estão armazenadas as 180 000

toneladas de cevada são as mencionadas no anexo I.

Considerando que se pode obviar a tal escassez pela colo
cação de 1 80 000 toneladas de cevada à disposição dos
criadores de gado espanhóis ; que o organismo de inter
venção espanhol não dispõe de cereais forrageiros ; que
existe uma disponibilidade de cereais comunitários no
organismo de intervenção alemão ;

Considerando que, na actual situação do mercado, é, pois,
oportuno abrir um concurso permanente de 180 000
toneladas de cevada na posse do organismo de intervenção
alemão, obrigatoriamente destinadas a Espanha ;
Considerando que o objectivo da medida só pode ser asse

gurado se o preço mínimo decidido no âmbito do
concurso tiver em conta as despesas de acesso da
Alemanha a Espanha, sem no entanto perturbarem o
mercado interno espanhol ; que, nestas condições, o
processo mais indicado é o seguido em matéria de expor
tação de cereais para países terceiros ; que é, por conse
guinte, conveniente definir um regime específico que
combine certas modalidades de revenda no mercado

Artigo 2?

1 . No anúncio de concurso referido no artigo 5?, o
organismo de intervenção indicará, para cada lote, o porto
ou o local de saída que pode ser atingido com custos de
transporte mais baixos e que está equipado com instala
ções técnicas suficientes para a expedição dos cereais
postos a concurso .

2. Os mais baixos custos de transporte entre o local de
armazenagem e o local de embarque no porto ou local de
saída referido no n ? 1 serão reembolsados pelo organismo
de intervenção ao operador adjudicatário em relação às
quantidades entregues.

Artigo 3 ?
As propostas serão consideradas apresentadas para um
cereal entregue, não descarregado, nos portos ou locais de
saída de intervenção referidos no artigo 2?

interno com as previstas para exportação ;
Artigo 4?

Considerando que, no que diz respeito à prova da trans
formação em Espanha, são aplicáveis as disposições do
Regulamento (CEE) n? 3002/92 da Comissão, de 16 de
Outubro de 1992, que estabelece normas de execução
comuns relativas ao controlo da utilização e/ou do destino

de produtos de intervenção (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1938/93 (4) ;
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181
179
301
176

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
29. 7. 1995, p. 1 .
17. 10. 1992, p. 17.
20. 7. 1993, p. 12.

Após o termo de cada prazo previsto para apresentação
das propostas, o Estado-membro em causa apresentará à
Comissão uma lista não nominativa que indique para cada
proposta, nomeadamente, a quantidade e o preço, bem
como as bonificações e depreciações respectivas. Em
conformidade com o processo previsto no artigo 23 ? do
Regulamento (CEE) n ? 1766/92, a Comissão fixará o
preço de venda mínimo ou decidirá não dar seguimento
às propostas recebidas.
O JO n ? L 191 de 31 . 7. 1993, p. 76.
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O preço de venda mínimo será fixado a um nível que não
perturbe o mercado espanhol .

2. O prazo da apresentação das propostas para o
concurso parcial seguinte cessa todas as quintas-feiras, às 9
horas (hora de Bruxelas).

Artigo 5 ?

3 . O prazo de apresentação para o último concurso
parcial cessa em 28 de Março de 1996, às 9 horas (hora de
Bruxelas).

O organismo de intervenção alemão publicará, pelo
menos cinco dias antes do último dia do primeiro prazo
de apresentação das propostas, um anúncio de concurso
onde serão definidas :

— as cláusulas e condições de venda complementares e
compatíveis com o disposto no presente regulamento,

— as principáis características físicas e tecnológicas dos
diferentes lotes, verificadas pelo organismo aquando
da compra ou de controlos efectuados posteriormente,

4.

As propostas devem ser apresentadas ao organismo

de intervenção alemão :

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
BLE

Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main

(Telex : 4-11475, 4-16044).

Artigo 8?

— os locais de armazenagem e os nomes e endereços dos

O organismo de intervenção alemão comunicará à Comis

armazenistas.

são, o mais tardar duas horas após o termo do prazo de
Este anúncio, bem como todas as suas alterações, será

apresentação, as propostas recebidas. Estas devem ser

transmitido à Comissão antes de terminado o primeiro
prazo de apresentação das propostas.

transmitidas em conformidade com o esquema constante
do anexo II e através dos números que figuram no anexo
III.

O organismo de intervenção alemão tomará todas as
medidas necessárias para permitir que os interessados
apreciem, antes da apresentação das propostas, a qualidade
dos cereais postos à venda.

Artigo 9?
O organismo de intervenção informará imediatamente

todos os proponentes do resultado da sua participação no
concurso. No prazo de três dias úteis a contar dessa infor

Artigo 6?

mação, enviará aos adjudicatários uma declaração de adju
dicação, quer por carta registada quer por telecomunica

1 . As propostas serão estabelecidas por referência à
qualidade-tipo determinada pelo Regulamento (CEE)
n? 2731 /75 do Conselho (').

ção escrita.

Se a qualidade do cereal diferir da qualidade-tipo, o preço
da proposta escolhida será ajustado através de bonificações
ou depreciações adoptadas nos termos dos artigos 4? e 5?
do Regulamento (CEE) n? 1766/92.

O adjudicatário pagará os cereais antes da retirada, o mais
tardar no prazo de um mês a contar da data do envio da
declaração referida no artigo 9 ? Os riscos e os custos de
armazenagem relativos aos cereais não retirados dentro do
prazo de pagamento ficam a cargo do adjudicatário.

2.

Uma vez apresentadas, as propostas não podem ser

alteradas nem retiradas.

As propostas só serão válidas se forem acompanhadas :
— da prova de que o proponente constituiu uma garantia
de 20 ecus por tonelada,

— da prova de um contrato de venda para entrega em
Espanha, sob reserva de adjudicação à proposta em
causa,

— do compromisso escrito do proponente de que os
cereais adjudicados serão transformados em Espanha
até 30 de Junho de 1996.
Artigo 7?
1.

O prazo da apresentação das propostas para o

primeiro concurso parcial cessa em 1 de Fevereiro de
1996, às 9 horas (hora de Bruxelas).
(') JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 22.

Artigo 10?

Os cereais adjudicados e não retirados dentro do prazo de
pagamento serão, para todos os efeitos, considerados como
retirados no termo do prazo. Nesse caso, o preço de oferta
será ajustado em função das características qualitativas
descritas no anúncio de concurso .

Se o adjudicatário não tiver pago os cereais no prazo
previsto no primeiro parágrafo, o contrato será resolvido
pelo organismo de intervenção relativamente às quanti
dades não pagas.
Artigo 11 ?
A garantia referida no n ? 2 do artigo 6? será liberada para
as quantidades relativamente às quais :
— a proposta não tiver sido escolhida,
— o pagamento do preço de venda tiver sido efectuado
no prazo previsto e tiver sido constituída uma garantia
que cubra a diferença entre o preço adjudicado e o
preço de intervenção válido no último dia do prazo de
apresentação das propostas, aumentado de 30 ecus por
tonelada.

N? L 19/22
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Artigo 12?

25. 1 . 96

— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n°
110/961

1 . A garantia referida no segundo travessão do artigo
11 ? será liberada para as quantidades relativamente às
quais os proponentes apresentem prova :

— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 110/96)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr.

— da transformação em Espanha, até 30 de Junho de

— Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ)

1996, salvo caso de força maior, ou

— de que o produto se tornou impróprio para o consumo
humano ou animal .

2. A prova de transformação em Espanha dos cereais
referidos no presente regulamento é apresentada em
conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n? 3002/92.

110/96)
αριθ. 110/961

— For processing (Regulation (EC) No 110/96)
— Destinees a la transformation [règlement (CE) n0
110/961

— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n .
110/961

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr.
110/96)

No entanto, considera-se

efectuada a transformação

quando a cevada é entregue num armazém situado em
Espanha.

— Para transformação [Regulamento (CE) n ? 110/961
— Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 110/961
— För bearbetning (förordning (EG) nr 110/96).

Artigo 13 ?

Artigo 14?

Além das menções previstas no Regulamento (CEE)
n? 3002/92, na casa 104 do exemplar de controlo T 5

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

deve constar uma ou mais das menções seguintes :

peias.

