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REGULAMENTO (CE) N? 2397/96 DO CONSELHO
de 6 de Dezembro de 1996

relativo à celebração de um Acordo sob forma de Troca de Cartas entre a
Comunidade Europeia e o Estado de Israel sobre o ajustamento do regime de

importação na Comunidade de laranjas originárias de Israel e que altera o
Regulamento (CE) n ? 1981 /94
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 113 ?, conjugado
com o n ? 2, primeira frase, do seu artigo 228 ?,

estabelece as regras de prorrogação ou de adaptação dos
referidos contingentes (2), deve ser alterado de forma a
permitir a aplicação do novo regime de importação na
Comunidade de laranjas originárias de Israel, tal como
estabelecido no acordo sob forma de troca de cartas com

efeitos desde 1 de Julho de 1996,

Tendo em conta a proposta da Comissão,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o regime de importação de laranjas foi
alterado no âmbito das negociações comerciais multilate
rais do «Uruguay Round»;

Artigo 1 ?

É aprovado, em nome da Comunidade, o Acordo sob
Considerando que a troca de cartas relativa à aplicação dos
acordos do «Uruguay Round» que é parte integrante do
Acordo de associação entre as Comunidades Europeias e
os seus Estados-membros, por um lado, e o Estado de
Israel, por outro, assinado em 20 de Novembro de 1995, e
do Acordo provisório sobre comércio e matérias conexas

forma de troca de cartas entre a Comunidade Europeia e o
Estado de Israel respeitante ao ajustamento do regime de
importação na Comunidade de laranjas originárias de
Israel .

O texto do acordo acompanha o presente regulamento.

entre a Comunidade Europeia e a Comunidade Europeia
do Carvão e do Aço, por um lado, e o Estado de Israel,

por outro ('), assinado em 18 de Dezembro de 1995 e em
vigor desde 1 Janeiro de 1996, estabelece que o regime de
importação de laranjas originárias de Israel será acordado
posteriormente entre a Comunidade Europeia e o Estado

Artigo 2?

O presidente do Conselho fica autorizado a designar a
pessoa com poderes para assinar o acordo para o efeito de
vincular a Comunidade .

de Israel ;

Artigo 3 ?
Considerando que foi alcançado um acordo respeitante a
determinados ajustamentos no regime de importação de
laranjas de Israel;

O Regulamento (CE) n ? 1981 /94 é alterado do seguinte
modo :

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1981 /94 do
Conselho, de 25 de Julho de 1994, relativo à abertura e

1 . No anexo II, relativo a Israel, no quadro que inclui o
número de ordem 09.1323 (laranjas frescas), o volume
do contingente de 290 000 toneladas é substituído por
200 000 toneladas e da coluna relativa à designação das
mercadorias constará a menção: « Laranjas frescas: de 1
de Julho a 30 de Junho».

modo de gestão de contingentes pautais comunitários para

2. No final do anexo II, a nota de pé-de-página (2) passa a

Considerando que esse acordo sob forma de troca de
cartas deve ser aprovado;

determinados produtos originários da Argélia, de Chipre,

do Egipto, de Israel, da Jordânia, de Malta, de Marrocos,
dos Territórios Ocupados, da Tunísia e da Turquia, e que
(') JO n ? L 71 de 20 . 3. 1996, p. 2.

ter a seguinte redacção:
(2) JO n? L 199 de 2. 8 . 1994, p. 1 . Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1 099/96
(JO n ? L 146 de 20. 6. 1996, p. 8).

N? L 327/2

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

«(2) No âmbito deste contingente, o preço de entrada
acordado a partir do qual o direito específico
adicional previsto na lista de concessões da Comu
nidade à OMC será reduzido para zero é igual a:
— 273 ecus por tonelada de 1 de Dezembro de

18 . 12. 96

preço de entrada acordado. Se o preço de entrada
de um lote for inferior a 92 % do preço de entrada
acordado, é aplicável o direito aduaneiro específico
consolidado da OMC .».

1996 a 31 de Maio de 1997

Artigo 4?

— 271 ecus por tonelada de 1 de Dezembro de
1997 a 31 de Maio de 1998

— 268 ecus por tonelada de 1 de Dezembro de
1998 a 31 de Maio de 1999

— 266 ecus por tonelada de 1 de Dezembro de

A Comissão adoptará as normas de execução do presente
regulamento em conformidade com o procedimento esta
belecido no artigo 33 ? do Regulamento (CEE) n ? 1035/
/72 0.

1999 a 31 de Maio de 2000

— 264 ecus por tonelada de 1 de Dezembro de
2000

a

31

de

Maio

de

2001

e

de

Artigo 5 ?

1

de Dezembro a 31 de Maio dos anos seguintes.

Se o preço de entrada de um lote for inferior até
2 % , 4 % , 6 % ou 8 % ao preço de entrada acor
dado, o direito aduaneiro específico será igual,
respectivamente, a 2 % , 4 % , 6 % ou 8 % desse

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

É aplicável com efeitos desde 1 de Julho de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 1996 .
Pelo Conselho
0 Presidente
D. SPRING

(') JO n ? L 118 de 20 . 5. 1972, p. 1 . Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1363/95
(JO n ? L 132 de 16. 6. 1995, p. 8).
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ACORDO

sob forma de troca de cartas entre a Comunidade Europeia e o Estado de Israel sobre o
ajustamento do regime de importação na Comunidade Europeia de laranjas originá
rias de Israel

A. Carta da Comunidade

Excelentíssimo Senhor,

Tenho a honra de me referir às negociações havidas entre as autoridades israelitas e a Comissão
Europeia sobre o regime de importação na Comunidade de laranjas originárias de Israel .
Estas negociações foram levadas a cabo com base numa troca de cartas relativa à aplicação das
novas regras da Organização Mundial do Comércio subsequentes ao «Uruguay Round», que é
parte integrante do Acordo de associação, assinado em 20 de Novembro de 1995, e do Acordo
provisório, assinado em 18 de Dezembro de 1995, entre a Comunidade Europeia e Israel .
Em derrogação do protocolo n ? 1 dos referidos acordos, foi acordado o seguinte para as laranjas
frescas do código ex 0805 10 :

1 . De 1 de Julho a 30 de Junho de cada campanha, são isentas de direitos ad valorem na
importação na Comunidade, 200 000 toneladas de laranjas originárias de Israel . Os direitos ad
valorem serão reduzidos em 60 % relativamente às quantidades importadas para além deste
contingente .

2. No âmbito deste contingente pautal, os direitos aduaneiros específicos serão reduzidos para
zero durante o período compreendido entre 1 de Dezembro e 31 de Maio, se forem
cumpridos os seguintes níveis de preços de entrada:
1996/ 1997: 273 ecus por tonelada
1997/ 1998 : 271 ecus por tonelada
1998/ 1999: 268 ecus por tonelada
1999/2000: 266 ecus por tonelada
2000/2001 e anos seguintes: 264 ecus por tonelada.

3 . Se o preço de entrada de um lote for inferior ate 2 % , 4 % , 6 % ou 8 % ao preço de entrada
acordado nos termos do n? 2, o direito aduaneiro específico será igual, respectivamente, a
2 % , 4 % , 6 % ou 8 % do preço de entrada acordado.
4. Se o preço de entrada de um lote for inferior a 92 % do preço de entrada acordado, é aplicável
o direito aduaneiro específico consolidado da OMC.
O presente acordo entra em vigor após a sua assinatura pelas partes. O presente acordo é apli
cável com efeitos desde 1 de Julho de 1996.

Muito agradeço a Vossa Excelência se digne confirmar o acordo do Governo de Israel quanto ao
conteúdo desta carta.

Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.

N ? L 327/3

N? L 327/4
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Jornal Oficial das Comunidades Europeias
B. Carta de Israel

Excelentíssimo Senhor,

Tenho a honra de acusar a recepção da carta de Vossa Excelência, datada de hoje, do seguinte
teor:

«Tenho a honra de me referir às negociações havidas entre as autoridades israelitas e a Comis
são Europeia sobre o regime de importação na Comunidade de laranjas originárias de Israel .
Estas negociações foram levadas a cabo com base numa troca de cartas relativa à aplicação das
novas regras da Organização Mundial do Comércio subsequentes ao «Uruguay Round» que é
parte integrante do Acordo de associação, assinado em 20 de Novembro de 1995, e do
Acordo provisório, assinado em 18 de Dezembro de 1995, entre a Comunidade Europeia e
Israel .

Em derrogação do protocolo n ? 1 dos referidos acordos, foi acordado o seguinte para as
laranjas frescas do código ex 0805 10:
1 . De 1 de Julho a 30 de Junho de cada campanha, são isentas de direitos ad valorem na
importação na Comunidade, 200 000 toneladas de laranjas originárias de Israel . Os direitos
ad valorem serão reduzidos em 60 % relativamente às quantidades importadas para além
deste contingente .
2. No âmbito deste contingente pautal, os direitos aduaneiros específicos serão reduzidos
para zero durante o período compreendido entre 1 de Dezembro e 31 de Maio, se forem
cumpridos os seguintes níveis de preços de entrada :
1996/ 1997: 273 ecus por tonelada
1997/ 1998 : 271 ecus por tonelada
1998 / 1999 : 268 ecus por tonelada
1999/2000 : 266 ecus por tonelada
2000/2001 e anos seguintes: 264 ecus por tonelada.
3 . Se o preço de entrada de um lote for inferior até 2 % , 4 % , 6 % ou 8 % ao preço de
entrada acordado nos termos do n ? 2, o direito aduaneiro específico será igual, respectiva
mente, a 2 % , 4 % , 6 % ou 8 % do preço de entrada acordado.
4. Se o preço de entrada de um lote for inferior a 92 % do preço de entrada acordado, é apli
cável o direito aduaneiro específico consolidado da OMC.
O presente acordo entra em vigor após a sua assinatura pelas partes. O presente acordo é apli
cável com efeitos desde 1 de Julho de 1996.
Muito agradeço a Vossa Excelência se digne confirmar o acordo do Governo de Israel quanto
ao conteúdo desta carta.»

Tenho a honra de confirmar o acordo do Governo de Israel sobre o conteúdo desta carta.

Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.
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Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den tiende december nitten hundrede og seksoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, σης δέκα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.
Done at Brussels on the tenth day of December in the year one thousand nine hundred and
ninety-six.
Fait à Bruxelles, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize .
Fatto a Bruxelles, addi dieci dicembre millenovecentonovantasei .

Gedaan te Brussel, de tiende december negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em dez de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den tionde december nittonhundranittiosex.

N ? L 327/ 5

N? L 327/6

IPTI

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

For the Government of the State of Israel
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N ? L 327/7

REGULAMENTO (CE) N ? 2398196 DO CONSELHO
de 12 de Dezembro de 1996

relativo à abertura de um contingente pautal de carne de peru originária e
proveniente de Israel, previsto no Acordo de associação e no Acordo provisório
entre a Comunidade Europeia e o Estado de Israel
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

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

Tendo em conta a proposta da Comissão,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

É aberto um contingente pautal de importação de carne
de peru originária e proveniente de Israel até ao limite de
um volume anual de 1 400 toneladas .

Considerando que o Acordo euro-mediterrânico que esta
belece uma associação entre a Comunidade Europeia e os
seus Estados-membros, por um lado, e o Estado de Israel,
por outro, foi assinado em Bruxelas em 20 de Novembro
de 1995;

Considerando que, na pendência da entrada em vigor
desse acordo, as diposições comerciais deste foram postas
em aplicação pelo Acordo provisório sobre comércio e
matérias conexas entre a Comunidade Europeia e a
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por um lado,
e o Estado de Israel, por outro, assinado em 18
de Dezembro de 1995 e que entrou em vigor em 1
de Janeiro de 1996, aprovado pela Decisão 96/206/CECA,
CE do Conselho e da Comissão (');

Considerando que o protocolo n ? 1 dos referidos acordos
prevê uma redução do direito específico aplicável à
importação na Comunidade de carne de peru originária e
proveniente deste país, até ao limite de uma quantidade

Os direitos específicos aplicáveis à carne de peru impor
tada ao abrigo deste contingente e pertencente aos

códigos NC a seguir indicados são os seguintes:
0207 25 10 :
0207 25 90 :
0207 27 30 :
0207 27 40 :
0207 27 50 :
0207 27 60:

170 ecus/tonelada,
186 ecus/tonelada,
134 ecus/tonelada,
93 ecus/tonelada,
339 ecus/tonelada,
127 ecus/tonelada,

0207 27 70 : 230 ecus/tonelada.

Artigo 2?

As regras de execução do presente regulamento são adop
tadas nos termos do artigo 17? do Regulamento (CEE)
n ? 2777/75 (2).
Artigo 3 ?

de 1 400 toneladas;

Considerando que é necessário abrir este contingente
numa base anual, com efeitos a 1 de Janeiro de 1996 e
prever a adopção das medidas necessárias para a sua
gestão,

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

É aplicável com efeitos desde 1 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 12 de Dezembro de 1996 .
Pelo Conselho
O Presidente
A. DUKES

(') JO n ? L 71 de 20 . 3 . 1996, p. 1 .

(2) JO n ? L 282 de 1 . 11 . 1975 , p. 77. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 2916/95
(JO n ? L 305 de 19. 12. 1995, p. 49).

