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REGULAMENTO (CE) N? 2466196 DO CONSELHO
de 17 de Dezembro de 1996

que altera o Regulamento (CEE) n? 3508/92 que estabelece um sistema integrado
de gestão e de controlo relativo a determinados regimes de ajudas comunitários

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Considerando que, atendendo aos elevados investimentos
necessários para assegurar a instalação definitiva do

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

sistema integrado, deve ser previsto um prolongamento
por um ano do período em que pode ser concedida a
participação financeira da Comunidade,

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

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Artigo 1 ?

Considerando que, nos termos do n? 2 do artigo 6? do
Regulamento (CEE) n? 3508/92 f), o pedido de ajuda
«superfícies » deve ser apresentado no primeiro trimestre
do ano; que, todavia, a Comissão pode autorizar um Esta
do-membro a fixar uma data compreendida entre 1
de Abril e as datas referidas nos artigos 10?, 11 ? e 12? do
Regulamento (CEE) n? 1765/92 do Conselho, de 30
de Junho de 1992, que institui um sistema de apoio aos
produtores de determinadas culturas arvenses (4), para a
apresentação dos pedidos de ajuda «superfícies»; que, de
acordo com a experiência adquirida, é conveniente
permitir que os Estados-membros fixem os prazos sob sua
responsabilidade, sem solicitarem a autorização da Comis
são, tendo em conta, nomeadamente, o período de tempo
necessário para que os dados estejam disponíveis para
uma boa gestão administrativa e financeira das ajudas e
para a execução dos controlos;

O Regulamento (CEE) n? 3508/92 é alterado do seguinte
modo:

1 . No artigo 6?, o n? 2 passa a ter a seguinte redacção:

«2. O pedido de ajuda "superfícies" deve ser apresen
tado em data a fixar pelo Estado-membro que não

poderá ser posterior às datas referidas nos artigos 10?,
11 ? e 12? do Regulamento (CEE) n? 1765/92.

De qualquer modo, essa data será fixada em função,
nomeadamente, do prazo necessário para que todos os
dados estejam disponíveis para uma boa gestão admi
nistrativa e financeira das ajudas e para a execução dos
controlos previstos no artigo 8 ?».

2. No artigo 10?, o n ? 2 é alterado do seguinte modo:

a) O primeiro parágrafo passa a ter a seguinte redac
Considerando que, em conformidade com o n ? 1 do
artigo 13? do Regulamento (CEE) n ? 3508/92, todos os
elementos do sistema integrado são aplicáveis a partir de 1
de Janeiro de 1996, o mais tardar; que, de acordo com a
experiência, nomeadamente na criação dos sistemas alfa
numéricos de identificação das parcelas agrícolas e das
bases de dados, é conveniente prorrogar aquela data por
um ano;

(') JO n? C 176 de 19. 6. 1996, p. 13.
(2) Parecer emitido em 13 de Dezembro de 1996 (ainda não pu
blicado no Jornal Oficial).

(3) JO n? L 355 de 5. 12. 1992, p. 1 . Regulamento com
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n?
(JO n? L 206 de 16. 8 . 1996, p. 4).
(4) JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 12. Regulamento com
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n?
(JO n? L 206 de 16. 8 . 1996, p. 1 ).

a última
1 577/96
a última
1 575/96

ção:

«A participação financeira da Comunidade é conce
dida por um período de cinco anos, a partir de
1992, e até ao limite das dotações afectadas para
esse efeito.»;

b) O terceiro parágrafo passa a ter a seguinte redacção:
«O montante global é repartido pelos Estados-mem
bros de acordo com as seguintes percentagens:
— para o ano de 1995:
Bélgica

2,2

Dinamarca

2,3

Alemanha

9,2

Grécia

8,0
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Espanha

1 6,5

França

13,3

Irlanda

4,2

Itália

Suécia
Reino Unido

0,6

Países Baixos

2,8

Áustria
Portugal

3,3
5,3

Finlândia
Suécia
Reino Unido

2,7
2,4
9,1

Áustria

39,3

Finlândia
Suécia

32,1
28,6»;

c) É aditada a seguinte frase ao quarto parágrafo:
«Contudo, as dotações que não tenham sido utiliza
das, podem ser redistribuídas, sob as condições
constantes do presente regulamento, aos Estados
-membros que apresentem o respectivo pedido.».
3 . No n? 1 do artigo 13 ?, a alínea b) passa a ter a seguinte

— para o ano de 1996:
Bélgica

1,8

Dinamarca

1,9

Alemanha

7,7

Grécia

6,7

Espanha

13,7

França

11,1

Irlanda

3,5

Itália

6,8
7,6

— para o ano de 1997:

18,1

Luxemburgo

24. 12. 96

redacção:

«b) No que se refere aos restantes elementos referidos
no artigo 2?, o mais tardar a partir de :

— 1 de Janeiro de 1998 para a Áustria, a
Finlândia e a Suécia, e

— 1 de Janeiro de 1997 para os outros Estados
-membros .».