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

(em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidades

Schleswig-Holstein/Hamburg/

24 755

Niedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen

Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden

45 155

Württemberg/Saarland/Bayern

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg
Vorpommern

63 014

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

47 031

ANEXO II

Concurso permanente para a venda de 180 000 toneladas de cevada na posse do organismo
de intervenção alemão, destinadas a Espanha

[Regulamento (CE) n? 110/96]
1

2

3

4

5

6

Bonificações
Numeração
dos

proponentes

Número
do lote

Quantidade

Preço de oferta

(t)

(ECU/t)

(+)
Depreciações
(-)
(ECU/t)
(p.m .)

Encargos
comerciais

(ECU/t)

1

2
3
etc.

ANEXO III

Números de telex e telecópia, de Bruxelas, a utilizar (DG VT-C-1 , a/c de MM. Thibault/Brus) :
— telex :

— 22037 AGREC B

— 22070 AGREC B (caracteres gregos)

— telecopiadora :

— 295 01 32
— 296 10 97
— 295 25 15

N? L 19/24

IFF

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

25 . 1 . 96

REGULAMENTO (CE) N? 111/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996
relativo à abertura de um concurso permanente de 20 000 toneladas de cevada na

posse do organismo de intervenção finlandês, com vista à sua transformação em
Espanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo fixado pelo seu presi
dente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 863/95 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,
Considerando que a seca verificada em Espanha nos
últimos meses provocou uma escassez de forragens que
pode levar os criadores a vender prematuramente o seu
gado, com repercussões negativas no seu rendimento ;

Artigo 1 ?
1 . Em derrogação do disposto no Regulamento (CEE)
n? 2131 /93 da Comissão ^, o organismo de intervenção
finlandês procederá, nas condições a seguir fixadas, a um
concurso permanente de 20 000 toneladas de cevada em
sua posse, com vista a transformação em Espanha.
2.

As regiões em que estão armazenadas as 20 000

toneladas de cevada são as mencionadas no anexo I.

Considerando que se pode obviar a tal escassez pela colo
cação de 20 000 toneladas de cevada à disposição dos cria
dores de gado espanhóis ; que o organismo de intervenção

espanhol não dispõe de cereais forrageiros ; que existe
uma disponibilidade de cereais comunitários no orga
nismo de intervenção finlandês ;

Considerando que, na actual situação do mercado, é, pois,
oportuno abrir um concurso permanente de 20 000 tone
ladas de cevada na posse do organismo de intervenção
finlandês, obrigatoriamente destinadas a Espanha ;
Considerando que o objectivo da medida só pode ser asse

gurado se o preço mínimo decidido no âmbito do
concurso tiver em conta as despesas de acesso da
Finlândia a Espanha, sem no entanto perturbarem o
mercado interno espanhol ; que, nestas condições, o
processo mais indicado é o seguido em matéria de expor
tação de cereais para países terceiros ; que é, por conse

guinte, conveniente definir um regime específico que
combine certas modalidades de revenda no mercado

Artigo 2 ?

1 . No anúncio de concurso referido no artigo 5?, o
organismo de intervenção indicará, para cada lote, o porto
ou o local de saída que pode ser atingido com custos de
transporte mais baixos e que está equipado com instala
ções técnicas suficientes para a expedição dos cereais
postos a concurso.

2. Os mais baixos custos de transporte entre o local de
armazenagem e o local de embarque no porto ou local de
saída referido no n ? 1 serão reembolsados pelo organismo
de intervenção ao operador adjudicatário em relação às
quantidades entregues.

Artigo 3 ?
As propostas serão consideradas apresentadas para um
cereal entregue, não descarregado, nos portos ou locais de
saída de intervenção referidos no artigo 2?

interno com as previstas para exportação ;

Artigo 4?

Considerando que, no que diz respeito à prova da trans
formação em Espanha, são aplicáveis as disposições do
Regulamento (CEE) n? 3002/92 da Comissão, de 16 de
Outubro de 1992, que estabelece normas de execução
comuns relativas ao controlo da utilização e/ou do destino

de produtos de intervenção (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1938/93 (4);
(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n? L 179 de 29. 7. 1995, p. 1 .

Após o termo de cada prazo previsto para apresentação
das propostas, o Estado-membro em causa apresentará à
Comissão uma lista não nominativa que indique para cada
proposta, nomeadamente, a quantidade e o preço, bem
como as bonificações e depreciações respectivas. Em
conformidade com o processo previsto no artigo 23? do
Regulamento (CEE) n? 1766/92, a Comissão fixará o
preço de venda mínimo ou decidirá não dar seguimento
às propostas recebidas.

H TO n ? L 301 de 17. 10 . 1992, p. 17

(4) JO n? L 176 de 20. 7. 1993, p. 12.

O JO n? L 191 de 31 . 7. 1993, p. 76.
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O preço de venda mínimo será fixado a um nível que não
perturbe o mercado espanhol .

2. O prazo da apresentação das propostas para o
concurso parcial seguinte cessa todas as quintas-feiras, às 9
horas (hora de Bruxelas).

Artigo 5 ?

3 . O prazo de apresentação para o último concurso
parcial cessa em 28 de Março de 1996, às 9 horas (hora de

O organismo de intervenção finlandês publicará, pelo
menos cinco dias antes do último dia do primeiro prazo

de apresentação das propostas, um anúncio de concurso
onde serão definidas :

— as cláusulas e condições de venda complementares e

compatíveis com o disposto no presente regulamento,

Bruxelas).

4.

As propostas devem ser apresentadas ao organismo

de intervenção finlandês :

Kluuvikatu 4 (Intervention Board)
PL 232
FIN-00171 Helsinki

— as principáis características físicas e tecnológicas dos
diferentes lotes, verificadas pelo organismo aquando
da compra ou de controlos efectuados posteriormente,

(Fax : 160 97 90).

— os locais de armazenagem e os nomes e endereços dos

O organismo de intervenção finlandês comunicará à

armazenistas.

Este anúncio, bem como todas as suas alterações, será

transmitido à Comissão antes de terminado o primeiro
prazo de apresentação das propostas.

O organismo de intervenção finlandês tomará todas as
medidas necessárias para permitir que os interessados
apreciem, antes da apresentação das propostas, a qualidade
dos cereais postos à venda.
Artigo 6?

1 . As propostas serão estabelecidas por referência à
qualidade-tipo determinada pelo Regulamento (CEE)

Artigo 8?

Comissão, o mais tardar duas horas após o termo do prazo
de apresentação, as propostas recebidas. Estas devem ser
transmitidas em conformidade com o esquema constante
do anexo II e através dos números que figuram no anexo
III.

Artigo 9?

O organismo de intervenção informará imediatamente
todos os proponentes do resultado da sua participação no
concurso. No prazo de três dias úteis a contar dessa infor
mação, enviará aos adjudicatários uma declaração de adju
dicação, quer por carta registada quer por telecomunica
ção escrita.

Artigo 10?

n? 2731 /75 do Conselho ^).

Se a qualidade do cereal diferir da qualidade-tipo, o preço
da proposta escolhida será ajustado através de bonificações
ou depreciações adoptadas nos termos dos artigos 4° e 5?
do Regulamento (CEE) n ? 1766/92.

O adjudicatário pagará os cereais antes da retirada, o mais
tardar no prazo de um mês a contar da data do envio da
declaração referida no artigo 9 ? Os riscos e os custos de

2.

Os cereais adjudicados e não retirados dentro do prazo de
pagamento serão, para todos os efeitos, considerados como
retirados no termo do prazo. Nesse caso, o preço de oferta
será ajustado em função das características qualitativas

Uma vez apresentadas, as propostas não podem ser

alteradas nem retiradas .

As propostas só serão válidas se forem acompanhadas :
— da prova de que o proponente constituiu uma garantia
de 20 ecus por tonelada,

— da prova de um contrato de venda para entrega em
Espanha, sob reserva de adjudicação à proposta em
causa,

— do compromisso escrito do proponente de que os
cereais adjudicados serão transformados em Espanha
até 30 de Junho de 1996.
Artigo 7?
1.

O prazo da apresentação das propostas para o

primeiro concurso parcial cessa em 1 de Fevereiro de
1996, às 9 horas (hora de Bruxelas).
(') JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 22.

armazenagem relativos aos cereais não retirados dentro do
prazo de pagamento ficam a cargo do adjudicatário.

descritas no anúncio de concurso.

Se o adjudicatário não tiver pago os cereais no prazo
previsto no primeiro parágrafo, o contrato será resolvido
pelo organismo de intervenção relativamente às quanti
dades não pagas.

Artigo 11 ?