N? L 327/8

ÍPT I
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REGULAMENTO (CE) N? 2399/96 DA COMISSÃO
de 17 de Dezembro de 1996

que prevê a concessão da indemnização compensatória às organizações de
produtores, em relação ao atum entregue à indústria de transformação durante o
período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 1996
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3759/92 do
Conselho, de 17 de Dezembro de 1992, que adopta a
organização comum de mercado no sector dos produtos
da pesca e da aquicultura ('), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 3318/94 (2), e,
nomeadamente, o n ? 6 do seu artigo 18 ?,

Considerando que a indemnização compensatória referida
no artigo 18 ? do Regulamento (CEE) n ? 3759/92 é conce
dida, sob determinadas condições, às organizações de
produtores de atum da Comunidade em relação às quanti
dades de atum entregues à indústria de transformação
durante o trimestre civil que foi objecto de verificação de
preços, sempre que o preço de venda médio trimestral
registado no mercado comunitário e o preço franco-fron
teira acrescido, se for caso disso, do direito de compensa
ção que lhe tenha sido aplicado, se situem, simultanea
mente, num nível inferior a 91 % do preço no produtor
comunitário do produto considerado;

Considerando que a análise da situação no mercado
comunitário permitiu verificar que, em relação ao albacora
com mais de 10 quilogramas (+ 10 kg), ao albacora com
menos de 10 quilogramas (— 10 kg) e ao gaiado, durante
o período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Março
de 1996, o preço de venda médio trimestral de mercado e
o preço franco-fronteira referidos no artigo 18 ? do Regula
mento (CEE) n ? 3759/92 se situaram num nível inferior a
91 % do preço à produção comunitária em vigor, deter
minado pelo Regulamento (CE) n ? 2818/95 do Conselho,
de 30 de Novembro de 1995, que fixa, para a campanha
de pesca de 1996, o preço à produção comunitária de
atuns destinados à fabricação industrial dos produtos do
código NC 1604 (3);

Considerando que as quantidades elegíveis para benefício
da indemnização compensatória, na acepção do n ? 1 do
artigo 18 ? do Regulamento (CEE) n? 3759/92, nunca
podem exceder, para o trimestre em causa, os limites refe
ridos no n ? 3 do mesmo artigo;

(CEE) n ? 3759/92, o volume global das quantidades
susceptíveis de beneficiar da indemnização é igual às
quantidades vendidas e entregues no trimestre;
Considerando que as quantidades declaradas pela organi
zação de produtores originam a aplicação dos escalões do
montante da indemnização concedida a cada organização
de produtores nos termos do n ? 4 do artigo 18 ? do Regu
lamento (CEE) n ? 3759/92; que é necessário fixar a repar
tição das quantidades elegíveis por escalão entre as organi
zações de produtores em causa, na proporção das suas
produções respectivas no decurso do mesmo trimestre das
campanhas de pesca de 1992 a 1994;

Considerando que é conveniente, por conseguinte,
conceder a indemnização compensatória para o período
compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 1996,
para os produtos considerados;
Considerando que, para o cálculo dos pagamentos, é
conveniente especificar o facto gerador do direito à
indemnização e a sua data exacta;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A indemnização compensatória referida no artigo 18 ? do
Regulamento (CEE) n ? 3759/92 é concedida, relativa
mente ao período compreendido entre 1 de Janeiro e 31
de Março de 1996, para os seguintes produtos:
(em ecus/tonelada)
Montante máximo

da indemnização, na acepção
Produtos

Considerando que as quantidades vendidas e entregues,
durante o trimestre em causa, à indústria de transformação
estabelecida no território aduaneiro da Comunidade são,

no respeitante às três espécies em análise, inferiroes à
média das vendidas e entregues no decorrer do trimestre
correspondente das três últimas campanhas de pesca; que,
dado que as quantidades do trimestre não superam os
limites fixados no n ? 3 do artigo 18 ? do Regulamento

do n ? 2, primeiro e

segundo travessões, do artigo 18 ?
do Regulamento
(CEE) n? 3759/92

Albacora -I- 10 kg
Albacora — 10 kg

129

100

Gaiado

77

Artigo 2?
(') JO n? L 388 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(2) JO n ? L 350 de 31 . 12. 1994, p. 15.
(3) JO n ? L 292 de 7. 12. 1995, p. 6.

1 . O volume global, por espécie, das quantidades
susceptíveis de beneficiar da indemnização é o seguinte:
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— albacora + 10 kg: 23 593,062 toneladas,
— albacora — 10 kg: 3 788,171 toneladas,
— gaiado: 9 467,021 toneladas.

N ? L 327/9

para o calculo do preço de venda média mensal mencio
nado no n ? 1 , alínea b), do artigo 7? do Regulamento
(CEE) n ? 2210/93 da Comissão (').

2. Estas quantidades são repartidas entre as organiza
ções de produtores em causa, em conformidade com o
anexo .

Artigo 4i
Artigo 3 ?
As operações a tomar em consideração para a determina
ção do direito à indemnização são as vendas cujas facturas
têm a data do trimestre em causa e foram tidas em conta

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

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1996.
Pela Comissão
Emma BONINO

Membro da Comissão

(') JO n° L 197 de 6. 8 . 1993, p. 8.
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ANEXO

Repartição entre as organizações de produtores das quantidades de atum susceptíveis de beneficiar da indemnização
compensatória relativamente ao período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 1996 em conformidade com o
n? 4 do artigo 18? do Regulamento (CEE) n? 3759/92, com quantidades por fracção de percentagem de indemnização
(em toneladas)

Albacora + 10 kg

Quantidades que podem ser objecto Quantidades que podem ser objecto
de indemnização a 50 %
de indemnização a 100 %
(n ? 4, segundo travessão,
(n ? 4, primeiro travessão,
do artigo 18 ?)
do artigo 18 ?)

Total das quantidades que podem
ser objecto de indemnização
(n ? 4, primeiro e segundo
travessões do artigo 18 ?)

O PAGAC

8 880,270

0,000

8 880,270

OPTUC

8 588,720

732,287

9 321,007

OP 42 (CAN.)

0,000

0,000

0,000

ORTHONGEL

5 391,785

0,000

5 391,785

APASA

0,000

0,000

0,000

MADEIRA

0,000

0,000

0,000

22 860,775

732,287

23 593,062

UE-Total

(em toneladas)
Quantidades que podem ser objecto Quantidades que podem ser objecto
Albacora — 10 kg

Total das quantidades que podem

de indemnização a 100 %

de indemnização a 50 %

ser objecto de indemnização

(n ? 4, primeiro travessão,

(n ? 4, segundo travessão,
do artigo 18 ?)

(n ? 4, primeiro e segundo
travessões do artigo 18 ?)

do artigo 18 ?)
OPAGAC

2 131,569

0,000

2 131,569

OPTUC

1 579,424

0,000

1 579,424

OP 42 (CAN.)

0,000

0,000

0,000

ORTHONGEL

53,312

23,866

77,178

APASA

0,000

0,000

0,000

MADEIRA

0,000

0,000

0,000

3 764,305

23,866

3 788,171

UE-Total

(em toneladas)

Quantidades que podem ser objecto Quantidades que podem ser objecto
Gaiado

Total das quantidades que podem

de indemnização a 100 %

de indemnização a 50 %

ser objecto de indemnização

(n ? 4, primeiro travessão,
do artigo 18 ?)

(n? 4, segundo travessão,
do artigo 18 ?)

(n ? 4, primeiro e segundo
travessões, do artigo 18 ?)

OPAGAC

5 250,835

0,000

5 250,835

OPTUC

4 214,825

0,000

4 214,825

OP 42 (CAN.)

0,000

1,361

1,361

ORTHONGEL

0,000

0,000

0,000

APASA

0,000

0,000

0,000

MADEIRA

0,000

0,000

0,000

9 465,660

1,361

9 467,021

UE-Total
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REGULAMENTO (CE) N° 2400/96 DA COMISSÃO
de 17 de Dezembro de 1996

relativo à inscrição de determinadas denominações no registo das denominações
de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas previsto no
Regulamento (CEE) n ? 2081/92 do Conselho relativo à protecção das indicações
geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros
alimentícios

(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2081 /92 do
Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção
das indicações geográficas e denominações de origem dos
produtos agrícolas e dos géneros alimentícios ('), e,
nomeadamente, os n ?s 3 e 4 do seu artigo 6°,

Considerando que, em conformidade com o artigo 5? do
Regulamento (CEE) n ? 2081 /92, os Estados-membros
transmitiram à Comissão pedidos de registo de determi
nadas denominações como indicações geográficas ou
denominações de origem;
Considerando que se verificou que, nos termos do n ? 1
do artigo 6? do referido regulamento, tais pedidos estão
conformes com o mesmo regulamento, incluindo, nomea
damente, todos os elementos referidos no seu artigo 4?;

Considerando que, por conseguinte, tais denominações
devem ser inscritas no registo das denominações de
origem protegidas e das indicações geográficas protegidas
e, por conseguinte, ser protegidas à escala comunitária

como indicações geográficas ou denominações de origem,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As denominações constantes do anexo são inscritas

no registo das denominações de origem protegidas e das
indicações protegidas como indicações geográficas prote
gidas (IGP) ou denominações de origem protegidas (DOP),
de acordo com o previsto no n? 3 do artigo 6? do Regula
mento (CEE) n ? 2081 /92.

Considerando que após a publicação das denominações
em causa no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias (2) a Comissão não recebeu qualquer declaração de
oposição, na acepção do artigo 7? do referido regula

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

mento :

peias.

Artigo 2?

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 208 de 24. 7. 1992, p . 1 .
(2) JO n ? C 130 de 3 . 5. 1996, pp. 7, 9 e 10 .
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ANEXO

PRODUTOS DO ANEXO II DO TRATADO DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO HUMANA
Carne e miudezas frescas:
ESPANHA :

— Temera Gallega (IGP)
Produtos a base de carne :
PORTUGAL :

— Presunto de Barrancos (DOP)

Frutos, produtos hortícolas e cereais:
ESPANHA :

— Berenjena de Almagro (IGP)
DINAMARCA :

— Lammefjordsgulerod (IGP)
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REGULAMENTO (CE) N? 2401/96 DA COMISSÃO
de 17 de Dezembro de 1996

que altera o Regulamento (CE) n ? 2248/96, relativo ao fornecimento de óleo
vegetal a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1292/96 do
Conselho, de 27 de Junho de 1996, relativo à política e à
gestão da ajuda alimentar e das acções específicas de apoio
à ajuda alimentar ('), e, nomeadamente, o n ? 1 , alínea b),
do seu artigo 24?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

No que diz respeito ao lote A, os pontos 6 e 7 do anexo
do Regulamento (CE) n ? 2248/96 são substituídos pelos
pontos seguintes :

« 6. Produto a mobilizar: óleo de girassol refinado
7. Características e qualidade da mercado
ria (3)(7): ver JO n ? C 114 de 29 . 4. 1991 , p. 1
[ponto IIIA.l.b)]».

Considerando que o Regulamento (CE) n? 2248/96 da
Comissão (2) abriu um concurso para a entrega, a título de
ajuda alimentar, de óleo vegetal; que é conveniente alterar
determinadas condições no anexo do referido regula

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

mento,

peias.

Artigo 2?

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n ? L 166 de 5. 7. 1996, p. 1 .
2) JO n ? L 302 de 26. 11 . 1996, p. 7.

N? L 327/ 14
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REGULAMENTO (CE) N ? 2402/96 DA COMISSÃO
de 17 de Dezembro de 1996

relativo à abertura e modo de gestão de determinados contingentes pautais
anuais de batata doce e de fécula de mandioca

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(CEE) n ? 3719 /88 da Comissão
com a ultima redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 2350/96 (6);

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

necessário diferenciar as destinadas à alimentação humana

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1095/96 do
Conselho, de 18 de Junho de 1996, relativo à aplicação
das concessões constantes da lista CXL estabelecida na

sequência da conclusão das negociações no âmbito do
n ? 6 do artigo XXIV do GATT (') e, nomeadamente, o
n? 1 do seu artigo 1 ?,

13 de Maio de 1996, relativa à aprovação dos resultados
das consultas realizadas com a Tailândia ao abrigo do
artigo XXIII do GATT (2),
Considerando que a Decisão 96/317/CE, alterou o regime

de importação relativo à fécula de mandioca, do código
previsto

dos outros produtos; que é necessário definir o modo de
apresentação e de acondicionamento das batatas doces
destinadas à utilização supracitada e que são classificáveis
no código NC 0714 20 10 e estabelecer que são classificá
veis no código NC 0714 20 90 os produtos que não
reúnem as condições de apresentação e de acondiciona
mento assim definidas;

Tendo em conta a Decisão 96/317/CE do Conselho, de

NC 1108 1400,

Considerando que, no que diz respeito às batatas doces, é

no

Regulamento

(CE)

n ? 3015/95 da Comissão, de 19 de Dezembro de 1995,

relativo à abertura e modo de gestão de determinados

contingentes de batata doce e de fécula de mandioca
destinados a determinadas utilizações para 1 99 6 (3); que
este último regulamento foi alterado pelo Regulamento
(CE) n? 1031 /96 da Comissão (4);