15,1

Artigo 2?

Luxemburgo

0,5

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao

Países Baixos

2,3

da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades

Áustria

9,3

Europeias.

Portugal

4,4

O n? 2 do artigo 1 ? é aplicável a partir de 1 de Janeiro de

Finlândia

7,6

1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1996.
Pelo Conselho

0 Presidente
I. YATES
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REGULAMENTO (CE) N ? 2467/96 DO CONSELHO
de 17 de Dezembro de 1996

que altera o Regulamento (CEE) n? 571/88 relativo à organização de inquéritos
comunitários sobre a estrutura das explorações agrícolas
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 43 ?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 571 /88 do
Conselho, de 29 Fevereiro de 1988 , relativo à organização
de uma série de inquéritos comunitários sobre a estrutura

das explorações agrícolas para o período de 1988 a
1997 (3), prevê a realização, entre 1988 e 1997, de um
programa de quatro inquéritos comunitários sobre a estru
tura das explorações agrícolas; que este programa de
inquéritos continua a série de inquéritos sobre a estrutura

das explorações agrícolas realizados a nível comunitário

conseguinte, os custos dos inquéritos serão mais elevados
e que será, portanto, necessário aumentar a contribuição
comunitária relativa aos custos do inquérito de base de
1 999/2000;

Considerando que a realização de inquéritos sobre a estru
tura das explorações exige, dos Estados-membros e da
Comunidade, a disponibilização, durante vários anos, de
importantes meios orçamentais, grande parte dos quais se
destina a responder à necessidade de informação das insti
tuições da Comunidade; que, como tal, há que continuar a
prever no orçamento da Comunidade uma contribuição
comunitária para a realização dos inquéritos e para os
custos de análise e de divulgação dos resultados através do
sistema Eurofarm;

Considerando que, tendo em vista a execução do presente
regulamento e, nomeadamente, do « projecto Eurofarm», o
tratamento dos dados individuais transmitidos ao Serviço

prevê a criação do banco de dados Eurofarm para a

de Estatística das Comunidades Europeias deve ser
conforme às disposições do Regulamento (Euratom, CEE)
n? 1588 /90 (4) relativo à transmissão de informações esta

memorização, o processamento e a divulgação dos resul

tísticas abrangidas pelo segredo estatístico ao Serviço de

tados dos inquéritos;

Estatística das Comunidades Europeias;

Considerando que a evolução da estrutura das explorações

Considerando que os montantes de referência financeira,
na acepção do ponto 2 da declaração do Parlamento Euro
peu, do Conselho e da Comissão, de 6 de Março de 1995,
são inseridos no presente regulamento pela totalidade da
duração do programa, sem que tal afecte a competência da

desde 1966/ 1967 e que, além disso, o mesmo regulamento

agrícolas constitui um elemento de decisão importante

para a orientação da política agrícola comum; que é, pois,

conveniente prosseguir a série de inquéritos sobre a estru
tura das explorações agrícolas após 1997, segundo um
programa de inquéritos semelhante; que a lista das carac
terísticas necessárias aos inquéritos deve ser analisada para

assegurar que se justificam inteiramente as características
existentes e que serão tidas em conta novas ou futuras
necessidades;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 571 /88 se
tem revelado conforme a esses objectivos; que, por isso, é
necessário prorrogar esse regulamento por dez anos, ou

autoridade orçamental definida no Tratado;

Considerando que, para que a realização dos referidos
inquéritos possa ser bem sucedida, é conveniente manter
uma colaboração estreita, baseada na confiança recíproca
entre os Estados-membros e a Comissão, nomeadamente

no âmbito do Comité permanente da estatística agrícola,
instituído pela Decisão 72/279/CEE {%

seja, pelo período compreendido entre 1998 e 2007;

Considerando que, no âmbito da reforma da política agrí

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

cola comum, mas também para cumprir os objectivos da

política regional, se fará cada vez mais sentir a necessidade
de estatísticas estruturais, bastante desagregadas a nível

Artigo 1 ?

regional; que, por conseguinte, é preciso organizar e
realizar inquéritos sobre a estrutura das explorações agrí

O Regulamento (CEE) n? 571 /88 é alterado do seguinte

colas de modo a que se possam obter resultados agregados

modo :

a um nível inferior às circunscrições de inquérito; que por

1 . No título é suprimida a expressão «para o período de
(') JO n? C 293 de 5. 10 . 1996, p. 38 .
(2) JO n ? C 347 de 18 . 11 . 1996.

P) JO n? L 56 de 2. 3. 1988, p. 1 . Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pela Decisão 96/170/CE (JO n? L
47 de 24. 2. 1996, p. 23).