A garantia referida no n ? 2 do artigo 6° será liberada para
as quantidades relativamente às quais :
— a proposta não tiver sido escolhida,

— o pagamento do preço de venda tiver sido efectuado
no prazo previsto e tiver sido constituída uma garantia
que cubra a diferença entre o preço adjudicado e o
preço de intervenção válido no último dia do prazo de
apresentação das propostas, aumentado de 30 ecus por
tonelada .
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— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n°
111 /961

1 . A garantia referida no segundo travessão do artigo
11 ? será liberada para as quantidades relativamente às
quais os proponentes apresentem prova :

— da transformação em Espanha, até 30 de Junho de
1996, salvo caso de força maior, ou

— de que o produto se tornou impróprio para o consumo
humano ou animal .

2. A prova de transformação em Espanha dos cereais
referidos no presente regulamento é apresentada em
conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n? 3002/92.

No entanto, considera-se efectuada a transformação

quando a cevada é entregue num armazém situado em
Espanha.

— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 111 /96)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr.
111 /96)
— Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός ( ΕΚ)
αριθ. 111 /96]
— For processing (Regulation (EC) No 111 /96)
— Destinées a la transformation [règlement (CE) n0
111 /96]
— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n.
111 /96]
— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr.
111 /96)
— Para transformação [Regulamento (CE) n? 111 /96]
— Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 111 /96]
— För bearbetning (förordning (EG) nr 111 /96).

Artigo 13 ?

Artigo 14 ?

Além das menções previstas no Regulamento (CEE)
n? 3002/92, na casa 104 do exemplar de controlo T 5

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

deve constar uma ou mais das menções seguintes :

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

(em toneladas)
Quantidades

Local de armazenagem

22 912

Rauma

ANEXO II

Concurso permanente para a venda de 20 000 toneladas de cevada na posse do organismo
de intervenção finlandês, destinadas a Espanha
[Regulamento (CE) n? 111 /96]
1

2

3

4

5

6

Bonificações
Numeração
dos

proponentes

Número
do lote

Quantidade

(t)

Preço de oferta
(ECU/t)

(+)
Depreciações
(-)
(ECU/t)
(p.m .)

Encargos
comerciais

(ECU/t)

1

2

3
etc.

ANEXO III

Números de telex e telecópia, de Bruxelas, a utilizar (DG VI-C-1 , a/c de MM. Thibault/Brus) :
— telex :

— 22037 AGREC B

— telecopiadora :

— 295 01 32

— 22070 AGREC B (caracteres gregos)
— 296 10 97
— 295 25 15

N? L 19/28
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REGULAMENTO (CE) N? 112/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996

que determina a quantidade disponível de determinados produtos do sector de
carne de suíno, para o segundo trimestre de 1996, no âmbito do regime previsto
nos acordos de comércio livre entre a Comunidade, por um lado, e a Letónia, a
Lituânia e a Estónia, por outro
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 ? 2305/95 da
Comissão, de 29 de Setembro de 1995, que estabelece as
normas de execução, no sector da carne de suíno, do

Artigo IP

regime previsto nos acordos de comércio livre entre a
Comunidade, por um lado, e a Letónia, a Lituânia e a
Estónia, por outro ('), modificado pelo Regulamento (CE)
n ? 2750/95 (2), e, nomeadamente, o n ? 4 do seu artigo 4?,

A quantidade disponível, nos termos do Regulamento
(CE) n ? 2305/95, para o período compreendido entre 1 de
Abril e 30 de Junho de 1996 é indicada em anexo.

Considerando que, a fim de assegurar a repartição das

quantidades disponíveis, é conveniente adicionar às quan
tidades disponíveis, relativamente ao período compreen

Artigo 2?

dido entre 1 de Abril e 30 de Junho de 1996, as quanti
dades transitadas do período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Março de 1996,

O presente regulamento entra em vigor em 25 de Janeiro
de 1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO

(em toneladas)

(') JO n? L 233 de 30. 9. 1995, p. 45.
(2) JO n ? L 287 de 30. 11 . 1995, p. 19.

Grupo

Quantidade total disponível
para o período
de 1 de Abril a 30 de Junho de 1996

18

2 000

19

1 600

20

300

21

1 600

22

800
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REGULAMENTO (CE) N? 113/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996

que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de
importação de determinados produtos do sector dos ovos apresentados em
Janeiro de 1996 ao abrigo do Regulamento (CE) n? 1474/95
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 ? 1474/95 da
Comissão, de 28 de Junho de 1995, relativo à abertura e
modo de gestão de contingentes pautais, no sector dos
ovos e para as ovalbuminas, resultantes dos acordos
concluídos no âmbito das negociações comerciais multila
terais do « Uruguay Round » ('), modificado pelo Regula
mento (CE) n ? 2916/95 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do
seu artigo 5°.,

Artigo 1 ?

Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Janeiro a 31 de Março de 1996, apresen
tados ao abrigo do Regulamento (CE) n? 1474/95 são
aceites como referido em anexo.

Considerando que os pedidos de certificados de importa
ção apresentados para o primeiro trimestre de 1996 totali
zam, em relação a todos os produtos, quantidades infe
riores ou iguais às disponíveis, podendo, em consequên

O presente regulamento entra em vigor em 25 de Janeiro

cia, ser inteiramente satisfeitos ;

de 1996 .

Artigo 2?

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 145 de 29. 6. 1995, p. 19.
(2 JO n? L 305 de 19. 12. 1995, p. 49.
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ANEXO

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados
para o período de 1 de Janeiro a
31 de Março de 1996

El

100,00

E2

100,00

E3

100,00
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REGULAMENTO (CE) N? 114/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996
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 ? 1 101 /95 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1423/95 da
Comissão, de 23 de Junho de 1995, que estabelece as

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 :

Artigo 1 ?

regras de aplicação relativas à importação dos produtos do
sector do açúcar, excluindo o melaço (3), alterado pelo
Regulamento (CE) n ? 2528/95 (4), e, nomeadamente, 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 (*), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 1 00/96 í6) ;

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 25 de Janeiro
de 1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1996.
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 .

P) JO n? L 141 de 24. 6. 1995, p. 16.
(4) JO n? L 258 de 28 . 10. 1995, p. 50.

j5) JO n? L 150 de 1 . 7. 1995, p. 36.
¥) JO n? L 18 de 24. 1 . 1996, p. 25.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 24 de Janeiro de 1996, 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 1 0 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 0

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

Montante do direito adicional

por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa

24,29

4,16

24,29

9,39

24,29

3,96
8,96
10,55
6,03
6,03
0,36

24,29

29,36
29,36
29,36
0,29

(') 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), alterado.
(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? 115/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996
que fixa o preço do mercado mundial do algodão não descaroçado
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

mente, os n?s 3 e 10 do protocolo n? 4, relativo ao algo
dão, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CE) n ? 1553/95 do Conselho ('),

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1554/95 do
Conselho, de 29 de Junho de 1995, que fixa as regras
gerais do regime de ajuda ao algodão e revoga o Regula
mento (CEE) n? 2169/81 (2), e, nomeadamente, os seus
artigos 3 ? e 4?,
Considerando que, nos termos do artigo 3 ? do Regula
mento (CE) n ? 1554/95, o preço do mercado mundial do
algodão não descaroçado é determinado periodicamente a
partir do preço do mercado mundial verificado para o
algodão descaroçado, tendo em conta a relação tradicio
nalmente existente entre este último e o preço calculado
para o algodão não descaroçado ; que essa relação foi defi
nida no n? 2 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n ? 1201 /89 da Comissão, de 3 de Maio de 1989, que esta
belece as regras de execução do regime de ajuda para o
algodão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 2878/95 (4) ; que, caso não possa ser
determinado dessa forma, o preço do mercado mundial
será estabelecido com base no último preço determinado ;

cotações mais favoraveis no mercado mundial, de entre as

consideradas

representativas

da

tendência

real

do

mercado ; que, para efeitos da referida determinação^ é

estabelecida uma média das ofertas e cotações verificadas

numa ou em várias bolsas europeias para um produto
entregue CIF num porto do norte da Europa em prove
niência dos diferentes países fornecedores considerados
mais representativos para o comércio internacional ; que,
todavia, estão previstos ajustamentos dos critérios utili
zados na determinação do preço do mercado mundial, de

forma a ter em conta diferenças justificadas pela qualidade
do produto entregue ou pela natureza das ofertas e cota
ções ; que os referidos ajustamentos foram definidos no
artigo 2? do Regulamento (CEE) n ? 1201 /89 ;

Considerando que a aplicação dos critérios acima mencio
nados conduz à fixação do preço do mercado mundial do
algodão não descaroçado no montante a seguir indicado,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O preço do mercado mundial do algodão não descaroçado
referido no artigo 3 ? do Regulamento (CE) n ? 1554/95 é
fixado em 35,650 ecus por 100 quilogramas.