Considerando que a Comunidade se comprometeu, no
âmbito das negociações comerciais multilaterais da Orga
nização Mundial do Comércio (OMC), a abrir anualmente
dois contingentes pautais de direito nulo de produtos do
código NC 0714 20 90 a favor, respectivamente, da Repú
blica Popular da China e de outros países terceiros, bem
como dois contingentes pautais de fécula de mandioca do
código NC 1108 14 00 destinados a determinadas utiliza
ções;

Considerando que é conveniente prever a abertura numa
base plurianual e a gestão, a partir de 1 de Janeiro de
1997, dos contingentes pautais anuais de batata doce e de

Considerando que é conveniente manter as normas de
gestão e de fiscalização das importações estabelecidas para
o período compreendido entre 1 de Janeiro e 31
de Dezembro de 1996 pelo Regulamento (CE)
n ? 3015/95, e, nomeadamente, exigir a apresentação de
um documento de exportação emitido pelas autoridades
chinesas, ou sob a sua responsabilidade, no que respeita às
mercadorias originárias desse país;
Considerando que, no que se refere à fécula de mandioca,
é necessário tomar em conta os novos compromissos assu
midos pela Comunidade através da Decisão 96/31 7/CE,
que incluem a abertura de um contingente pautal anual
autónomo suplementar de 10 500 toneladas, das quais
10 000 toneladas estão reservadas para o Reino da Tailân
dia; que este acordo inclui, de igual modo, a anulação das
exigências em matéria de destino final aplicadas anterior
mente aos contingentes de fécula de mandioca; que é
conveniente, nomeadamente, prever que os produtos
importados deste país no âmbito da quantidade que lhe
está reservada, sejam acompanhados de um certificado
para a exportação emitido pelas autoridades competentes
tailandesas;

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

fécula de mandioca, tendo em atenção tanto o disposto

no Regulamento (CE) n ? 3015/95, como as alterações que

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

lhe foram introduzidas nos termos da Decisão 96/317/CE;

Considerando que, com vista a assegurar uma boa gestão
administrativa dos regimes supracitados, e, em especial, a

garantir que não sejam excedidas as quantidades fixadas
em relação a cada ano, devem ser adoptadas normas espe
ciais em matéria de apresentação dos pedidos e de emis
são dos certificados; que essas regras são quer comple
mentares quer derrogatórias do disposto no Regulamento

Artigo 1 ?
São abertos a partir de 1 de Janeiro de 1997:
1 . Um contingente pautal anual de direito nulo para a
importação na Comunidade de 5 000 toneladas de
batata doce, destinada a uma utilização que não o
consumo humano, do código NC 0714 20 90 e origi
nária de países terceiros que não a República Popular
da China;

(>) JO n? L 146 de 20. 6. 1996, p. 1 .
(2) JO n ? L 122 de 22. 5. 1996, p. 15.

h JO n? L 314 de 28. 12. 1995, p. 29.
(4) JO n ? L 137 de 8 . 6. 1996, p. 4.

(5) JO n ? L 331 de 2. 12. 1988 , p. 1 .

M JO n? L 320 de 11 . 12. 1996, p. 4.
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conformidade com o modelo constante do anexo I. O

2. Um contingente pautal anual de direito nulo para a
importação na Comunidade de 600 000 toneladas de
batata doce do código NC 0714 20 90 e originária da
República Popular da China, destinada a uma utiliza
ção que não o consumo humano;

2.
Dos certificados constará, na casa 24, uma das
seguintes menções:

3 . Um contingente pautal anual para a importação na

— Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Regla

Comunidade

de

10 000

toneladas

de

fécula

referido documento de exportação é de cor azul .

mento (CE) n° 2402/96]

de

mandioca do código NC 1108 14 00, submetido a um
direito aduaneiro igual ao direito «nação mais favore
cida» em vigor, diminuído de 100 ecus por tonelada;

4. Um contingente pautal anual autónomo suplementar
para a importação na Comunidade de 10 500 toneladas
de fécula de mandioca do código NC 1108 1400,

— Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr.
2402/96)
— Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)
— Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό [άρθρο 4
του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 2402/96]

submetido a um direito aduaneiro igual ao direito
«Nação Mais Favorecida» em vigor, diminuído de 100

— Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation

ecus por tonelada; será reservada, no âmbito deste
contingente autónomo suplementar, uma quantidade
de 10 000 toneladas para o Reino da Tailândia.

— Exemption du droit de douane [article 4 du règlement
(CE) n0 2402/96]
— Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regola
mento (CE) n . 2402/96]
— Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 2402/96)
— Isenção de direito aduaneiro [artigo 4? do Regula
mento (CE) n? 2402/96]
— Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)
— Tullfri (artikel 4 förordning (EG) nr 2402/96).

TÍTULO I

Batatas doces destinadas a determinadas utilizações

(EC) No 2402/96)

Artigo 2?

1 . A emissão dos certificados de importação, no âmbito
dos contingentes abertos para os produtos referidos nos
n ?s 1 e 2 do artigo 1 ?, realizar-se-á em conformidade com
o disposto no presente título.
2.

São consideradas destinadas à alimentação humana,

na acepção do código NC 0714 20 10, as batatas doces,
frescas e inteiras que estejam acondicionadas em embala
gens imediatas aquando do cumprimento das formali
dades aduaneiras de introdução em livre prática.
O disposto no presente título não se aplica aquando da
introdução em livre prática das batatas doces destinadas ao
consumo humano definida no parágrafo anterior.

Artigo 5 ?

1 . Não é aplicável o disposto no n ? 1 , quarto travessão,
do artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 3719 /88 .
2. Em derrogação do disposto no n ? 4 do artigo 8 ? do
Regulamento (CEE) n ? 3719/88, a quantidade introduzida
em livre prática não pode ser superior à indicada nas casas
10 e 11 do certificado de importação. Para o efeito, será
inscrito o algarismo «0 » na casa 22 do referido certificado.

3.

É aplicável o disposto no n ? 5 do artigo 33? do

Regulamento (CEE) n? 3719/88 .
Artigo 6?

Artigo 3 ?

Os pedidos de certificado são apresentados às autoridades
competentes em cada Estado-membro, todas as terças
-feiras às 1 3 horas (hora de Bruxelas) ou, caso esse dia não
seja útil, no primeiro dia útil seguinte.

O montante da garantia relativa aos certificados de impor
tação é fixado em 20 ecus por tonelada.
Artigo 7?
Os Estados-membros transmitirão aos serviços da Comis

Artigo 4?

1 . Do pedido de certificado e do certificado constará,
na casa 8 , a indicação do país de origem. O certificado
obriga a importar do país assim indicado.
Para a importação de produtos originários da República
Popular da China, o pedido de certificado só é admissível
se for acompanhado do original de um documento de
exportação emitido pelo Governo da República Popular
da China, ou sob a sua responsabilidade, estabelecido em

são, o mais tardar às 17 horas (hora de Bruxelas), no dia
útil seguinte ao dia da apresentação do pedido previsto no
artigo 3 ?, as indicações dos pedidos de certificado relati
vas :

—
—
—
—

ao nome do requerente,
às quantidades solicitadas,
à origem dos produtos,
ao número do documento de exportação, bem como
ao nome do navio, no que respeita aos produtos origi
nários da República Popular da China.
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ção em conformidade com o modelo constante do anexo
II .

1.

Os serviços da Comissão indicarão por telex ou por

telecópia aos Estados-membros em que medida é dado
seguimento aos pedidos. Caso as quantidades em relação
às quais foram pedidos certificados excedam as quanti
dades disponíveis, os serviços da Comissão fixarão a
percentagem única de redução das quantidades solicitadas
e indicá-la-á por telex ou por telecópia.
Os certificados são emitidos no limite dos contingentes
fixados nos n ?s 1 e 2 do artigo 1 ?

2.

Este certificado de exportação é redigido em língua
inglesa e emitido pela autoridade competente deste país, a
saber o «Ministry of Commerce, Department of Foreign
Trade ».

Neste caso, o pedido de certificado de importação e o
certificado comportarão, na casa 8 , a seguinte menção:
«Origem: Tailândia».
Artigo 11 ?

A partir da recepção da comunicação dos serviços da

Comissão, os Estados-membros podem emitir os certifi
cados de importação.

O disposto nos artigos 5? e 6? é aplicável às importações
efectuadas no âmbito do presente título.

Os certificados emitidos são eficazes em toda a Comuni

Artigo 12 ?

dade a partir do dia da sua emissão efectiva até ao final do
quarto mês seguinte a essa data.

Os Estados-membros transmitirão aos serviços da Comis

TÍTULO II

são, o mais tardar às 13 horas (hora de Bruxelas), no dia
seguinte ao dia da apresentação do pedido previsto
no artigo 9 ?, as indicações dos pedidos de certificado rela
tivas :

Fécula de mandioca

Artigo 9?

Os pedidos de certificado de importação no âmbito dos
contingentes abertos para os produtos referidos nos n ?s 3

— ao nome do requerente,
— às quantidades solicitadas,
— ao país de origem, relativamente às importações de
produtos originários da Tailândia, ao abrigo de um
certificado para a exportação tailandês.

e 4 do artigo 1 ? são apresentados às autoridades compe

Artigo 13 ?

tentes de cada Estado-membro, todas as terças-feiras até às

13 horas (hora de Bruxelas) ou, caso esse dia não seja útil,
no primeiro dia útil seguinte.
Os pedidos de certificados não podem incidir numa
quantidade superior a 1 000 toneladas por cada interes
sado actuando por sua própria conta.
Artigo 10?

1.

Do pedido de certificado e do certificado constará,

na casa 24, a seguinte menção:

« Direito de importação reduzido de 100 ecus por tone
lada [Regulamento (CE) n ? 2402/96]».

2. Sempre que o pedido de certificado de importação
disser respeito ao produto originário da Tailândia, expor
tado deste país no âmbito da quantidade de 10 000 tone
ladas que lhe está reservada, referida no n ? 4 do artigo 1 ?,
deve ser acompanhado de um certificado para a exporta

1 . Os serviços da Comissão indicarão por telex ou por
telecópia aos Estados-membros em que medida é dado
seguimento aos pedidos. Caso as quantidades em relação
às quais foram pedidos os certificados excedam as quanti
dades disponíveis, os serviços da Comissão fixarão a
percentagem única de redução das quantidades solicitadas
e indicá-la-ão por telex ou por telecópia.
2. A partir da recepção da comunicação dos serviços da
Comissão, os Estados-membros podem emitir os certifi
cados de importação.
Os certificados emitidos são válidos em toda a Comuni

dade a partir do dia da sua emissão efectiva até ao final do
terceiro mês seguinte a esta data.

Artigo 14?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠAPAPTHMA I — ANNEX I — ANNEXE 1 — ALLEGA TO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LUTE I — BILAGA I

People's Republic of China
1 . Exporter ( name , full address, country)

2 . No

3 . Quota, year

China

4 . First consignee ( name , full address , country)

EXPORT CERTIFICATE

(Sweet potatoes falling wthin CN code 0714 20 90)

l

5 . Country of origin
CHINA

6 . Country of destination
EC

7 . Place and date of shipment — Means of transport — Shipped by (name of vessel )

9 . QUANTITY

8. Descriptions of goods:

\

— Type of products:

Metric tonne ( Net shipped weight)
Δ

Pellets

Δ

Chips

Δ

Others

— Packaging :
Δ

In bulk

Δ

Bags

Δ

Others

10. Competent authority ( name , address, country)
Imp/Exp Department
Ministry of Foreign Economic Relations
and Trade , People's Republic of China
2 , Dong Chang An Street,
Beijing , China

Date :

Signature:

For use by EC authorities

This certificate is valid for 120 days from the date of issue

Stamp :

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

ORIGINAL

SERIAL No

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE
MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND

EXPORT CERTIFICATE SUBJECT TO REGULATION ( EC ) No 2402/96
SPECIAL FORM FOR MANIOC STARCH FALLING WITHIN CN CODE 1108 14 00
EXPORT CERTIFICATE No

EXPORT PERMIT No

1 . EXPORTER ( NAME , ADDRESS AND COUNTRY )

2 . FIRST CONSIGNEE ( NAME , ADDRESS AND COUNTRY)

NAME

NAME

ADDRESS

ADDRESS

COUNTRY

\

COUNTRY

4 . COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EC

3 . SHIPPED PER

5 . TYPE OF

PRODUCT

6 . WEIGHT (TONNE!5 )

MANIOC STA RCH FALLING WITHIN
11

i Λ nn
ΠΝ
ΓΓ1ΠF
1 1 fis
Ju
i -r uw
Ur/ LJu
I i t

7 . PACKING

SHIPPED WEIGHT
..

IN BULK

ΠΛΓL
ο
UnUu

ESTIMATED MET WEIGHT
OTHERS

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCT HAS BEEN PRODUCED IN AND EXPORTED FROM THAILAND .