1988 a 1997 ».

(4) JO n? L 151 de 15. 6. 1990 , p. 1 .
O JO n? L 179 de 7. 8 . 1972, p. 1 .

N ? L 335/4
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2. Os considerandos são alterados do seguinte modo:

a) No quinto considerando é suprimida a expressão
«no período de 1993 a 1997»;
b) O nono considerando passa a ter a seguinte redac
ção:

«Considerando que, aquando da fixação das moda
lidades

dos

recenseamentos

comunitários

em

1989/ 1990 e 1999/2000, será conveniente tomar

em consideração, tanto quanto possível, as reco
mendações da Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura (FAO) com
vista à realização de recenseamentos mundiais da
agricultura em 1990 e 2000;».

3. No artigo 1 ?, a referência a « 1988 e 1997» é substi
tuída por « 1988 e 2007».
4. O artigo 2? passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 2 ?
1.

De acordo com as recomendações da FAO rela

tivas aos recenseamentos mundiais da agricultura, os
Estados-membros realizarão, entre 1 de Dezembro de
1988 e 1 de Março de 1991 e entre 1 de Dezembro de

1998 e 1 de Março de 2001 , respectivamente, um
inquérito de base, numa ou várias fases, sob a forma
de um recenseamento geral (inquérito exaustivo) de
todas as explorações agrícolas. Esses inquéritos refe
rir-se-ão ao ano agrícola correspondente à colheita
que será obtida em 1989 ou 1990 e em 1999 ou 2000,
respectivamente .

No entanto, no inquérito de base de 1989/ 1990, os
Estados-membros poderão utilizar, para certas caracte
rísticas, inquéritos por sondagem aleatória, adiante
designada «sondagem », cujos resultados serão poste
riormente extrapolados.
2.

Todavia, os Estados-membros podem adiar a

realização do inquérito de base de 1989/ 1990 por um
período máximo de doze meses; nesse caso, além do
inquérito de base, farão um inquérito por sondagem
que incidirá sobre um dos anos agrícolas de 1989 ou
1990 .».

24. 12. 96

referente ao ano agrícola correspondente à
colheita obtida em 2005 (inquérito estrutura
2005),
e

f) No
período
compreendido
entre
1
de Dezembro de 2006 e 1 de Março de 2008 ,
referente ao ano agrícola correspondente à
colheita obtida em 2007 (inquérito estrutura
2007).».
6. O artigo 4? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 4?

Os Estados-membros que efectuem inquéritos por
sondagem tomarão as medidas necessárias para obter
resultados fiáveis aos diversos níveis de agregação
previstos, ou seja:

— as regiões a que se refere o artigo 8 ?,
— as circunscrições a que se refere o artigo 8 ?
(apenas em relação aos inquéritos de base),
— as zonas de objectivos na acepção do Regula
mento (CEE) n ? 2052/88 (') e da Decisão
94/ 197/CE da Comissão (2) (apenas para o inqué
rito de base de 1999/2000),
e na medida em que as unidades territoriais seguintes
se revistam de importância local :
— as «zonas agrícolas desfavorecidas», na acepção do
artigo 3 ? da Directiva 75/268/CEE (3), e as «zonas
de montanha» na acepção do n ? 3 daquele artigo,
— as orientações técnico-económicas principais, na
acepção da Decisão 85/377/CEE (4),
— as orientações técnico-económicas específicas na
acepção da Decisão 85/377/CEE .
Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para garantir que as amostragens sejam organizadas
de modo a utilizar um coeficiente único por exporta
ção ou para extrapolar as informações recolhidas por
sondagem .

(') JO n ? L 185 de 15. 7. 1988 , p . 9 . Regulamento
com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 3193/94 (JO n ? L 337 de 24.
12. 1994, p. 11 ).

5. O artigo 3 ? é alterado do seguinte modo:

a) Na primeira frase, é aditada, entre parênteses, a
expressão «inquéritos intercalares», a seguir a «Os
inquéritos seguintes»;
b) São aditadas as seguintes alíneas:

(2) JO n ? L 96 de 14. 4. 1994, p. 1 .
(3) JO n ? L 128 de 19 . 5. 1975, p. 1 . Directiva com a
última redacção que lhe foi dada pelo Acto de
Adesão de 1994.