Considerando que, nos termos do artigo 4? do Regula
mento (CE) n? 1554/95, o preço do mercado mundial do
algodão descaroçado é determinado para um produto com

O presente regulamento entra em vigor em 25 de Janeiro

determinadas características e tendo em conta as ofertas e

de 1996 .

Artigo 2 ?

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 148 de 30 . 6. 1995, p. 45.
(2) JO n? L 148 de 30. 6. 1995, p. 48 .
(3) JO n? L 123 de 4. 5. 1989, p. 23.

h) JO n? L 301 de 14. 12. 1995, p. 21 .
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REGULAMENTO (CE) N? 116/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996

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? 2933/95 (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 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n ? 3223/94 prevê,
em aplicação dos resultados das negociações comerciais
multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a fixa

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?
O presente regulamento entra em vigor em 25 de Janeiro
de 1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) JO n? L 307 de 20. 12. 1995, p. 21 .
(3) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

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

do Regulamento da Comissão, de 24 de Janeiro de 1996, que estabelece os valores
(orfetários 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 15

0707 00 10

0709 10 10

Código NC

de importação

052

59,6
80,2

064

59,6

066

41,7

068

62,3

204

52,3

208

44,0

212

117,9

0805 20 13, 0805 20 15,
0805 20 17, 0805 20 19

l
0805 30 20

\

624

76,2

999

103,5

052

68,1

204

45,8

388

67,5

400

48,9

512

54,8
66,5
100,8
87,1
77,3
57,1
67,4

520

052

111,6

524

053

150,3

528

060

61,0

600

066

53,8

624

068

103,2

204

144,3

0808 10 51 , 0808 10 53,

624

191,6

0808 10 59

999

052

064

64,0
78,6

451,7

388

39,2

451,7

400

72,4

404

508

62,5
68,4

512

51,2

999

116,5

220

139,0

204

77,5

412

54,2

241,6
128,1

0805 10 01 , 0805 10 05,

0805 20 1 1

59,7
174,5

66,1

052

41,0

204

40,5

208

de importação

052

77,0

999

Valor forfetàrio

464

624

624

0805 10 09

Código
países terceiros (')

999

052

•

Valor forfetario

060

999

0709 90 71

(ECU/100 kg)

68,2

524

57,4

528

48,0

624

86,5

728

107,3

800

78,0

804

21,0

999

388

40,5

436

41,6

388

64,2
86,3
72,5
79,6

448

33,0

400

91,8

600

64,3

512

89,7

624

51,2

528

84,1

212

42,1

0808 20 31

052
064

999

46,9

624

79,0

052

70,0

728

115,4

204

67,5

800

55,8

624

79,3

804

112,9

999

72,3

999

86,7

\

(') 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? 117/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996

que suspende o direito aduaneiro preferencial e reinstaura o direito da Pauta
Aduaneira Comum na importação de cravos multifloros (spray) originários de
Marrocos

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 4088/87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as
condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferen
ciais na importação de determinados produtos da floricul

tura originários de Chipre, Israel, Jordânia e Marrocos f),
alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3551 /88 (2), e,

alternadamente, acima e abaixo de 85 % do preço
comunitário à produção, e que por três dias durante
esse período os preços do produto importado se tenha
situado abaixo deste nível ;

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 2524/95 da
Comissão (*) fixa os preços comunitários na produção de
cravos e de rosas, para aplicação do regime em causa ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 700/88 da

Comissão (6), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 2917/93 Ç), estabelece as regras de

nomeadamente, o n ? 2, alínea b), do seu artigo 5?,

execução do regime em causa ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 4088/87
determina as condições de aplicação de um direito adua

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 3813/92
do Conselho (8), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 150/95 (9), são utilizadas para
converter o montante expresso em moedas dos países

neiro preferencial destinado às rosas de flor grande, rosas
de flor pequena, cravos unifloros (standard) e cravos
multifloros (spray) no limite de contingentes pautais
abertos anualmente para a importação, na Comunidade,
de flores frescas cortadas ;

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1981 /94 do
Conselho (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 3057/95 (4), prevê a abertura de um
modo de gestão de contingentes pautais comunitários para
flores e botões, frescos, cortados, originários, respectiva
mente, de Chipre, Israel, Jordânia, e Marrocos ;
Considerando que o artigo 2? do Regulamento (CEE)
n? 4088/87 estabelece por um lado que, para um dado
produto e uma dada origem, o direito aduaneiro preferen
cial só é aplicável se o preço do produto importado for
pelo menos igual a 85 % do preço comunitário à produ

terceiros e estão na base de determinação das taxas de

conversão agrícolas das moedas dos Estados-membros ;
que as regras de aplicação e determinação relativas a essas
conversões foram estabelecidas no Regulamento (CEE) n ?
1068/93 da Comissão (10), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 2853/95 (u) ;
Considerando que, com base nas constatações efectuadas
nos termos do disposto nos Regulamentos (CEE)
n ? 4088/87 e (CEE) n ? 700/88, é necessário concluir que
as condições previstas no n ? 2, alínea a), do artigo 2? do
Regulamento (CEE) n ? 4088/87, estão reunidas para uma
suspensão do direito aduaneiro preferencial para os cravos
multifloros (spray) originários de Marrocos ; que há que
reinstaurar o direito da Pauta Aduaneira Comum,

ção ; que, por outro lado, o direito aduaneiro preferencial
será, salvo em caso excepcional, suspenso, e o direito da
Pauta Aduaneira Comum instaurado relativamente a um

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

dado produto e a uma dada origem :

a) Se, durante dois dias sucessivos de mercado, os preços
do produto importado, com respeito a pelo menos
30 % das quantidades relativamente às quais existam
cotações disponíveis nos mercados representativos da
importação, forem inferiores a 85 % do preço comuni
tário à produção ;

Artigo 1 ?

Para as importações de cravos multifloros (spray) (códigos
NC ex 0603 10 13 e NC ex 0603 10 53) originários de
Marrocos, é suspenso o direito aduaneiro preferencial
fixado no Regulamento (CE) n ? 1981 /94 do Conselho, e é
reinstaurado o direito da Pauta Aduaneira Comum .

ou

b) Se, durante um período de cinco a sete dias sucessivos
de mercado, os preços do produto importado, com
respeito a pelo menos 30 % das quantidades relativa
mente às quais existam cotações disponíveis nos
mercados representativos da importação, se situarem,
(') JO n? L 382 de 31 . 12. 1987, p. 22.
(2) JO n? L 311 de 17. 11 . 1988, p. 1 .
(3) JO n? L 199 de 2. 8 . 1994, p. 1 .

b) JO n? L 326 de 30. 12. 1995, p. 3.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 25 de Janeiro
de 1996.

0 JO n ?
(<■) JO n?
O JO n?
(8) JO n?
f) JO n?
(,0) JO n?
(" JO n?

L 258 de 28 . 10 . 1 995, p. 42.
L 72 de 18 . 3 . 1988, p. 16.
L 264 de 23. 10 . 1993, p. 33 .
L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
L 299 de 12. 12. 1995, p. 1 .
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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 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 118/96 DA COMISSÃO
de 24 de Janeiro de 1996

que suspende temporariamente a emissão dos certificados de exportação de
certos produtos lácteos e determina a medida em que podem ser atribuídos os
certificados de exportação pendentes
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do

se torna necessário suspender temporariamente a emissão
de certificados para os produtos em causa,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n ? 2931 /95 da Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1466/95 da
Comissão, de 27 de Junho de 1995, que estabeleceu as
regras especiais de execução das restituições à exportação
no sector do leite e dos produtos lácteos (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 2931 /95, e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 8 ?,
Considerando que o mercado de certos produtos lácteos
se caracteriza por instabilidade ; que é necessário evitar
pedidos especulativos que podem levar à distorção da
concorrência entre operadores ou ameaçar a continuidade
das exportações durante o resto do período em causa ; que

Artigo 1 ?

1.