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE
DATE

NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE BY EC AUTHORITIES :

18 . 12. 96

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

N ? L 327/21

REGULAMENTO (CE) N? 2403/96 DA COMISSÃO
de 17 de Dezembro de 1996

que diz respeito à abertura e modo de gestão de um contingente pautal
comunitário relativo a 1997 para os produtos dos códigos NC 0714 10 10,
0714 10 91 e 0714 10 99 originários da Tailândia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1095/96 do
Conselho, de 18 de Junho de 1996, relativo à aplicação
das concessões constantes da lista CXL estabelecida na

sequência da conclusão das negociações no âmbito do
n? 6 do artigo XXIV do GATT ('), e , nomeadamente , o
n ? 1 do seu artigo 1 ?,

Considerando que a Comunidade se comprometeu,
no âmbito das negociações multilaterais da Organização
Mundial do Comércio, a abrir um contingente pautal
limitado a 21 milhões de toneladas de produtos dos
códigos NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originá
rios de Tailândia por um período de quatro anos,
no âmbito do qual o direito aduaneiro é reduzido para
6 % ; que esse contingente deve ser aberto e gerido pela

permitam quer facilitar, em determinadas condições, a
introdução em livre prática de quantidades de produtos
superiores às indicadas nos certificados de importação,
quer aceitar o reporte das quantidades correspondentes à
diferença entre as quantidades constantes dos certificados
de importação e as quantidades inferiores efectivamente
importadas;

Considerando que, a fim de assegurar a correcta aplicação
do acordo, é necessário estabelecer um sistema de

controlo rigoroso e sistemático que tenha em conta os
elementos constantes do certificado de exportação tailan
dês, bem como a prática adoptada pelas autoridades
tailandesas na emissão dos certificados de exportação;

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

Comissão;

Considerando que é necessário manter um sistema de
gestão que garanta que apenas os produtos originários da
Tailândia possam ser importados a título do referido
contingente; que, por isso, a emissão de um certificado de
importação deverá continuar a estar subordinada à apre
sentação de um certificado de exportação emitido pelas
autoridades tailandesas e cujo modelo tenha sido comuni
cado à Comissão;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1.

É aberto, para o período compreendido entre 1

de Janeiro e 31 de Dezembro de 1997, um contingente de
importação pautal para 5 500 000 de toneladas de
produtos dos códigos NC 0714 10 10, 0714 10 91 e
0714 10 99 originários da Tailândia. No âmbito desse
contingente, a taxa do direito aduaneiro aplicável é fixada

Considerando que, dado que as importações dos produtos
em causa para o mercado da Comunidade têm sido tradi
cionalmente geridas na base do ano civil, é conveniente
manter este sistema; que é, pois, necessário, abrir apenas
um contingente para 1997;

2. Os produtos supracitados beneficiam do regime
previsto no presente regulamento se forem importados ao

Considerando que a importação dos produtos dos códigos

abrigo de certificados de importação:

NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 está subordinada

a) Cuja emissão esteja subordinada à apresentação de um
certificado de exportação para a Comunidade Europeia
emitido pelo Department of Foreign Trade, Ministry of
Commerce, Government of Thailand, a seguir denomi
nado «certificado de exportação», e que satisfaçam as
condições previstas no título I;

à apresentação de um certificado de importação cujas
normas comuns de execução foram adoptadas pelo Regu
lamento (CE) n ? 3719/88 da Comissão (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 2350/96 (3); que o Regulamento (CEE) n ? 1162/95 da
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 1 527/96 (*), estabeleceu as normas
especiais de execução do regime dos certificados no sector

em 6 % ad valorem.

b) Que satisfaçam as condições previstas no título II .

dos cereais e do arroz;
TÍTULO I

Considerando que, à luz da experiência adquirida e dado a
concessão comunitária prever uma quantidade global para
quatro anos, com uma quantidade anual máxima de
5 500 000 toneladas, é oportuno manter medidas que
(')
o
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

146
331
320
117
190

de
de
de
de
de

20 . 6. 1996, p. 1 .
2. 12. 1988, p. 1 .
11 . 12. 1996, p. 4.
24. 5. 1995, p . 2.
31 . 7. 1996, p. 23 .

Certificados de exportação
Artigo 2?

1.

O certificado de exportação é estabelecido num

original e, pelo menos, numa cópia, no formulário cujo
modelo consta do anexo .

N ? L 327/22

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

O formato deste formulário e de aproximadamente 210 x
297 mm. O original é estabelecido em papel branco
revestido por uma impressão de fundo guilochado de cor
amarela que torne aparente qualquer falsificação por
meios mecânicos ou químicos.
2. Os formulários são impressos e preenchidos em
língua inglesa.

3.

O original e as respectivas cópias são preenchidos

quer com máquina de escrever quer à mão. Neste último
caso, devem ser preenchidos a tinta e em letra de
imprensa.

4. Cada certificado de exportação apresenta um número
de série pré-impresso; contém além disso, na casa supe
rior, um número de certificado. As cópias apresentam os
mesmos números do original .

Artigo 3 ?

1.

O certificado de exportação emitido de 1 de Janeiro

a 31 de Dezembro de 1997 é válido durante 120 dias a

contar da data da sua emissão. Na contagem do período
de validade do certificado inclui -se a data de emissão do
mesmo .

O certificado só é válido se as casas estiverem devida

mente preenchidas e se estiver visado, em conformidade
com as indicações que dele constam. O shipped weight
deve ser indicado em algarismos e por extenso.

2. O certificado de exportação está devidamente visado
quando indica a data da sua emissão e apresenta o
carimbo do organismo emissor e a assinatura da ou das
pessoas habilitadas a assiná-lo.

TÍTULO II

Certificados de importação

Artigo 4?

1 . O pedido de certificado de importação relativo aos
produtos dos códigos NC 0714 10 10, 0714 10 91 e
0714 10 99 originários da Talândia é apresentado às auto
ridades competentes dos Estados-membros acompanhado
do original do certificado de exportação. O original deste
último certificado é conservado pelo organismo emissor
do certificado de importação. Todavia, no caso de o

pedido de certificado de importação dizer apenas respeito
a uma parte da quantidade constante do certificado de
exportação, o organismo emissor indicará no original a
quantidade relativamente à qual o certificado foi utilizado
e, após ter nele aposto o seu carimbo, devolverá o original
ao interessado.

18 . 12. 96

entrega são superiores as que constam do ou dos certifi
cados de importação emitidos para essa entrega, as autori
dades competentes emissoras do ou dos certificados de
importação em causa comunicarão, a pedido do importa
dor, à Comissão, por telex, caso a caso e no mais breve
prazo, o ou os números dos certificados de exportação
tailandeses, a quantidade excedentária e o nome do navio.
Os serviços da Comissão contactarão as autoridades tailan

deses a fim de que sejam emitidos novos certificados de
exportação. Na pendência da emissão destes últimos, as
quantidades excendentárias não podem ser introduzidas
em livre prática nas condições previstas no presente regu
lamento, enquanto os novos certificados de importação
para as quantidades em causa não forem apresentados. Os
novos certificados de importação serão emitidos nas
condições definidas no artigo 7?
3 . Todavia, em derrogação do n ? 2, sempre que se veri
ficar que as quantidades efectivamente descarregadas
no âmbito de uma determinada entrega não excedem,
no máximo, 2 % das quantidades cobertas pelo ou pelos
certificados de importação apresentados, as autoridades
competentes do Estado-membro de introdução em livre
prática autorizarão, a pedido do importador, a introdução
em livre prática das quantidades excedentárias, mediante
o pagamento de um direito aduaneiro limitado a 6 % ad
valorem e a constituição, pelo importador, de uma
garantia de montante igual à diferença entre o direito
previsto na Pauta Aduaneira Comum e o direito pago.

A Comissão, após recepção das informações referidas
no primeiro parágrafo do n ? 2, contactará as autoridades
tailandesas com vista à emissão de novos certificados de

exportação .

A garantia será liberada mediante a apresentação às autori
dades competentes do Estado-membro de introdução em
livre prática de um certificado de importação comple
mentar para as quantidades em causa. O pedido deste
certificado não implica a obrigação de constituir a garantia
relativa ao certificado referida no n ? 2 do artigo 14? do
Regulamento (CEE) n ? 3719/88 e no artigo 5? do
presente regulamento. Este certificado será emitido nas
condições definidas no artigo 7? mediante a apresentação
de um ou vários novos certificados de exportação emitidos
pelas autoridades tailandesas. O certificado de importação
complementar conterá, na casa 20, uma das seguintes
menções :

— Certificado complementario, apartado 3 dei artículo 4
del Reglamento (CE) n° 2403/96
— Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2403/96,
artikel 4, stk . 3
— Zusätzliche Lizenz — Artikel 4 Absatz 3 der Verord

nung (EG) Nr. 2403/96

no shipped weight do certificado de importação.

— Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 4
παράγραφος 3 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 2403/96
— Licence for additional quantity, Article 4 (3) of Regu
lation (EC) No 2403/96

2. Sempre que se verificar que as quantidades efectiva
mente descarregadas no âmbito de uma determinada

— Certificat complémentaire, règlement (CE) n0 2403/96
article 4 paragraphe 3

Para a emissão do certificado de importação, apenas deve
ser tomada em consideração a quantidade indicada

18 . 12 . 96
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— Titolo complementare, regolamento (CE) n . 2403/96
articolo 4, paragrafo 3
— Aanvullend certificaat — artikel 4, lid 3, van Verorde

ning (EG) nr. 2403/96
— Certificado complementar, n ? 3 do artigo 4? do Regu
lamento (CE) n ? 2403/96
— Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2403/96, 4 artiklan 3
kohta

— Kompletterande licens, artikel 4.3 i förordning (EG) nr
2403/96 .

A garantia ficará perdida em relação as quantidades para
as quais não for apresentado um certificado de importação
complementar num prazo de quatro meses, salvo caso de
força maior, a contar da data de aceitação da declaração de
introdução em livre prática referida no primeiro parágrafo.

Nomeadamente, a garantia ficará perdida em relação às
quantidades para as quais o certificado de importação
complementar não tenha podido ser emitido em aplicação
do n ? 1 do artigo 7?

Após imputação e visto, pela autoridade competente, do
certificado de importação complementar, aquando da libe
ração da garantia prevista no primeiro parágrafo, esse
certificado será reenviado, o mais rapidamente possível, ao
organismo emissor.

4. Os pedidos de certificado podem ser apresentados
em qualquer Estado-membro e os certificados emitidos
são válidos em toda a Comunidade .

O disposto no n ? 1 , quarto travessão, do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n ? 3719/88 não é aplicável às impor
tações realizadas no âmbito do presente regulamento.
Artigo 5 ?

Em derrogação do artigo 10 ? do Regulamento (CEE)
n ? 1162/95, a taxa da garantia relativa aos certificados de
importação previstos no presente título é de 5 ecus por
tonelada .

N ? L 327/23

— Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règle
ment (CE) n0 2403 /96]
— Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regola
mento (CE) n . 2403/96]
— Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Veror
dening (EG) nr. 2403/96)
— Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem

(Regulamento (CE) n ? 2403/96)
— Arvotulh rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY)
N:o 2403/96)
— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning
(EG) nr 2403/96);
b) Na casa 20 :
— Nombre del barco (indicar el nombre del barco
que figura en el certificado de exportación tailan
dés)
— Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det thai
landske eksportcertifikat)
— Name des Schiffes (Angabe des in der thailändi

schen
Ausfuhrbescheinigung
eingetragenen
Schiffsnamens)
— Ονομασία του πλοίου (σημειώστε την ονομα
σία του πλοίου που αναγράφεται στο ταϊλαν
δικό πιστοποιητικό εξαγωγής)
— Name of the cargo vessel (state the name of the
vessel given on the Thai export certificate)
— Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figu

rant sur le certificat d'exportation thaïlandais)
— Nome della nave (indicare il nome della nave che
figura sul titolo di esportazione tailandese)
— Naam van het schip (zoals aangegeven in het
Thaise uitvoercertificaat)
— Nome do navio (indicar o nome do navio que
consta do certificado de exportação tailandês)
— Laivan nimi (mmi, joka on thaimaalaisessa vientito
distuksessa)
— Fartygets namn (namnet pa det fartyg som anges i
den thailändska exportlicensen),
— Numero y fecha del certificado de exportación
tailandés

Artigo 6?

1.

O pedido de certificado de importação e o certifi

cado contêm, na casa 8 , a indicação «Tailândia».

2. O certificado contém as seguintes menções, numa
das versões linguísticas abaixo indicadas:
a) Na casa 24:
— Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem

[Reglamento (CE) n° 2403/96]
— Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forord
ning (EF) nr. 2403/96)
— Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts
(Verordnung (EG) Nr. 2403/96)
— Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο οριο 6%

κατ' αξία [ Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ . 2403/96]
— Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regu
lation (EC) No 2403/96)

— Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato
— Nummer und Datum der thailändischen Ausfuhr

bescheinigung
— Αριθμός και ημερομηνία του ταϊλανδικού
πιστοποιητικού εξαγωγής
— Serial number and date of the Thai export certifi
cate

— Numéro et date du certificat d exportation thaïlan
dais

— Numero e data del titolo di esportazione tailandese
— Nummer en datum van het Thaise uitvoercertifi
caat

— Numero e data do certificado de exportação
tailandês

— Thaimaalaisen vientitodistuksen numero ja päivä
määrä

— Den thailändska exportlicensens nummer och
datum .

N? L 327/24
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3 . O certificado só pode ser aceite em apoio da declara
ção de introdução em livre prática se, à luz de uma cópia
de conhecimento apresentada pelo interessado, se verificar
que os produtos em relação aos quais é solicitada a intro
dução em livre prática foram transportados para a Comu
nidade pelo navio mencionado no certificado de importa

18 . 12. 96

importação corresponde ao ultimo dia de validade do
certificado de exportação mais trinta dias.

Artigo 9?
1.

Os

Estados-membros

comunicam

diariamente

à

ção .