É suspensa a emissão, para o período de 25 a 31 de

Janeiro de 1996, de certificados de exportação dos
produtos dos códigos NC 0401 , 0402, 0403 10 11 a
0403 10 39 , 0403 90, 0404 90 e 0406 .

2. Não é dado seguimento aos pedidos pendentes de
certificados que deveriam ser emitidos a partir de 25 de
Janeiro de 1996.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 25 de Janeiro
de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(>) JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
O JO n? L 307 de 20. 12. 1 995, p. 10.
(3) JO n? L 144 de 28. 6. 1995, p. 22.
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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 10 de Janeiro de 1996

que determina os critérios de inscrição e registo de equídeos em livros
genealógicos para fins de reprodução
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(96/78/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 90/427/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1990, relativ? às condições zootécnicas e
genealógicas que regem o comércio intracomunitário de
equídeos ('), e, nomeadamente, o n? 2, alínea b), do seu
artigo 4?,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

1 . Para estar inscrito na secção principal do livro
genealógico da sua raça, um equídeo registado deve :
— ser descendente de pais igualmente inscritos num
livro genealógico da mesma raça, a ter uma filiação
estabelecida em conformidade com as regras do refe
rido livro,
— ser identificado como cria recém-nascida de acordo

Considerando que, nos termos do n ? 2, alínea b), do artigo

com as regras estabelecidas por esse livro, que devem
incluir pelo menos a exigência do certificado de cobri

4? da Directiva 90/427/CEE, devem ser definidos critérios

ção.

harmonizados de inscrição de equídeos em livros genealó
gicos ;
Considerando que importa, por conseguinte, determinar
os critérios de inscrição dos equídeos em livros genealó
gicos para fins de reprodução ;

Considerando que as condições exactas de filiação e de
identificação devem estar preenchidas antes da inscrição
no livro genealógico ;

2. Em derrogação do primeiro travessão do n? 1 , um
animal pode ser inscrito na secção principal para parti
cipar num programa de cruzamentos aprovado por uma
organização ou associação de criadores em conformidade
com as regras do referido livro. O programa de cruza
mentos deve especificar as raças cuja participação é permi
tida.

Artigo 2?

1.

A secção principal do livro genealógico pode ser

dividida em diversas classes, em função das características

Considerando que convém permitir a divisão do livro
genealógico em diversas secções e classes, de modo a não
excluir determinados tipos de animais ;

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
zootécnico permanente,
(') JO n? L 224 de 18. 8. 1990, p. 55.

dos animais, em conformidade com a alínea b), quinto
travessão, do n? 3 do Anexo da Decisão 92/353/CEE da

Comissão, de 11 de Junho de 1992, que determina os
critérios de aprovação ou de reconhecimento das organi
zações ou associações que mantêm ou criam livros genea
lógicos dos equídeos registados (2). Apenas os equídeos
que satisfaçam os critérios do artigo 1 ? podem estar
inscritos numa dessas classes.

(2) JO n? L 192 de 11 . 7. 1992, p. 63.

N? L 19/40
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Se a secção principal de um livro genealogico estiver

dividida em várias classes, a inscrição nesse livro de um

animal de outro livro genealógico deve ser efectuada na
classe cujos critérios o animal satisfaça.
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— ser considerado conforme ao padrão da raça,

— satisfazer características mínimas, estabelecidas pelo
livro genealógico.
2. A organização ou associação de criadores deve deter
minar as normas de inscrição dos descendentes destes

animais na secção principal do livro genealógico .
Artigo 3 ?
1 . Uma organização ou associação de criadores que
assegure a manutenção de um livro genealógico pode
decidir que um animal que não satisfaça os critérios
previstos no artigo 1 ? possa ser inscrito numa secção
suplementar desse livro. Esse animal deve satisfazer as
seguintes exigências :

— ser identificado segundo as regras estabelecidas pelo
livro genealógico,

Artigo 4?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

Feito em Bruxelas, em 10 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 12 de Janeiro de 1996

que fixa os certificados zootécnicos relativos ao sémen, óvulos e embriões de
equídeos registados
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(96/79/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

— identificação,
— indicação da eventual realização de análises do

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

grupo sanguíneo ou de outros testes que permitam
verificar cientificamente, com igual segurança, a
filiação do animal,

Tendo em conta a Directiva 90/427/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1990, relativa às condições zootécnicas e
genealógicas que regem o comércio intracomunitário de
eqiiídeos ('), e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 8 ?,
Considerando que devem constar do certificado zootéc
nico elementos específicos que permitam determinar a

origem e a identificação do animal de que provém o
sémen, óvulos ou embriões ;

Considerando que é possível dispensar a apresentação dos
certificados, desde que as informações referidas na

— data de nascimento,

— nome e endereço do proprietário,
— nome e número de inscrição no livro genealógico
dos pais e do avô materno, e nome dos livros
genealógicos,

— resultados dos controlos de performances e da apre
ciação do valor genético (facultativo).
2. Dados relativos ao sémen :

— identificação,

presente decisão estejam já presentes em documentos de

— número de doses,

referência relativos ao sémen, óvulos e embriões ;

— data de colheita,

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

— nome e endereço do(s) centro(s) de colheita de
sémen, incluindo o número de registo,
— nome e endereço do destinatário.

Artigo 2?
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?
O certificado zootécnico relativo ao sémen de equídeos

registados deve incluir os seguintes dados :
1 . Dados relativos ao macho dador :

— organismo que emite o certificado,
— nome e endereço do livro genealógico de origem,

Os dados previstos no artigo 1 ? podem ser apresentados :
1 . Sob a forma de um certificado conforme ao modelo

que consta do anexo I ;

2. Nos documentos que acompanham o sémen de
equino. Nesse caso, as autoridades competentes devem
certificar que os dados referidos no artigo 1 ? constam
desses documentos, de acordo com a seguinte fórmula :
« O abaixo-assinado certifica que os presentes docu
mentos contêm os dados referidos no artigo 1 ? da
Decisão 96/79 /CE da Comissão . ».

— raça,

— número de inscrição inicial no livro genealógico
(caso seja conhecido),

Artigo 3 ?

— nome do animal,
— data de emissão do certificado,

— sistema de identificação (por exemplo, microtrans

dutor, tatuagem, marca, desenho gráfico),
(') JO n? L 224 de 18 . 8. 1990, p. 55.

O certificado zootécnico relativo aos óvulos de equídeos
registados deve incluir os seguintes dados :
1 . Dados relativos à fêmea dadora :

— todos os dados referidos no n ? 1 do artigo 1 ?

N? L 19/42
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25 . 1 . 96

— identificação,

— nome e endereço da(s) equipa(s) da colheita de
embriões, incluindo o número de registo,

— data de colheita,

— nome e endereço do destinatário.

— nome e endereço da(s) equipa(s) de colheita de
óvulos, incluindo o número de registo,

Se existir mais de um embrião por palheta, este facto

— nome e endereço do destinatário.

deve ser claramente indicado, devendo, além disso, os
embriões ter todos a mesma filiação.

Se existir mais de um óvulo por palheta, este facto deve
ser claramente indicado, devendo, além disso, os óvulos
ter todos a mesma filiação.

Artigo 6?

Os dados previstos no artigo 5? podem ser apresentados :
Artigo 4 ?

Os dados referidos no artigo 3 ? podem ser apresentados :
1 . Sob a forma de um certificado conforme ao modelo

que consta do anexo II ;

2. Nos documentos que acompanham os óvulos de
equino. Nesse caso, as autoridades competentes devem
certificar que os dados referidos no artigo 3 ? constam
desses documentos, de acordo com a seguinte fórmula :
« O abaixo-assinado certifica que os presentes docu
mentos contêm os dados referidos no artigo 3? da

1 . Sob a forma de um certificado conforme ao modelo

que consta do anexo III ;

2. Nos documentos que acompanham os embriões de
equino. Nesse caso, as autoridades competentes devem
certificar que os dados referidos no artigo 5? se encon
tram indicados nesses documentos, de acordo com a

seguinte fómula :

« O abaixo-assinado certifica que os presentes docu
mentos contêm os dados referidos no artigo 5? da
Decisão 96/79 /CE da Comissão. ».

Decisão 96/79/CE da Comissão. ».

Artigo 7?

Artigo 5 ?

O certificado zootécnico relativo aos embriões de equí
deos registados deve incluir os seguintes dados :

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

1 . Dados relativos aos dadores, macho e fêmea :

— todos os dados referidos no n ? 1 do artigo 1 ?