Comissão, por telex ou telecópia, as informações seguintes

4. Sob reserva da aplicação do n ? 3 do artigo 4? e em
derrogação do n ? 4 do artigo 8 ? do Regulamento (CEE)
n ? 3719/88 , a quantidade introduzida em livre prática não
pode ser superior à indicada nas casas 17 e 18 do certifi

— quantidade em relação à qual é pedido o certificado de
importação, com, se for caso disso, a indicação de «cer
tificado de importação complementar»,
— nome do requerente do certificado,
— número do certificado de exportação apresentado
constante da casa superior desse certificado,
— data da emissão do certificado de exportação,
— quantidade total em relação à qual foi emitido o certi
ficado de exportação,

relativas a cada pedido de certificado:

cado de importação. Para o efeito, é inscrito na casa 19 do
referido certificado o algarismo 0 .

Artigo 7?
1.

O certificado de importação é emitido no quinto dia

útil seguinte ao dia da apresentação do pedido, após a
Comissão ter informado, por telex ou telecópia, as autori
dades competentes do Estado-membro de que são respei
tadas as condições previstas no presente regulamento.

Em caso de inobservância das condições a que está subor
dinada a emissão do certificado, a Comissão pode, se for
caso disso, após consulta das autoridades tailandesas,
tomar as medidas adequadas.

— nome do exportador constante do certificado de
exportação .

2. O mais tardar no final do primeiro semestre de
1998 , as autoridades encarregadas da emissão dos certifi
cados de importação comunicarão à Comissão, por telex
ou telecópia, a lista completa de quantidades não impu
tadas constantes no verso dos certificados de importação e
o nome do navio, bem como os números dos certificados

de exportação em causa.

2. A pedido do interessado e após acordo da Comissão
comunicado por telex ou telecópia, o certificado de
importação pode ser emitido num prazo mais curto.

TÍTULO III

Disposições finais

Artigo 8?

Artigo 10?

Em derrogação do artigo 6? do Regulamento (CEE)

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro

n? 1162/95, o último dia de validade do certificado de

de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE —
BILA GA

ORIGINAL

SERIAL No

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE
MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND

EXPORT CERTIFICATE SUBJECT TO REGULATION ( EC ) No 2403/96
SPECIAL FORM FOR PRODUCTS FALLING WITHIN CN CODES 0714 10 10 , 0714 10 91 , 0714 10 99
EXPORT CERTIFICATE No

EXPORT PERMIT No

1 . EXPORTER ( NAME , ADDRESS AND COUNTRY)
NAME

I

NAME

ADDRESS

COUNTRY

ADDRESS

I

COUNTRY

I

4 . COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EC

3 . SHIPPED PER

5 . TYPE OF

2 . FIRST CONSIGNEE ( NAME , ADDRESS AND COUNTRY)

MANIOC PRODUCTS

6 . WEIGHT (TONNES5 )

7 . PACKING

I

SHIPPED WEIGHT

j j CN CODE)t U / 14 11) 10
11

I

I CN CODEir

IN BULK

D714 m m

,,

_

BAGS
BAGS

ESTIMATED MET WEIGHT
CN CODE)E 0714 10 99

OTHERS

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE
DATE

NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE
FOR USE BY EC AUTHORITIES :

I

18 . 12 . 96
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N ? L 327/27

REGULAMENTO (CE) N? 2404/96 DA COMISSÃO
de 17 de Dezembro de 1996

que altera o Regulamento (CEE) n ? 2282/90 que estabelece regras de execução
das medidas destinadas a aumentar o consumo e a utilização de maçãs, bem
como o consumo de citrinos

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

definir as regras de execução e de financiamento dessa
avaliação externa;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1195/90 do
Conselho, de 7 de Maio de 1990, relativo a medidas desti

nadas a aumentar o consumo e a utilização de maçãs ('), e,
nomeadamente, o seu artigo 5?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1201 /90 do
Conselho, de 7 de Maio de 1990, relativo a medidas desti
nadas a aumentar o consumo de citrinos (2), e, nomeada

mente, o seu artigo 4?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 2282/90 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 1907/94 (4), definiu as regras de
execução das medidas destinadas a aumentar o consumo e
a utilização de maçãs e o consumo de citrinos;

Considerando que, dada a experiência adquirida e para
assegurar que as acções sejam estabelecidas com base nos
dados mais recentes, é oportuno reduzir o período
compreendido entre a data limite de apresentação dos
pedidos de contribuição e o início da campanha de
promoção; que, para esse efeito, é necessário adaptar o
artigo 5? do Regulamento (CEE) n ? 2282/90;
Considerando que é conveniente adaptar as condições de
assinatura dos contratos e de pagamento a que se referem,
respectivamente, os artigos 7? e 8 ? do mesmo regula
mento, a fim de os harmonizar com as constantes do

Regulamento (CEE) n? 3582/93 da Comissão (*), alterado
pelo Regulamento (CE) n? 2134/96 (6), relativo à promo
ção do consumo de leite na Comunidade, e do Regula
mento (CEE) n ? 1318/93 (7), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 715/96 (8), relativo
à promoção de carne de bovino de qualidade;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 2282/90 esta
belece, no ponto 6 do seu anexo II, que o custo do
programa deve ser expresso em moeda nacional; que é
igualmente necessário, por razões de harmonia com os
outros regulamentos específicos de promoção, precisar
que o custo do programa e o respectivo orçamento devem
ser expressos em ecus;

Considerando que é necessário, por conseguinte, alterar o
Regulamento (CEE) n ? 2282/90;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão das frutas e produtos hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n ? 2282/90 é alterado do seguinte
modo :

1 . No artigo 5?, as datas de «31 de Agosto», «30 de Setem
bro» e «31 de Outubro» são substituídas, respectiva
mente, pelas datas de «31 de Outubro », «30 de Novem
bro» e « 31 de Dezembro ».

2. No primeiro parágrafo do artigo 6?, a expressão «no
mais breve prazo possível» é substituída pela expressão
«antes de 15 de Julho do ano seguinte ao da apresenta
ção .».

3 . O artigo 7? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 7?

Considerando que, por razões de boa gestão financeira, é
necessário estabelecer a realização de uma avaliação inde

pendente das acções programadas em complemento da
avaliação interna já inscrita no n ? 4, terceiro travessão, do

1.

Os interessados serão informados com a maior

brevidade pelo organismo competente contratante do
seguimento dado aos seus pedidos de contribuição.

artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n ? 2282/90, assim como

2.
Os organismos competentes contratantes celebra
rão com os interessados, no prazo de dois meses a

(') JO n? L 119 de 11 . 5. 1990, p. 53.

contar da notificação da lista, os contratos relativos às
acções seleccionadas.

11) JO n? L 119 de 11 . 5. 1990, p. 65.

(3) JO n? L 205 de 3. 8 . 1990, p. 8.
(4) JO n? L 194 de 29. 7. 1994, p. 29.
(s) JO n? L 326 de 28 . 12. 1993, p. 23.

(j JO n? L 285 de 7. 11 . 1996, p. 15.
O JO n? L 132 de 29. 5. 1993, p. 83.
(8) JO n? L 99 de 20. 4. 1996, p. 13.

Para esse efeito, os organismos utilizarão contratos-tipo
que a Comissão porá à sua disposição. Estes contratos
incluirão as condições gerais aplicáveis que o contra
tante deve conhecer e aceitar.

N ? L 327/28
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3 . O contrato só produz efeitos apos constituição, a
favor do organismo competente, de uma garantia igual
a 15 % do montante do financiamento pela Comuni
dade, destinada a garantir a execução do contrato.
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documentação, implica uma redução do saldo em
3 % por cada mês de atraso.

4. O pagamento do saldo fica sujeito à verificação dos
documentos referidos no n ? 3 .

Quando a prova da constituição da garantia não for
transmitida ao organismo competente nas duas
semanas seguintes à data de celebração do contrato, o
contrato torna-se inexistente por falta de objecto.

O saldo será reduzido proporcionalmente ao incum
primento da exigência principal a que se refere o
n ? 3 do artigo 7?

A garantia será constituída nas condições enunciadas
no título III do Regulamento (CEE) n ? 2220 /85 da

5. A garantia referida no n ? 1 será liberada na medida
em que o direito definitivo ao montante adiantado
tenha sido estabelecido no momento do pagamento

Comissão (*).

A exigência principal, na acepção do artigo 20 ? do
referido regulamento, consiste na execução, nos prazos
previstos, nas medidas constantes do contrato.
A liberação da garantia efectuar-se-á nos prazos e nas
condições referidas nos pontos 4 e 6 do artigo 8 ? do
presente regulamento.
O JO n? L 205 de 3 . 8 . 1985, p . 5 .».

do saldo .

6. O organismo competente contratante efectuará os
pagamentos previstos no presente artigo no prazo
de três meses a contar da recepção do pedido. Toda
via, o mesmo organismo pode diferir os pagamentos
referidos nos n ?s 2 e 4 caso sejam necessárias verifi
cações complementares.
7. O organismo competente contratante transmitirá o
mais depressa possível à Comissão os relatórios de
avaliação referidos no n ? 3.

4. O artigo 8 ? passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 8?

8 . A taxa de conversão agrícola aplicável rege-se pelas
disposições do Regulamento (CEE) n ? 1068/93 da

Os interessados apresentarão os pedidos de pagamento
ao organismo competente contratante nas seguintes

O JO n ? L 108 de 1 . 5. 1993 , p. 106.».

Comissão (*).

condições :

1 . O interessado poderá apresentar um pedido de
adiantamento a partir da data do início da produção
de efeitos do contrato .

O adiantamento poderá ascender a, no máximo,
30 % do montante do financiamento comunitário .

O pagamento do adiantamento fica sujeito à consti
tuição, em favor do organismo competente e nas
condições constantes do Regulamento (CEE)
n ? 2220/85, de uma garantia de montante igual a
110% do adiantamento .

2. Os pagamentos efectuar-se-ão com base em facturas
trimestrais, acompanhadas dos documentos compro
vativos e de um relatório intercalar de execução do
contrato .

5. E aditado o seguinte artigo:

«Artigo 9?A

O interessado encarregará um organismo independente
da realização de uma avaliação externa das acções

programadas e aprovadas. O interessado indicará
no seu pedido o nome do organismo escolhido com
base num concurso (três propostas, no mínimo) e os
motivos da sua escolha .

A avaliação externa deve incluir:

— uma análise ex ante da adequação das acções apro
vadas aos objectivos gerais e específicos fixados
no programa,

— um acompanhamento das acções programadas com
base numa amostra significativa,

Todavia, os pagamentos e o adiantamento a que se
refere o n ? 1 não poderão exceder, globalmente,

— uma avaliação ex post dos resultados obtidos em
relação aos objectivos estabelecidos,

75 %

— uma medição da relação custo/eficácia, acção por
acção, e para o conjunto do programa, com base em
indicadores de execução (resultado e impacto).

da totalidade da contribuição financeira

comunitária.

3 . O pedido de pagamento do saldo deve ser apresen
tado até ao fim do quarto mês seguinte à data de
conclusão das acções previstas no contrato. O

pedido deve ser acompanhado de:
— documentos comprovativos adequados,
— mapa recapitulativo das realizações,
— relatório de avaliação dos resultados obtidos,
verificáveis à data do relatório, e da exploração

que deles poderá ser feita.
Salvo caso de força maior, a apresentação tardia do
pedido de pagamento do saldo, acompanhado da

O financiamento desta avaliação será assegurado nas
mesmas condições que o conjunto das acções progra
madas .».

6. O artigo 10 ? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 10?
1.

Em caso de pagamento indevido, o beneficiário

será obrigado a reembolsar os montantes em causa,
acrescidos de juros calculados em função do prazo
decorrido entre o pagamento e o reembolso pelo bene
ficiário .
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A taxa de juro sera a aplicada pelo Fundo europeu de
cooperação Monetária às suas operações em ecus,
publicada no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias, série C, em vigor à data do pagamento indevido,
majorada de 3 % .

N ? L 327/29

7. Nos pontos 1.6 e III. 1 do anexo II, os termos «moeda
nacional » são substituídos por « ECU».
8 . O anexo do presente regulamento é aditado como
anexo III .

Artigo 2?
2. Os montantes recuperados, assim como os juros,
serão pagos aos organismos ou serviços pagadores e por
estes deduzidos das despesas financiadas pelo Fundo
europeu de orientação e garantia agrícola, na proporção
da participação financeira comunitária.».

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

O presente regulamento só é aplicável aos pedidos apre
sentados a partir da data da sua entrada em vigor.