Feito em Bruxelas, em 12 de Janeiro de 1996.

2. Dados relativos aos embriões :

— identificação,
— data de colheita,

— data da inseminação ou da cópula,

Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO I

CERTIFICADO ZOOTÉCNICO RELATIVO AO SÉMEN DE EQUÍDEOS REGISTADOS
A. Dados relativos ao macho dador

1 . Organismo que emite o certificado

2. Raça

3. Nome do livro genealógico de origem

4 . Nome do animal

5. Ns de registo no livro genealógico inicial

6. Sistema de identificação

7. Ns de identificação

8 . Data de nascimento

9. Análise do grupo sanguíneo (*) (sim / não)

10. Nome e endereço do proprietário

11 . Ascendência

\

Pai

I

NQ de inscrição no livro genealógico
Mãe

Avô

Ns de inscrição no livro genealógico

Na de inscrição no livro genealógico

12 . Resultados dos controlos de performances e da apreciação do valor genético

Feito em

,

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

(*) ou outro teste que permita verificar cientificamente com igual segurança a filiação do animal.

CERTIFICADO ZOOTÉCNICO RELATIVO AO SÉMEN DE EQUÍDEOS REGISTADOS
B. Dados relativos ao sémen

1 . Sistema de identificação do sémen (cor, número, etc.)

2. Identificação do recipiente

3. Origem do sémen (endereço e nQ de registo do(s) centro(s) de colheita de sémen)
4 . Destino do sémen (nome e endereço do destinatário)

Número de doses

Feito em

Data da colheita

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

Identificação das doses (palheta, tubo, pellet, etc.)

ANEXO II

CERTIFICADO ZOOTÉCNICO RELATIVO A ÓVULOS DE EQUÍDEOS REGISTADOS
A. Dados relativos à fêmea dadora

1 . Organismo que emite o certificado

2. Raça

3. Nome do livro genealógico de origem

4 . Nome do animal

5. Nã de registo no livro genealógico inicial

6. Sistema de identificação

7. N8 de identificação

8 . Data de nascimento

9. Análise do grupo sanguíneo (*) (sim / não)

10. Nome e endereço do proprietário

11 . Ascendência

\

Pai

Ns de inscrição no livro genealógico
Mãe

Avô

NQ de inscrição no livro genealógico

Ns de inscrição no livro genealógico

12. Resultados dos controlos de performances e da apreciação do valor genético

Feito em

,

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

(*) ou outro teste que permita verificar cientificamente com igual segurança a filiação do animal .

CERTIFICADO ZOOTÉCNICO RELATIVO A ÓVULOS DE EQUÍDEOS REGISTADOS
B. Dados relativos aos óvulos

1 . Sistema de identificação dos óvulos (cor, número, etc. )

2. Identificação do recipiente

3. Origem dos óvulos (endereço da equipa de colheita de óvulos)
4. Destino dos óvulos (nome e endereço do destinatário)

Número de óvulos por palheta

Identificação da palheta

Data da colheita

I
\

\
Fpitn em
Anninatura

l
em

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

\

ANEXO III

CERTIFICADO ZOOTÉCNICO RELATIVO A EMBRIÕES DE EQUÍDEOS REGISTADOS
A. Dados relativos ao macho dador

1 . Organismo que emite o certificado

2. Raça

3. Nome do livro genealógico de origem

4 . Nome do animal

5. Ns de registo no livro genealógico inicial

6. Sistema de identificação

7. N9 de identificação

8 . Data de nascimento

9. Análise do grupo sanguíneo (*) (sim / não)

10 . Nome e endereço do proprietário

11 . Ascendência

Pai

N® de inscrição no livro genealógico
Mãe

Avô

N® de inscrição no livro genealógico

N5 de inscrição no livro genealógico

12. Resultados dos controlos de performances e da apreciação do valor genético

Feito em

,

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

Π ou outro teste que permita verificar cientificamente com igual segurança a filiação do animal .

CERTIFICADO ZOOTÉCNICO RELATIVO A EMBRIÕES DE EQUÍDEOS REGISTADOS
B. Dados relativos à fêmea dadora

1 . Organismo que emite o certificado

2. Raça

3. Nome do livro genealógico de origem

4 . Nome do animal

5. N2 de registo no livro genealógico inicial

6. Sistema de identificação

7. NQ de identificação

8 . Data de nascimento

9. Análise do grupo sanguíneo (*) (sim / não)

10. Nome e endereço do proprietário

1 1 . Ascendência

Pai

Na de inscrição no livro genealógico
Mãe

Avô

NQ de inscrição no livro genealógico

N2 de inscrição no livro genealógico

12 . Resultados dos controlos de performances e da apreciação do valor genético

Feito em

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

(*) ou outro teste que permita verificar cientificamente com igual segurança a filiação do animal.

CERTIFICADO ZOOTÉCNICO RELATIVO A EMBRIÕES DE EQUÍDEOS REGISTADOS
C. Dados relativos ao(s) embrião(ões)

1 . Sistema de identificação dos embriões (cor, número, etc.)

2. Identificação do recipiente

3. Origem do(s) embrião(ões) (endereço da equipa de colheita de embriões)

4. Destino do(s) embrião(ões) (nome e endereço do destinatário)

Identificação da palheta

Número de embriões por palheta

Data da inseminação

Data da colheita

\
Feito em

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 12 de Janeiro de 1996

que estabelece o modelo do certificado genealógico relativo aos óvulos de
bovinos reprodutores e as informações a fornecer no referido certificado
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(96/80/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 77/504/CEE do Conselho, de

25 de Julho de 1977, que diz respeito aos animais da

— dados actualizados em conformidade com o disposto
no artigo 1 ? da Decisão 86/404/CEE, relativos à vaca
dadora, bem como o seu grupo sanguíneo,
— informações que permitam identificar o óvulo, data da
respectiva colheita e nome e endereço do centro de
colheita de óvulos e do destinatário.

espécie bovina reprodutores de raça pura ('), com a última

redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria,

da Finlândia e da Suécia, e, nomeadamente, o seu artigo

5? e o n? 1 , quinto travessão, do seu artigo 6?,

Caso exista mais de um óvulo por palheta, tal facto deve
estar claramente assinalado, devendo além disso todos os

óvulos ser provenientes da mesma mãe .

Considerando que, nos termos do n? 1 , quinto travessão,

do artigo 6? da directiva acima mencionada, cabe à

Artigo 2?

Comissão determinar, de acordo com o processo previsto

no artigo 8? da mesma directiva, as informações a fornecer
no certificado genealógico que deve acompanhar os
óvulos de bovinos reprodutores aquando da sua introdu
ção no comércio intracomunitário ;

Considerando que é possível dispensar a apresentação dos
certificados, desde que as informações referidas na
presente decisão estejam já presentes em documentos de
referência relativos aos óvulos de bovinos reprodutores
introduzidos no comércio intracomunitário ;

Considerando que o modelo e os dados a inscrever no
certificado genealógico dos bovinos reprodutores de raça

pura foram já estabelecidos pela Decisão 86/404/CEE da
Comissão (2), e os referentes ao sémen e embriões foram
estabelecidos pela Decisão 88/ 124/CEE da Comissão (3) ;
que o certificado relativo aos óvulos deve conter informa
ções sobre os reprodutores ;
Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
zootécnico permanente,

As informações referidas no artigo 1 ? podem constar :
1 . De um certificado conforme ao modelo em anexo ;

2. Da documentação que acompanha os óvulos de bovino.
Nesse caso, as autoridades competentes devem certi
ficar que as informações referidas no artigo 1 ? constam
dos referidos documentos mediante a seguinte
menção :

« O abaixo assinado certifica que os presentes docu

mentos contêm as informações referidas no artigo 1 ?
da Decisão 96/80/CE da Comissão. »

Artigo 3 ?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

Feito em Bruxelas, em 12 de Janeiro de 1996.
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?
Devem constar do certificado relativo aos óvulos de

bovinos reprodutores as seguintes informações :

(') JO n? L 206 de 12. 8 . 1977, p. 8 .
(2) JO n? L 233 de 20. 8. 1986, p. 19.

<Á JO n? L 62 de 8. 3. 1988, p. 32.

Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO

MODELO DE CERTIFICADO ZOOTECNICO

relativo aos óvulos de bovinos reprodutores para comércio intracomunitário de óvulos

CERTIFICADO ZOOTÉCNICO RELATIVO AOS ÓVULOS
A. Dados relativos à fêmea dadora

2. Raça

1 . Organismo que emite o certificado
3. Nome do livro genealógico
4 . Nome do animal

5. NQ de registo

6. Sistema de identificação (tatuagem, marca auricular, micropastilha)

7. NQ de identificação

8 . Data de nascimento

9. Grupo sanguíneo (*)

10. Nome e endereço do criador

11 . Nome e endereço do proprietário
12 . Ascendência
Pai

Avô

Na de inscrição no livro genealógico

Ng de inscrição no livro genealógico
Avó

Ns de inscrição no livro genealógico
Mãe

Avô

Ne de inscrição no livro genealógico

Nc de inscrição no livro genealógico
Avó

Ne de inscrição no livro genealógico
13. Quando disponíveis, resultados dos controlos de performances e resultados actualizados da apreciação do valor genético, com indicação
do nome do organismo que procedeu à apreciação, relativos ao animal em causa e aos respectivos pais e avós

Feito em

...,

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

(*) ou outro método adequado aprovado de acordo com a legislação comunitária.

CERTIFICADO ZOOTÉCNICO RELATIVO AOS ÓVULOS
B. Dados relativos aos óvulos

1 . Sistema de identificação dos óvulos (cor, número)

2. Identificação do recipiente

3. Origem dos óvulos (endereço da equipa de colheita de óvulos)

4. Destino dos óvulos (nome e endereço do destinatário)

Número de óvulos por palheta

Identificação da palheta

I
I
\
\
Ffiitn fim

Data de colheita

\
em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 12 de Janeiro de 1996

que altera as Decisões 92/260/CEE, 93/ 196/CEE, 93/ 197/CEE e 94/467/CE no que
diz respeito às categorias de equídeos machos não castrados a que são aplicáveis
as exigências relativas à arterite virai equina
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(96/81 /CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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

Tendo em conta a Directiva 90/426/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1990, relativa às condições de polícia
sanitária que regem a circulação de equídeos e as importa
ções de equídeos provenientes de países terceiros ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão
da Áustria, da Finlândia e da Suécia, e, nomeadamente, a
alínea b), subalínea ii), do seu artigo 1 5?, o seu artigo 1 6° e
a alínea ii) do seu artigo 19?,
Tendo em conta a Directiva 91 /496/CEE do Conselho, de

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?
Nos certificados sanitários A, B, C, D e E do anexo II da

Decisão 92/260/CEE, a alínea e), subalínea v) da parte
« III. Informações sanitárias » passa a ter a seguinte redac
ção :

15 de Julho de 1991 , que fixa os princípios relativos à
organização dos controlos veterinários dos animais prove
nientes de países terceiros introduzidos na Comunidade e
que altera as Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE e
90/675/CEE (2), com a última redacção que lhe foi dada

« v) Quando o cavalo acima descrito é um animal

pelo Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia,

— foi submetido (4), numa amostra de sangue
colhida durante o período de 21 dias que ante

e, nomeadamente, o n ? 1 , alínea c), do seu artigo 9 ?

macho não castrado com mais de 180 dias de

idade, a arterite virai dos equídeos foi oficialmente
declarada nos últimos seis meses (3),
ou

cede a exportação em . . . (*), a um teste de
neutralização do vírus para a arterite virai dos
equídeos com resultados negativos a uma dilui

Considerando que, na sequência do parecer do Comité
científico veterinário, a Decisão 95/329/CE da Comis

são (3) fixou as categorias de equídeos machos aos quais é
aplicável a exigência relativa à arterite virai equina ;

ção de 1 /4,
ou

Considerando que as condições sanitárias e a certificação

foi submetido (4) numa alíquota do seu sémen
completo colhido durante o período de 21 dias
que antecede a exportação em ... (*), a um teste
de isolamento de vírus para a arterite virai dos
equídeos com resultados negativos (3), (4),

veterinária para a admissão temporária de cavalos regis
tados e para as importações de equídeos registados e de
equídeos de criação e de rendimento são fixadas, respecti
vamente, nas Decisões da Comissão 92/260/CEE (4) e
93/ 197/CEE (5), com a última redacção que lhes foi dada
pela Decisão 95/323/CE (6), e, para as importações de
equídeos para abate, na Decisão 93/ 196/CEE da Comis
são f), com a última redacção que lhe foi dada pela Deci
são 95/322/CE (8) ;

Considerando que a Decisão 94/467/CE da Comissão (9)
fixa as garantias sanitárias para o transporte de equídeos
de um país terceiro para outro em conformidade com o
n? 1 , alínea c), do artigo 9 ? da Directiva 91 /496/CEE ;
Considerando que as Decisões 92/260/CEE, 93/ 196/CEE,
93/ 197/CEE e 94/467/CE devem ser alteradas em confor
midade ;

ou

— foi vacinado em . . . (*) contra a arterite virai dos
equídeos sob controlo veterinário oficial, com
uma vacina aprovada pelas autoridades compe
tentes, em conformidade com um dos três

programas de vacinação inicial a seguir refe
ridos (3) e foi revacinado (4) a intervalos regu
lares .

Programas de vacinação inicial contra a arterite
virai dos equídeos :

Instruções : Riscar os programas de vacinação que
não se aplicam ao animal acima

(') JO n? L 224 de 18. 8. 1990, p. 42.
O JO n? L 268 de 24. 9. 1991 , p. 56.
(3) JO n ? L 191 de 12. 8 . 1995, p. 36.

(4)
O
(6)
Q
(8)
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

130 de 15.
86 de 6. 4.
190 de 11 .
86 de 6. 4.
190 de 11 .
190 de 26.

5. 1992, p. 67.
1993, p. 16.
8. 1995, p. 11 .
1993, p. 7.
8 . 1995, p. 9.
7. 1994, p. 28.

descrito .

a) A vacinação foi efectuada na data em que foi
colhida uma amostra de sangue que apresentou
resultados negativos num teste de neutralização
do vírus a uma diluição de 1 /4 ;

b) A vacinação foi efectuada durante um período
de isolamento não superior a 15 dias sob

N? L 19/54
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controlo veterinário oficial, com inicio no dia

— Verificar a certificação de apoio
relativamente aos testes que

em que foi colhida uma amostra de sangue que
apresentou resultados negativos num teste de

precedem a vacinação, à vacinação
e à revacinação.

neutralização do vírus a uma diluição de 1 /4,

efectuado durante esse período ;
c) A vacinação foi efectuada quando o animal
tinha uma idade compreendida entre 1 80 e 270
dias, durante um período de isolamento sob
controlo veterinário oficial. Durante o período
de isolamento, duas amostras de sangue
colhidas com pelo menos dez dias de intervalo
revelaram um título de anticorpos estável ou
em diminuição num teste de neutralização do

vírus para a arterite virai dos equídeos ; ».

25. 1 . 96

— Especificar, se for caso disso, o
programa de vacinação individual
para os animais identificados.
a) A vacinação foi efectuada na data em que foi
colhida uma amostra de sangue que apresentou
resultados negativos num teste de neutralização
do vírus a uma diluição de 1 /4 ;

b) A vacinação foi efectuada durante um período
de isolamento não superior a 15 dias sob o
controlo veterinário oficial, com início no dia

em que foi colhida uma amostra de sangue que
apresentou resultados negativos num teste de

Artigo 2?

neutralização do vírus a uma diluição de 1 /4,

efectuado durante esse período ;
A Decisão 93/ 196/CEE é alterada do seguinte modo :

1 . No anexo I, é suprimida a alínea e), subalínea v), da
parte « III. Informações sanitárias ».
2. No anexo II, a alínea e), subalínea v), da parte « III.
Informações sanitárias » passa a ter a seguinte redac
ção :

c) A vacinação foi efectuada quando o animal
tinha uma idade compreendida entre 180 e 270
dias, durante um período de isolamento sob
controlo veterinário oficial. Durante o período
de isolamento, duas amostras de sangue
colhidas com pelo menos dez dias de intervalo
revelaram um título de anticorpos estável ou
em diminuição num teste de neutralização de

vírus para a arterite virai dos equídeos ; ».