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

N? L 327/30
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ANEXO

« ANEXO III

LISTA DOS ORGANISMOS COMPETENTES

Organismo competente

Estado
-membro

A

Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70

Telefone
Telefax

Tel . (43/ 1 ) 331 51 405
Fax (43/ 1 ) 331 51 499

Postfach 62
A- 1 20 1 Wien

B

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trêves 82
B - 1 040 Bruxelles

tel . (32-2) 287 24 1 1
telefax (32-2) 230 25 33

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)
Trierstraat 82
B - 1 040 Brussel

DA

Danish Intervention Agency
EU-Direktoratet
2 . Markedskontor

Tlf. (45) 33 92 70 00
Fax (45) 33 92 69 48

Nyropsgade 26
DK-1780 København V

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Adickesallee 40

Tel . (49/69) 15 64 335
Fax (49/69) 15 64 444

D-60322 Frankfurt am Main

GR

Υπουργείο Γεωργίας
Διεύθυνση Διαχείρισης Γεωργικών Προϊόντων (ΔΙΔΑΓΕΠ)
Αχαρνών 241
GR - 1 04 46 Αθήνα

Τηλ.: (30-1 ) 529 12 76
Τέλεφαξ: (30-1 ) 524 35 21

ES

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Política Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias

tel .: (34-1 ) 347 53 91
fax: (34-1 ) 347 57 70 /347 51 68

Paseo de Infanta Isabel, 1
E-28014 Madrid

FR

Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture
(Oniflhor)
164, rue de javel

Tél . (33) 144 25 36 36
Télécopieur (33) 1455431 69

F-75015 Paris

IRL

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House (7W)

Tel . (353 1 ) 607 27 03
Fax (353 1 ) 661 45 15

Kildare Street
IRL-Dublin 2

IT

Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
1-00185 Roma

LUX

Ministère de l'agriculture — services agricoles
L- 1019 Luxembourg

Tel . (39-6) 46 65 40 14
Telefax (39-6) 44 53 940

Tél. (352) 457 17 22 30
Fax (352) 457 17 23 40
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Organismo competente

Estado
-membro

NL

Produktschap voor Groenten en Fruit
Bezuidenhoutseweg 153

N ? L 327/31
Telefone
Telefax

tel . (31-70) 304 12 34
telefax (31-70) 347 71 76

NL-2594 AG 's-Gravenhage
PT

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)
Rua Camilo Castelo Branco 45-2?
P- 1 000 Lisboa

UK

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF)
Horticulture and Potatoes Division

Tel .: (351-1 ) 355 88 12
Telefax: (351-1 ) 352 23 59

Tel . (44 171 ) 238 60 00
Fax (44 171 ) 238 65 91

Ergon House c/o Nober House
17 Smith Square
UK-London SW1P 3JR
Intervention Board
PO Box 09

Tel . (44 191 ) 226 52 65
Fax (44 191 ) 226 52 12

UK-Reading RG1 7QW

FIN

SV

Maa- ja metsätalousministeriö

tel . + 358 9 1 60 42 40

Mariankatu 23
PL 232
FIN-00171 Helsinki

fax . + 358 9 160 42 80

Jordbruksverket
Interventionsavdelningen
S-551 82 Jönköping

Tel .: + 4636 1550 00
Fax : + 46 36 71 95 11 »

N? L 327/32
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REGULAMENTO (CE) N? 2405/96 DA COMISSÃO
de 17 de Dezembro 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 ? 2375/96 (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,

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.

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 2?
O presente regulamento entra em vigor em 18 de
Dezembro de 1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994,
325 de 14. 12. 1996,
387 de 31 . 12. 1992,
22 de 31 . 1 . 1995, p.

p. 66.
p. 5.
p. 1 .
1.
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 17 de Dezembro de 1996, que estabelece os valores

forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e
produtos hortícolas
(ECU/100 kg)
Código NC

0702 00 45

0707 00 40

0709 10 40

0709 90 79

0805 10 él , 0805 10 65, 0805 10 69

0805 20 31

0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37,
0805 20 39

0805 30 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

Código

Valor forfetário

países terceiros (')

de importação

204

91,3

624

153,4

999

122,3

624

113,5

999

113,5

220

162,0

999

162,0

052

81,9

999

81,9

052

32,9

204

53,9

388

25,2

448

35,7

624

47,1

999

39,0

052

83,3

204

74,4

999

78,9

\
052

65,0

464

139,2

624

77,8

999

94,0

052

73,4

400

60,6

528

44,9

600

83,9

999

65,7

060

47,7

064

46,2

400

80,0

404

62,7

728

121,0

999

71,5

052

75,0

064

77,3

091

49,8

400

104,2

624

67,7

999

74,8

(') Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n ? 68/96 da Comissão (JO n ? L 14 de 19. 1 . 1996, p. 6).
O código « 999» representa «outras origens».

N ? L 327/34
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(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 9 de Dezembro de 1 996

relativa às redes telemáticas entre administrações para as estatísticas das trocas
comerciais de bens entre Estados-membros (Edicom)

(96/71 5/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

Europeia e, nomeadamente, o terceiro parágrafo do seu

aos resultados que os utilizadores das referidas estatísticas
legitimamente esperam das mesmas;
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 3330/91 do

artigo 129 ? D,

Conselho, de 7 de Novembro de 1991 , relativo às estatís

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

ticas das trocas de bens entre Estados-membros (5), prevê a
criação de condições que permitam uma maior utilização

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e

do tratamento automático e da transmissão electrónica da

Social (2),

informação, com o objectivo de facilitar a tarefa dos
responsáveis pelo fornecimento da informação;

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (3),
Deliberando de acordo com o procedimento previsto
no artigo 189 ? C do Tratado (4),

Considerando que o bom funcionamento do mercado
interno passa pela eliminação das fronteiras físicas entre
Estados-membros; que deve, pois, ser determinado um
nível satisfatório de informação sobre as trocas comerciais

de bens entre Estados-membros, por meios que não

impliquem controlos, ainda que indirectos, nas fronteiras
internas;

Considerando que, por conseguinte, será conveniente
recolher directamente junto dos expedidores e dos desti
natários os dados necessários às estatísticas das trocas

comerciais de bens entre Estados-membros, recorrendo a

métodos e a técnicas que assegurem a sua exaustividade, a
sua fiabilidade e a sua actualidade, sem constituírem para
os interessados, e em particular para as pequenas e médias
empresas, um encargo desproporcionado relativamente

Considerando que é necessário desagravar os encargos
resultantes das obrigações declarativas das empresas,
melhorando a circulação da informação estatística, com

vista à criação do mercado europeu da informação;
Considerando que é conveniente assegurar a elaboração de
estatísticas harmonizadas que, designadamente, estabe
leçam a ligação entre as estatísticas das trocas comerciais e
as restantes estatísticas económicas, a fim de contribuir

para a transparência do mercado e para a avaliação da
competitividade das empresas;
Considerando que a promoção da utilização das normas e
dos conceitos harmonizados a nível europeu conduz, a
prazo, à supressão de duplicações de trabalhos seme
lhantes entre si e a economias de escala, favorecendo

simultaneamente

a

emergência

de

novos

serviços

no domínio da telemática estatística;

Considerando que os trabalhos de normalização efec
tuados a nível internacional no domínio da transmissão

(') JO n ? C 343 de 15. 11 . 1996, p. 9.
(2) JO n? C 295 de 7. 10 . 1996, p. 46.

electrónica de dados (TED) contribuem para facilitar o

(') Parecer emitido em 18 de Setembro de 1996 (ainda não publi
cado no Jornal Oficial).
(4) Parecer do Parlamento Europeu de 20 de Setembro de 1996

comércio internacional e para simplificar as relações entre
empresas e administrações;

de 11 de Novembro de 1996 (JÓ n? C 372 de 9. 12. 1996) e

(*) JO n ? L 316 de 16. 11 . 1991 , p. 1 . Regulamento alterado pelo
Regulamento (CEE) n ? 3046/92 (JO n? L 307 de 23. 10 . 1992,
p. 27).

(JO n ? C 320 de 28 . 10. 1996), posição comum do Conselho

decisão do Parlamento Europeu de 28 de Novembro de 1996
(ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando que a fixação de normas estatísticas comuns

No

que permitam produzir informações harmonizadas é uma
acção que só pode ser tratada com eficácia a nível comu
nitário, em colaboração com os Estados-membros; que a
sua aplicação se fará em cada Estado-membro, sob a auto
ridade dos organismos e instituições responsáveis pela
elaboração e pela divulgação das estatísticas oficiais;

necessidades relacionadas com a elaboração das estatísticas

Considerando que as acções destinadas a garantir a inter
operabilidade das redes telemáticas entre administrações
se inscrevem no quadro de prioridades aprovadas para as
orientações relativas às redes transeuropeias de telecomu
nicações;

Considerando que, sem prejuízo das competências da
autoridade orçamental definidas no Tratado, é inserido na

presente decisão, para a totalidade do período de vigência
do programa, um montante de referência financeira, na
acepção do ponto 2 da declaração do Parlamento Europeu,
do Conselho e da Comissão, de 6 de Março de 1995;

Considerando que, por acórdão de 26 de Março de 1996, o
Tribunal de Justiça anulou, com fundamento no facto de
a base jurídica ser inapropriada, a Decisão 94/445/CE do
Conselho, de 11 de Julho de 1994, relativa às redes tele
máticas entre administrações para as estatísticas das trocas
de bens entre Estados-membros (Edicom) ('); que, por
conseguinte, para que as acções Edicom possam prosse
guir, é necessário adoptar uma nova decisão fundamen
tada em base jurídica apropriada,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

desenvolvimento

N ? L 327/35

desses

sistemas

atender-se-á

às

relativas às trocas comerciais internas .

Artigo 2 ?

A acção Edicom será executada durante um período de
três anos a partir de 9 de Dezembro de 1996.
Artigo 3 ?

Em conformidade com o princípio da subsidiariedade e
com o princípio enunciado no n? 3 do artigo 8 ?, apenas
serão empreendidas acções nos casos em que se registar
clara necessidade de uma acção comunitária. Por acordo
com as autoridades competentes dos Estados-membros e
após ponderação da possibilidade de um recurso privile
giado às tecnologias ou produtos existentes, a acção
Edicom pode compreender designadamente :

— a concepção, o desenvolvimento e a promoção de
programas informáticos de recolha, controlo e trans
missão da informação estatística e a assistência aos

Estados-membros na facultação desses programas
informáticos às empresas,
— a concepção, o desenvolvimento e a promoção de
programas informáticos de recepção, validação, trata
mento e difusão dos dados, a assistência aos orga
nismos regionais, nacionais e comunitários responsá
veis pela recolha da informação estatística, e a faculta
ção desses programas informáticos aos referidos orga
nismos, bem como, se for caso disso, a adaptação do
equipamento,
— a concepção, o desenvolvimento, a promoção e o
fornecimento de formatos de transmissão de informa

Artigo 1 ?

É instituído um conjunto de acções, adiante designado
«acção Edicom» (« Electronic Data Interchange on
Commerce »), destinado a facilitar a conversão dos sistemas
regionais nacionais e comunitários para sistemas interope
ráveis, a nível europeu numa primeira fase, para a recolha
junto das empresas de declarações de dados relativos às

ções baseados nas normas europeias e internacionais,
— a concepção, a documentação e a promoção dos méto
dos, dos procedimentos e dos acordos a utilizar nas
transmissões de dados,

— a sensibilização dos fornecedores de programas infor
máticos e de serviços para as necessidades da estatís
tica nacional e comunitária .

trocas comerciais de bens entre Estados-membros, bem

como para o controlo e o pré-tratamento desses dados e a

Artigo 4?

difusão das estatísticas resultantes dessas declarações.
Esses sistemas articulam-se em torno de sistemas de infor

mação repartida a nível regional, nacional e comunitário,
cuja interoperabilidade será garantida pelo desenvolvi
mento e pela utilização de normas, de padrões e de proce
dimentos de comunicação harmonizados .

Esses sistemas apoiam-se, nomeadamente, na utilização
das técnicas de transmissão electrónica de dados (TED)
aplicáveis às declarações estatísticas. Podem ser postos à
disposição das administrações nacionais e comunitárias
competentes, bem como dos responsáveis pelo forneci
mento da informação estatística, por acordo com as auto
ridades nacionais competentes, determinados procedi
mentos automatizados .

(') JO n ? L 183 de 19. 7. 1994, p. 42.

Na implementação das acções Edicom, serão tidas em
conta as orientações seguintes:
— facilitar a instalação e a utilização dos sistemas em
questão, mediante acções de promoção e de sensibili
zação, nomeadamente das empresas e dos utilizadores,
levadas a cabo pelos organismos comunitários compe
tentes com o acordo dos organismos nacionais e regio
nais,

— levar a cabo acções especiais a favor dos organismos
regionais e nacionais menos desenvolvidos, para que
estes possam integrar-se nos referidos sistemas,
— incentivar, por um lado, a utilização das técnicas e

instrumentos telemáticos mais adequados para
responder às necessidades do sistema estatístico e, por
outro lado, a sua integração nos ambientes informá
ticos respectivos das administrações envolvidas.
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Artigo 5 ?

Artigo 7?

1 . Compete à Comissão a execução da acção Edicom.
Nessa tarefa será coadjuvada:

O representante da Comissão submeterá à apreciação do
Comité um projecto das medidas a tomar. O Comité
emitirá o seu parecer sobre esse projecto num prazo que o
presidente pode fixar em função da urgência da questão

a) Pelo Comité do programa estatístico da
Europeia instituído pela Decisão
Euratom ('), segundo o processo previsto
na elaboração, quantificação e aprovação

Comunidade
89/382/CEE,
no artigo 6?,
do programa

de trabalhos anual ;

b) Pelo Comité de estatísticas das trocas de bens entre
Estados-membros instituído pelo Regulamento (CEE)
n ? 3330 /91 :

— segundo o procedimento previsto no artigo 6?, na
aprovação de concursos e na avaliação de projectos
e de acções de valor total superior a 200 000 ecus, e
— segundo o procedimento previsto no artigo 7?, nas
medidas de execução da acção Edicom que não
sejam as previstas na alínea a) e no primeiro traves
são da presente alínea.
2. A Comissão informará regularmente do desenrolar
destas acções o Comité previsto no artigo 4? da Decisão
95/468/CE do Conselho, de 6 de Novembro de 1995,

em causa, procedendo, se necessário, a uma votação.

Esse parecer deve ser exarado em acta: além disso, cada
Estado-membro tem o direito de solicitar que a sua posi
ção conste da acta .

A Comissão terá devidamente em conta o parecer emitido
pelo Comité e informá-lo-á do modo como esse parecer
foi tido em consideração.

Artigo 8?

1 . O montante de referência financeira para a execução
da acção é de 30 milhões de ecus para os anos de 1997,
1998 e 1999 . A repartição indicativa destes meios finan
ceiros consta do anexo à presente decisão.
2.

As dotações anuais serão autorizadas pela autoridade

relativa ao apoio comunitário ao intercâmbio telemático
de dados entre administrações na Comunidade (IDA (2).

orçamental no limite das perspectivas financeiras .

3 . A Comissão deverá apresentar anualmente ao
Comité referido no n ? 1 , alínea a), do presente artigo um

3.

relatório de avaliação da rentabilidade observada até à

Deve ser assegurada, a rentabilidade dos recursos

implicados garantindo que as vantagens correspondam aos
recursos mobilizados .

data.

Artigo 9?
Artigo 6?

O representante da Comissão submeterá à apreciação do
Comité um projecto das medidas a tomar. O Comité
emitirá o seu parecer sobre esse projecto num prazo que o
presidente pode fixar em função da urgência da questão
em causa. O parecer será emitido por maioria, nos termos
previstos no n ? 2 do artigo 148 ? do Tratado para a adop
ção das decisões que o Conselho é chamado a tomar sob
proposta da Comissão. Nas votações no Comité, os votos
dos representantes dos Estados-membros estão sujeitos à
ponderação definida no artigo atrás referido. O presidente

No termo da acção Edicom, a Comissão apresentará ao
Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a

sua realização, acompanhado, se necessário, de propostas
relativas a medidas posteriores.

Artigo 10?

A presente decisão entra em vigor em 9 de Dezembro de
1996 .

não participa na votação .

A Comissão adoptará as medidas projectadas, desde que
sejam conformes com o parecer do Comité .

Artigo 11 ?

Os Estados-membros são destinatários da presente deci
são .

Se as medidas projectadas não forem conformes com o
parecer do Comité, ou na ausência de parecer, a Comissão
submeterá sem demora ao Conselho uma proposta relativa
às medidas a tomar. O Conselho deliberará por maioria
qualificada.

Se, no termo de um prazo de três meses a contar da data
em que o assunto foi submetido à apreciação do

Feito em Bruxelas, em 9 de Dezembro de 1996 .

Pelo Conselho

Conselho, este último ainda não tiver deliberado, a

0 Presidente

Comissão adoptará as medidas propostas.

B. HOWLIN

(') JO n ? L 181 de 28 . 6. 1989, p. 47.
(2) JO n ? L 269 de 11 . 11 . 1995, p. 23.
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ANEXO

Repartição indicativa entre os elementos da acção Edicom para os anos de 1997, 1998 e 1999
(em milhões de ecus)
Repartição

1997-1998-1999

I. Colocação em funcionamento da rede telemática

15,3

II. Abertura aos responsáveis pelo fornecimento de informações estatísticas do
acesso à rede telemática

5,6

III. Adaptação dos sistemas nacionais e comunitários

2,8

IV. Trabalhos de normalização internacional

1,9

V. Promoção, formação, apoio, controlo, coordenação

4,4

TOTAL

30
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 29 de Novembro de 1 996

relativa à ajuda financeira da Comunidade ao funcionamento do laboratório
comunitário de referência para a análise e teste do leite e dos produtos à base de
leite (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Paris, França)
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)

(96/71 6/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 90 /424/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas no
domínio veterinário ('), com a última redacção que lhe foi
dada pela Decisão 94/370/CE (2), e, nomeadamente, o
n ? 2 do seu artigo 28 ?,

cola comum (4), com a ultima redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n ? 2048/88 (*);
Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
veterinário permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Considerando que, no capítulo I do anexo D da Directiva
92/46/CEE do Conselho, de 16 de Junho de 1992, que

Artigo 1 ?

adopta as normas sanitárias relativas à produção de leite

A Comunidade concede à França uma ajuda financeira
para as tarefas a exercer pelo laboratório comunitário de
referência para a análise e teste do leite e dos produtos à
base de leite, definidas no capítulo II do anexo D da

cru, de leite tratado termicamente e de produtos à base de
leite e à sua colocação no mercado (3), com a última redac

ção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da
Finlândia e da Suécia, o Laboratoire Central d'Hygiène
Alimentaire, Paris, França, foi designado como laboratório
comunitário de referência para a análise e teste do leite e
dos produtos à base de leite;

Directiva 92/46/CEE .

Artigo 2 ?

Considerando que as funções a exercer pelo laboratório
são definidas no capítulo II do anexo D da Directiva
92/46/CEE; que a ajuda da Comunidade deve ser subordi
nada ao cumprimento dessas funções pelo laboratório;

O Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Paris,
França, exercerá as tarefas referidas no artigo 1 ?

Considerando que deve ser concedida uma ajuda finan
ceira da Comunidade ao laboratório comunitário de refe

A ajuda financeira da Comunidade será de, no máximo,
100 000 ecus para o período compreendido entre 1 de

rência, a fim de o assistir no desempenho das funções

Janeiro e 31 de Dezembro de 1997.

Artigo 3 ?

referidas na directiva;

Considerando que, por razões orçamentais, a ajuda finan
ceira da Comunidade é concedida por um período de um
ano ;

Artigo 4?
A ajuda financeira da Comunidade será paga do seguinte
modo :

Considerando que, nomeadamente para efeitos de
controlo, deve ser aplicável o disposto nos artigos 8 ? e 9 ?
do Regulamento (CEE) n ? 729/70 do Conselho, de 21 de
Abril de 1970, relativo ao financiamento da política agrí

— o saldo, após apresentação pela França dos docu
mentos comprovativos, a efectuar antes de 1 de Março

(') JO n ? L 224 de 18 . 8 . 1990 , p. 19.
(2) JO n ? L 168 de 2. 7. 1994, p. 31 .
3) JO n ? L 268 de 14. 9. 1992, p . 1 .

(4) JO n ? L 94 de 28 . 4. 1970 , p. 13 .
O JO n ? L 185 de 15. 7. 1988 , p. 1 .

— 70 % , a título de adiantamento, a pedido da França,

de 1998 .
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Artigo 5 ?

São aplicáveis, mutatis mutandis, os artigos 8 ? e 9 ? do Regulamento (CEE) n ? 729/70 .
Artigo 6?

A República francesa é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 29 de Novembro de 1996 .

Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 29 de Novembro de 1996

relativa à ajuda financeira da Comunidade ao funcionamento do laboratório
comunitário de referência para certas doenças dos peixes (Statens Veterinaere

Serumlaboratorium, Ârhus, Dinamarca)

(Apenas faz fé o texto em língua dinamarquesa)

(96/717/CE)
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas no
domínio veterinário ('), com a última redacção que lhe foi
dada pela Decisão 94/370/CE (2), e, nomeadamente, o

Artigo 1 ?

A Comunidade concede à Dinamarca uma ajuda finan
ceira para as funções a exercer pelo laboratório comuni
tário de referência para certas doenças dos peixes, defi
nidas no anexo C da Directiva 93/ 53 /CEE .

Artigo 2?

n ? 2 do seu artigo 28 ?,

Considerando que, no anexo B da Directiva 93/53/CEE
do Conselho, de 24 de Junho de 1993, que introduz
medidas comunitárias

mínimas de

combate a

O Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Árhus, Dina
marca, exercerá as funções referidas no artigo 1 ?

certas

doenças dos peixes (3), com a última redacção que lhe foi

dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da
Suécia, o Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Árhus,
Dinamarca, foi designado como laboratório comunitário
de referência para certas doenças dos peixes referidas no

Artigo 3 ?
A ajuda financeira da Comunidade será de, no máximo,
100 000 ecus para o período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Dezembro de 1997.
Artigo 4?

anexo A da Directiva 91 /67/CEE do Conselho (4);

A ajuda financeira da Comunidade será paga do seguinte

Considerando que as funções a exercer pelo laboratório
são definidas no anexo C da Directiva 93/53/CEE; que a
ajuda da Comunidade deve ser subordinada ao cumpri
mento dessas funções pelo laboratório;

— 70 % , a título de adiantamento, a pedido da Dina

Considerando que deve ser concedida uma ajuda finan

— o saldo, após apresentação pela Dinamarca dos docu
mentos comprovativos, a efectuar antes de 1 de Março

ceira da Comunidade ao laboratório comunitário de refe

modo :

marca ,

de 1998 .

rência, a fim de o assistir no desempenho das funções
referidas na directiva;

Considerando que, por razões orçamentais, a ajuda finan
ceira da Comunidade é concedida por um período de um

Artigo 5 ?
São aplicáveis, mutatis mutandis, os artigos 8 ? e 9? do
Regulamento (CEE) n ? 729/70 .

ano;

Artigo 6?

Considerando que, nomeadamente para efeitos de
controlo, deve ser aplicável o disposto nos artigos 8 ? e 9 ?
do Regulamento (CEE) n ? 729/70 do Conselho, de 21 de
Abril de 1970, relativo ao financiamento da política agrí
cola comum (*), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n ? 2048/88 (6);

O Reino da Dinamarca é o destinatário da presente deci
são .

Feito em Bruxelas, em 29 de Novembro de 1996.
Pela Comissão

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

(')
2
P).
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

224 de 18 . 8 . 1990, p. 19.
168 de 2. 7. 1994, p. 31 .
175 de 19. 7. 1993, p. 23 .
46 de 19 . 2. 1991 , p. 1 .
94 de 28 . 4. 1970, p. 13 .

h) JO n? L 185 de 15. 7. 1988, p. 1 .

Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 29 de Novembro de 1996

relativa à ajuda financeira da Comunidade ao funcionamento do laboratório

comunitário de referência para a doença de Newcastle (Central Veterinary
Laboratory, Addlestone, Reino Unido)
(Apenas faz fé o texto em língua inglesa)
(96/7 18/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1990 , relativa a determinadas despesas no
domínio veterinário ('), com a última redacção que lhe foi
dada pela Decisão 94/370 /CE (2), e , nomeadamente, o

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1 ?

A Comunidade concede ao Reino Unido uma ajuda
financeira para as atribuições a exercer pelo laboratório
comunitário de referência para a doença de Newcastle,
definidas no anexo V da Directiva 92/ 66/CEE .

Artigo 2?

n ? 2 do seu artigo 28 ?,

O Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Reino
Considerando que, no anexo V da Directiva 92/66/CEE
do Conselho, de 14 de Julho de 1992, que estabelece

Unido, exercerá as atribuições referidas no artigo 1 ?

medidas comunitárias de luta contra a doença de

Newcastle (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia, o
Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Reino Unido,
foi designado como laboratório comunitário de referência
para a doença de Newcastle;

Considerando que as atribuições a exercer pelo laboratório
são definidas no anexo V da Directiva 92/66/CEE; que a
ajuda da Comunidade deve ser subordinada ao cumpri
mento dessas funções pelo laboratório;
Considerando que deve ser concedida uma ajuda finan
ceira da Comunidade ao laboratório comunitário de refe

rência, a fim de o assistir no desempenho das atribuições
referidas na directiva;

Considerando que, por razões orçamentais, a ajuda finan
ceira da Comunidade é concedida por um período de um

Artigo 3 ?

A ajuda financeira da Comunidade será de , no máximo,
100 000 ecus para o período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Dezembro de 1997.

Artigo 4?

A ajuda financeira da Comunidade será paga do seguinte
modo :

— 70 % , a título de adiantamento, a pedido do Reino
Unido,

— o saldo, após apresentação pelo Reino Unido dos
documentos comprovativos, a efectuar antes de 1 de
Março de 1998 .

Artigo 5 ?

São aplicáveis, mutatis mutandis, os artigos 8 ? e 9 ? do
Regulamento (CEE) n ? 729/70 .

ano;

Artigo 6?
Considerando que, nomeadamente para efeitos de
controlo, deve ser aplicável o disposto nos artigos 8 ? e 9 ?
do Regulamento (CEE) n? 729/70 do Conselho, de 21 de
Abril de 1970, relativo ao financiamento da política agrí

o destinatário da presente decisão.

cola comum (4), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n ? 2048 /88 (*);

Feito em Bruxelas, em 29 de Novembro de 1996 .

O Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte é

Pela Comissão

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

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

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

224 de 18 . 8. 1990, p. 19.
168 de 2. 7. 1994, p. 31 .
260 de 5. 9. 1992, p. 1 .
94 de 28 . 4. 1970, p. 13 .
185 de 15 . 7. 1988 , p . 1 .

Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 29 de Novembro de 1996

relativa à ajuda financeira da Comunidade ao funcionamento do laboratório

comunitário de referência para a gripe aviária (Central Veterinary Laboratory,
Addlestone, Reino Unido)
(Apenas faz fé o texto em língua inglesa)

(96/719/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas no
domínio veterinário ('), com a última redacção que lhe foi
dada pela Decisão 94/370/CE (2), e, nomeadamente, o

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1 ?