« v) Quando a remessa de equídeos acima descrita
inclui animais machos não castrados com mais de

180 dias de idade, a arterite virai dos equídeos não
foi

oficialmente

declarada

nos

últimos

Artigo 3 ?

seis

meses (4),

A Decisão 93/ 197/CEE é alterada do seguinte modo :

ou

1 . Nos certificados sanitários A, B, C, D e E do anexo II,

— foram submetidos, em amostras de sangue
colhidas durante o período de 21 dias que
antecede a exportação em ... O, a um teste de
neutralização do vírus para a arterite virai dos
equídeos com resultados negativos a uma dilui
ção de 1 /4 em todos os casos (4),
ou

a alínea e), subalínea v), da parte « III. Informações
sanitárias » passa a ter a seguinte redacção :
« v) Quando o equídeo acima descrito é um animal
macho não castrado com mais de 180 dias de

idade, a arterite virai dos equídeos não foi oficial
mente declarada nos últimos seis meses (*),
ou

foram submetidos, em alíquotas do seu sémen
completo colhido durante o período de 21 dias
que antecede a exportação em . . . (*), a um teste
de isolamento do vírus para a arterite virai dos
equídeos com resultados negativos em todos os
casos (4),

— foi submetido, numa amostra de sangue
colhida durante o período de 21 dias que ante
cede a exportação em . . . (4), a um teste de
neutralização do vírus para a arterite virai dos
equídeos com resultados negativos a uma dilui
ção de 1 /4 ( # ),

ou

ou

— foram vacinados em . . . (*) contra a arterite virai
dos equídeos sob controlo veterinário oficial,
com uma vacina aprovada pelas autoridades
competentes, em conformidade com um dos

foi submetido, numa alíquota do seu sémen
completo colhido durante o período de 21 dias
que antecede a exportação em . . . (4), a um teste
de isolamento do vírus para a arterite virai dos
equídeos com resultados negativos ( #),

três programas de vacinação inicial a seguir
referidos (4), e foram revacinados a intervalos
regulares.
Programas de vacinação inicial contra a arterite
virai dos equídeos :
Instruções : — Riscar os programas de vacinação
que não se aplicam aos animais
acima descritos.

ou

— foi vacinado em . . . (4), contra a arterite virai
dos equídeos sob controlo veterinário oficial,
com uma vacina aprovada pelas autoridades
competentes, em conformidade com um dos
três programas de vacinação inicial a seguir
referidos e foi revacinado a intervalos regu
lares (*).
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em diminuição num teste de neutralização do

Programas de vacinação inicial contra a arterite
virai dos equídeos :
Instruções : — Riscar os programas de vacinação
que não se aplicam aos animais
acima descritos.
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vírus para a arterite virai dos equídeos ; ».
2. No caso dos certificados sanitários A e B, o sinal

condicional « ( # ) » é substituído por « (2) » e, no dos
certificados C, D e E, por « (3) ».

— Verificar a certificação de apoio
relativamente aos testes que

Artigo 4?

precedem a vacinação, à vacinação

No n? 2 do artigo 1 ? da Decisão 94/467/CE, a frase « Este

e à revacinação.

certificado deve retomar as rubricas I, II e III do certifi

a) A vacinação foi efectuada na data em que foi
colhida uma amostra de sangue que apresentou
resultados negativos num teste de neutralização
do vírus a uma diluição de 1 /4 ;

b) A vacinação foi efectuada durante um período
de isolamento não superior a 15 dias sob
controlo veterinário oficial, com início no dia

cado sanitário, » é substituída por « Este certificado deve
retomar as rubricas I, II e III, com excepção da subalínea
v) da alínea e), do certificado sanitário, »
Artigo 5 ?

A presente decisão é aplicável a partir do décimo quinto
dia seguinte ao da sua notificação aos Estados-membros.

em que foi colhida uma amostra de sangue que
apresentou resultados negativos num teste de

Artigo 6?

neutralização de vírus a uma diluição de 1 /4,

Os Estados-membros são os destinatários da presente

efectuado durante esse período ;

decisão.

c) A vacinação foi efectuada quando o animal
tinha uma idade compreendida entre 180 e 270
dias, durante um período de isolamento sob
controlo veterinário oficial. Durante o período
de isolamento, duas amostras de sangue
colhidas com pelo menos dez dias de intervalo
revelaram um título de anticorpos estável ou

Feito em Bruxelas, em 12 de Janeiro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 12 de Janeiro de 1996

que altera as Decisões 93/ 196/CEE e 93/ 197/CEE relativas à certificação
veterinária a que estão sujeitas as importações de equídeos para abate, de
equídeos registados e de equídeos de criação e de rendimento, no que diz
respeito à piroplasmose
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(96/82/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Artigo 1 ?

Tendo em conta a Directiva 90/426/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1990, relativa às condições de polícia
sanitária que regem a circulação de equídeos e as importa
ções de equídeos provenientes de países terceiros ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão
da Áustria, da Finlândia e da Suécia, e, nomeadamente, os

Na parte III, « Informações sanitárias », do anexo II da
Decisão 93/ 196/CEE, é suprimido o quarto travessão da
alínea j).

seus artigos 15? e 16?,

Considerando que as condições sanitárias e a certificação
veterinária a que estão sujeitas as importações de equídeos
para abate são fixadas na Decisão 93/ 196/CEE da Comis
são (2) e as de equídeos registados e de equídeos de criação
e de rendimento na Decisão 93/ 197/CEE da Comissão (3),
com a última redacção que lhes foi dada pela Decisão

Artigo 2?
Na parte III, « Informações sanitárias », dos certificados
sanitários D e E do anexo II da Directiva 93/ 197/CEE, é
suprimido o quarto travessão da alínea j).

96/81 /CE da Comissão (4) ;

Artigo 3 ?

Considerando que a piroplasmose (Babesia equi e
Babesia caballi) ocorre em certos Estados-membros da
Comunidade Europeia ; que, em certos Estados-membros,
existem equídeos seropositivos para a piroplasmose ;
Considerando, portanto, que os resultados negativos dos
testes serológicos exigidos para as importações de certas
categorias de equídeos de determinados países terceiros
deixaram de ser adequados ;

Considerando que o tratamento dos equídeos para
eliminar a infecção pode ser prejudicial para os animais ;
que, no entanto, na sequência do tratamento, uma serone
gatividade de curta duração no teste serológico exigido
não exclui a infecciosidade dos agentes vectores ;

A presente decisão é aplicável a partir do décimo quinto
dia seguinte ao da sua notificação aos Estados-membros.

Artigo 4?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

Feito em Bruxelas, em 12 de Janeiro de 1996.

Considerando que as decisões acima referidas devem ser
alteradas em conformidade ;
Pela Comissão

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

(') JO n? L 224 de 18. 8 . 1990, p. 42.
(2) JO n? L 86 de 6. 4. 1993, p. 7.

H JO n? L 86 de 6. 4. 1993, p. 16.

(4) Ver página 53 do presente Jornal Oficial.

Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n? 2651/95 do Conselho, de 23 de Outubro de 1995 , que
altera o Regulamento (CE) n? 3282/94 que prorroga para 1995 os Regulamentos (CEE) n?
3833/90, (CEE) n? 3835/90 e (CEE) n? 3900/91 relativos à aplicação de preferências pautais
generalizadas a certos produtos agrícolas originários de países em desenvolvimento

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 273 de 11 de Novembro de 1995)
Na página 2, no anexo, primeira coluna, ultimo numero de ordem :
em vez de :

« 52.0990 »,

deve ler-se :

« ex 52.0990 ».

Rectificação ao Regulamento (CE) n? 39/96 da Comissão, de 12 de Janeiro de 1996, que
estabelece, para o primeiro semestre de 1996, determinadas normas de execução relativas a
um contingente pautal de bovinos vivos com um peso compreendido entre 160 e 300 quilo
gramas, originários de certos países terceiros

(* Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 10 de 13 de Janeiro de 1996)
Na página 2, primeiro considerando :
em vez de : «... Regulamento (CE) n? 2465/95 da Comissão . . . »,
deve ler-se : «... Regulamento (CE) n? 3066/95 ... ».
Na página 2, artigo 1 ? :
em vez de : «... Regulamento (CE) n? 2465/95 ... »,
deve ler-se : «... Regulamento (CE) n? 3066/95 . . . ».

Rectificação ao Regulamento (CE) n? 73/96 da Comissão, de 18 de Janeiro de 1996, que fixa
as restituições aplicáveis à exportação no que respeita ao malte

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 14 de 19 de Janeiro de 1996)
Na página 24, no anexo, na coluna « Montante das restituições », em frente ao código do produto
« 1107 10 19 000 »:

em vez de :

« — »,

deve ler-se :

« 0 ».
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