A Comunidade concede ao Reino Unido uma ajuda
financeira para as tarefas a exercer pelo laboratório comu
nitário de referência para a gripe aviária, definidas no
anexo V da Directiva 92/40 /CEE .

Artigo 2?

n ? 2 do seu artigo 28 ?,
Considerando que, no anexo V da Directiva 92/40/CEE
do Conselho, de 19 de Maio de 1992, que estabelece

medidas comunitárias de luta contra a gripe aviária (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de
Adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia, o Central
Veterinary Laboratory, Addlestone, Reino Unido, foi desi
gnado como laboratório comunitário de referência para

O Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Reino
Unido, exercerá as funções referidas no artigo 1 ?
Artigo 3 ?
A ajuda financeira da Comunidade será de, no máximo,

80 000 ecus para o período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Dezembro de 1997.

essa doença;

Considerando que as tarefas a exercer pelo laboratório são
definidas no anexo V da Directiva 92/40/CEE; que a ajuda
da Comunidade deve ser subordinada ao cumprimento
dessas tarefas pelo laboratório;
Considerando que deve ser concedida uma ajuda finan
ceira da Comunidade ao laboratório comunitário de refe

rência, a fim de o assistir no desempenho das funções
referidas na directiva;

Considerando que, por razões orçamentais, a ajuda finan
ceira da Comunidade é concedida por um período de um

Artigo 4?

A ajuda financeira da Comunidade será paga do seguinte
modo:

— 70 % , a título de adiantamento, a pedido do Reino
Unido,

— o saldo, após apresentação pelo Reino Unido dos
documentos comprovativos, a efectuar antes de 1 de
Março de 1998 .

Artigo 5°

São aplicáveis, mutatis mutandis, os artigos 8 ? e 9 ? do
Regulamento (CEE) n ? 729/70 .

ano ;

Artigo 6?
Considerando que, nomeadamente para efeitos de
controlo, deve ser aplicável o disposto nos artigos 8 ? e 9 ?
do Regulamento (CEE) n? 729/70 do Conselho, de 21 de
Abril de 1970, relativo ao financiamento da política agrí
cola comum (4), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n ? 2048/88 (^;

O Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte é

o destinatário da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 29 de Novembro de 1996 .
Pela Comissão

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

(')
(2
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

224 de 18 . 8 . 1990, p. 19.
168 de 2. 7. 1994, p. 31 .
167 de 22. 6. 1992, p. 1 .
94 de 28 . 4. 1970, p. 13.
185 de 15. 7. 1988 , p. 1 .

Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 29 de Novembro de 1996

relativa à ajuda financeira da Comunidade ao funcionamento do laboratório

comunitário

de

referência

para

as

salmonelas

(Rijkinstituut

voor

Volksgezondheid en Milieuhygiene, Bilthoven , Países Baixos)
(Apenas faz fe o texto em língua neerlandesa)

(96/720/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de

26 de Julho de 1990, relativa a determinadas despesas

no domínio veterinário (') com a última redacção que lhe
foi dada pela Decisão 94/370/CE (2), e, nomeadamente, o

Artigo 1 ?

A Comunidade concede aos Países Baixos uma ajuda
financeira para as tarefas a exercer pelo laboratório comu
nitário de referência para as salmonelas, definidas ao capí
tulo II do anexo IV da Directiva 92/ 117/CEE .

Artigo 2?

n ? 2 do seu artigo 28 ?,

Considerando que, no capítulo I do anexo IV da Directiva
92/ 117/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1992,

relativa às medidas de protecção contra zoonoses e certos
agentes zoonóticos em animais e produtos de origem

O Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene,
Bilthoven, Países Baixos, exercerá as tarefas referidas

no artigo 1 ?

Artigo 3 ?

animal a fim de evitar focos de infecção e de intoxicação

de origem alimentar (3), com a última redacção que lhe foi

dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da
Suécia, o Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhy
giene, Bilthoven , Países Baixos, foi designado como labo
ratório comunitário de referência para as salmonelas;

A ajuda financeira da Comunidade será de, no máximo,
100 000 ecus para o período compreendido entre 1
de Janeiro e 31 de Dezembro de 1997.

Artigo 4?

A ajuda financeira da Comunidade será paga do seguinte

Considerando que as tarefas a exercer pelo laboratório são
definidas no capítulo II do anexo IV da referida directiva;
que a ajuda da Comunidade deve ser subordinada ao
cumprimento dessas tarefas pelo laboratório;

— 70 % , a título de adiantamento, a pedido dos Países

Considerando que deve ser concedida uma ajuda finan

— o saldo, após apresentação pelos Países Baixos dos
documentos comprovativos, a efectuar antes de 1

ceira da Comunidade ao laboratório comunitário de refe

rência, a fim de o assistir no desempenho das tarefas refe

modo :

Baixos,

de Março de 1998 .

ridas na directiva;

Considerando que, por razões orçamentais, a ajuda finan
ceira da Comunidade é concedida por um período de um

Artigo 5 ?

São aplicáveis, mutatis mutandis, os artigos 8 ? e 9 ? do
Regulamento (CEE) n ? 729/70 .

ano ;

Artigo 6?
Considerando que, nomeadamente para efeitos de
controlo, deve ser aplicável o disposto nos artigos 8 ? e 9 ?
do Regulamento (CEE) n ? 729/70 do Conselho, de 21
de Abril de 1970, relativo ao financiamento da política
agrícola comum (4), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n ? 2048/88 (*);

O Reino dos Países Baixos é o destinatário da presente
decisão .

Feito em Bruxelas, em 29 de Novembro de 1996 .
Pela Comissão

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

(')
(2)
o
(4)
5

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

224 de 18 . 8 . 1990 , p. 19.
168 de 2 . 7. 1994, p. 31 .
62 de 15 . 3 . 1993, p. 38 .
94 de 28 . 4. 1970, p. 13 .
185 de 15. 7. 1988 , p. 1 .

Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 29 de Novembro de 1 996

relativa à ajuda financeira da Comunidade ao funcionamento do laboratório

comunitário de referência para o controlo das biotoxinas marinhas (Laboratorio
dei Ministério de Sanidad y Consumo, Vigo, Espanha)
(Apenas faz fé o texto em língua espanhola)

(96/721 /CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de

26
no
foi
n?

de Julho de 1990, relativa a determinadas despesas
domínio veterinário (') com a última redacção que lhe
dada pela Decisão 94/370/CE (2), e, nomeadamente, o

Artigo 1 ?

A Comunidade concede à Espanha uma ajuda financeira
para as funções a exercer pelo laboratório comunitário de
referência para o controlo das biotoxinas marinhas, defi
nidas no artigo 5? da Decisão 93/383/CEE .
Artigo 2?

2 do seu artigo 28 ?,

Considerando que, no artigo 3 ? da Decisão 93/383/CEE
do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa aos labora

tórios de referência para as biotoxinas marinhas (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da
Áustria, da Finlândia e da Suécia, o Laboratorio dei Minis
tério de Sanidad y Consumo, Vigo, Espanha, foi designado
como laboratório comunitário de referência para o
controlo das biotoxinas marinhas;

Considerando que as funções a exercer pelo laboratório
são definidas no artigo 5? da referida decisão; que a ajuda
da Comunidade deve ser subordinada ao cumprimento
dessas funções pelo laboratório;
Considerando que deve ser concedida uma ajuda finan
ceira da Comunidade ao laboratório comunitário de refe

rência, a fim de o assistir no desempenho das funções

O Laboratorio dei Ministério de Sanidad y Consumo,
Vigo, Espanha, execerá as funções referidas no artigo 1 ?
Artigo 3 ?
A ajuda financeira da Comunidade será de, no máximo,
100 000 ecus para o período compreendido entre 1
de Janeiro e 31 de Dezembro de 1997.

Artigo 4 ?

A ajuda financeira da Comunidade será paga do seguinte
modo :

— 70 % , a título de adiantamento, a pedido de Espanha,
— o saldo, após apresentação pela Espanha dos docu
mentos comprovativos, a efectuar antes de 1 de Março
de 1998 .

referidas na decisão;

Artigo 5 ?
Considerando que, por razões orçamentais, a ajuda finan
ceira da Comunidade é concedida por um período de um
ano ;

Considerando

que,

nomeadamente

para

efeitos

de

controlo, deve ser aplicável o disposto nos artigos 8 ? e 9 ?
do Regulamento (CEE) n ? 729/70 do Conselho, de 21

de Abril de 1970, relativo ao financiamento da política
agrícola comum (4), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n ? 2048/88 (*);

São aplicáveis, mutatis mutandis, os artigos 8 ? e 9? do
Regulamento (CEE) n ? 729/70 .

Artigo 6?

O Reino de Espanha é o destinatário da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 29 de Novembro de 1996 .
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. 19.

I1) JO n? L 168 de 2. 7. 1994, p. 31 .
O JO n ? L 166 de 8 . 7. 1993, p. 31 .
(4) JO n ? L 94 de 28 . 4. 1970, p. 13 .
O JO n ? L 185 de 15. 7. 1988 , p. 1 .

Franz FISCHLER

Membro da Comissão

18 . 12 . 96
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 29 de Novembro de 1996

relativa à ajuda financeira da Comunidade ao funcionamento do laboratório
comunitário de referência para a epidemiologia das zoonoses (Bundesinstitut fiir
gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinármedizin, anteriormente
denominado Institut fiir Veterinármedizin , Berlim , Alemanha)
(Apenas faz fé o texto em língua alemã)

(96/722/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

cola comum (4), com a ultima redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n ? 2048/88 O;

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 Decisão 90/424/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas no
domínio veterinário ('), com a última redacção que lhe foi
dada pela Decisão 94/370/CE (2), e, nomeadamente, o

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

n ? 2 do seu artigo 28 ?,

Considerando que, no capítulo I do anexo IV da Directiva
92/ 117/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1992,

relativa às medidas de protecção contra zoonoses e certos

agentes zoonóticos em animais e produtos de origem

Artigo 1 ?

A Comunidade concede à Alemanha uma ajuda financeira
para as funções a exercer pelo laboratório comunitário de
referência para a epidemiologia das zoonoses, definidas no
capítulo II do anexo IV da Directiva 92/ 117/CEE .

animal a fim de evitar focos de infecção e de intoxicação

de origem alimentar (3), com a última redacção que lhe foi

Artigo 2 ?

dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da
Suécia, o Bundesinstitut fiir gesundheitlichen Verbrau

O Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz

cherschutz und Veterinármedizin , anteriormente denomi
nado Institut fiir Veterinármedizin , Berlim, Alemanha, foi

und Veterinärmedizin , anteriormente denominado Institut
für Veterinärmedizin, Berlim, Alemanha, exercerá as

designado como laboratório comunitário de referência
para a epidemiologia das zoonoses;

funções referidas no artigo 1 ?
Artigo 3 ?

Considerando que as funções a exercer pelo laboratório
são definidas no capítulo II do anexo IV da Directiva
92/ 117/CEE; que a ajuda da Comunidade deve ser subor
dinada ao cumprimento dessas funções pelo laboratório;

A ajuda financeira da Comunidade será de, no máximo,
100 000 ecus para o período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Dezembro de 1997.

Considerando que deve ser concedida uma ajuda finan

Artigo 4?

ceira da Comunidade ao laboratório comunitário de refe

rência, a fim de o assistir no desempenho das funções
referidas na directiva;

A ajuda financeira da Comunidade será paga do seguinte
modo :

— 70 % , a título de adiantamento, a pedido da
Considerando que, por razões orçamentais, a ajuda finan
ceira da Comunidade é concedida por um período de um
ano ;

Alemanha,

— o saldo, após apresentação pela Alemanha dos docu
mentos comprovativos, a efectuar antes de 1 de Março
de 1998 .

Considerando que, nomeadamente para efeitos de
controlo, deve ser aplicável o disposto nos artigos 8 ? e 9 ?
do Regulamento (CEE) n ? 729/70 do Conselho, de 21 de
Abril de 1970, relativo ao financiamento da política agrí
(') JO n ? L 224 de 18 . 8 . 1990 , p . 19.
(2) JO n ? L 168 de 2. 7. 1994, p. 31 .
P JO n ? L 62 de 15 . 3 . 1993, p. 38 .

Artigo 5 F
São aplicáveis, mutatis mutandis, os artigos 8 ? e 9 ? do
Regulamento (CEE) n ? 729/70 .
(4) JO n ? L 94 de 28 . 4. 1970, p. 13 .
(5) JO n ? L 185 de 15 . 7. 1988 , p. 1 .
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Artigo 6?

A República Federal da Alemanha é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 29 de Novembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação à Recomendação n? 88/96/CECA da Comissão, de 16 de Dezembro de 1996,
que altera a Recomendação 91/141 /CECA no que diz respeito aos questionários em anexo

(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» n ? L 326 de 17 de Dezembro de 1996)
Na página 31 , no título, e no índice:
em vez de: «Recomendação n? 88/96/CECA da Comissão, de 16 de Dezembro de 1996, que altera
a Recomendação 91 / 141 /CECA no que diz respeito aos questionários em anexo»,
deve ler-se: « Recomendação n? 2393/96/CECA da Comissão, de 16 de Dezembro de 1996, que
altera a Recomendação 91 / 141 /CECA no que diz respeito aos questionários em anexo».
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