(4) JO n ? L 220 de 17. 8 . 1985, p. 1 . Decisão com a
última redacção que lhe foi dada pela Decisão

96/393/CE (JO n? L 163 de 2. 7. 1996, p. 45).».
«d) No

período

compreendido

entre

1

de Dezembro de 2002 e 1 de Março de 2004,

referente ao ano agrícola correspondente à
colheita obtida em 2003 (inquérito estrutura
2003);

e) No

período

compreendido

entre

1

de Dezembro de 2004 e 1 de Março de 2006,

7. O artigo 8 ? é alterado do seguinte modo:
a) No n ? 1 a referência a « 1993 a 1997» é substituída
por « 1993 a 2007»;

b) Após o n ? 1 , são aditados dois novos números do
seguinte teor:

24. 12. 96
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No âmbito da elaboração da lista das carac

N ? L 335/5

b) São aditados os seguintes montantes máximos por

terísticas relativas ao inquérito de base de 1999/
/2000, os Estados-membros podem, a seu pedido e
com base em documentação apropriada, ser autori
zados pela Comissão, de acordo com o procedi

inquérito relativo à Áustria, Finlândia e Suécia:

mento previsto no artigo 15?, a utilizar inquéritos
por sondagem aleatória para certas características.

— 1 400 000 ecus para a Áustria.»;

De acordo com o procedimento previsto no

«— 600 000 ecus para a Suécia,
— 700 000 ecus para a Finlândia,
c) Entre o primeiro e o segundo parágrafos, é inse
rido o seguinte texto:

artigo 15?, com base em documentação apropriada

«Para os Estados-membros que, em 1999/2000
efectuarem um recenseamento geral (inquérito
exaustivo) de todas as explorações agrícolas, abran
gendo todas as características necessárias, os

e no âmbito da elaboração das listas de caracterís

ticas de inquérito, os Estados-membros podem ser
também autorizados a utilizar, para certas caracte

rísticas e a partir do inquérito de 1997, informa
ções já existentes que provenham de fontes dife

montantes acima referidos serão aumentados de

50 % .»;

rentes dos inquéritos estatísticos.

3 . Aquando do inquérito de base de 1999/2000,
a implantação geográfica de cada exploração será
definida por um código que permita uma agrega
ção por unidades territoriais a um nível inferior às

d) O segundo parágrafo passa a terceiro parágrafo
com a seguinte redacção:
«As dotações anuais serão autorizadas pela autori
dade orçamental dentro dos limites das perspec
tivas financeiras.»;

circunscrições de inquérito ou, pelo menos, por
zonas de objectivo.»;

10 . No artigo 14?, o n? 2 passa a ter a seguinte redacção:

c) O n? 2 passa a n? 4, com a seguinte redacção:
«4.

As definições respeitantes às características,

bem como à delimitação e à codificação das

regiões, circunscrições de inquérito e outras
unidades

territoriais,

serão

estabelecidas

nos

termos do procedimento previsto no artigo 15?»;
d) O n ? 3 passa a n ? 5;

e) São suprimidas as notas de rodapé 1 , 2 e 3.
8. O artigo 10? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 10?
Os Estados-membros comunicarão ao Serviço de
Estatística das Comunidades Europeias as informa

ções mencionadas no n? 1 do artigo 8 ?, recolhidas

aquando dos recenseamentos, dos inquéritos por
sondagem, sob a forma de dados individuais por
exploração, nos termos do procedimento previsto
no anexo II, adiante designado «projecto Eurofarm».

Os Estados-membros certificar-se-ão de que os dados

transferidos para o formato padrão Eurofarm estão

completos e são plausíveis, aplicando as condições de
controlo uniformes estabelecidas pelo Serviço de Esta
tística das Comunidades Europeias em estreita cola

boração com os serviços competentes dos Estados
-membros; utilizarão igualmente os quadros de
controlo mencionados no ponto 9 do anexo II para
verificar dos dados individuais.».

9. No artigo 14?, o n? 1 é alterado do seguinte modo:

a) No primeiro período, a frase «Para a realização do
inquérito de base e dos inquéritos previstos
no artigo 3 ?» é substituída por «Para a realização
dos inquéritos previstos nos artigos 2? e 3?»;

«2.

O montante máximo anual de referência finan

ceira para o desenvolvimento, a manutenção, as adap
tações necessárias e a gestão do projecto Eurofarm,
incluindo a divulgação dos resultados, é de :
—
—
—
—
—
—

480 000 ecus para 1989,
440 000 ecus para 1990,
240 000 ecus para 1991 ,
80 000 ecus para 1992 a 1998 ,
700 000 ecus para 1999 e 2000,
550 000 ecus para 2001 a 2010 .

As dotações anuais serão autorizadas pela autoridade
orçamental dentro dos limites das perspectivas finan
ceiras .»;

11 . No n ? 2 do artigo 15?, a frase «por maioria de 54
votos» é substituída por « por maioria de 62 votos»;

12. O anexo II do Regulamento 571 /88/CEE é alterado
do seguinte modo:
a) No ponto 2, o primeiro travessão passa a ter a
seguinte redacção:
«— o Banco de dados individuais (BDI), que
conterá os dados individuais que não

permitem a identificação directa, relativos
quer ao conjunto das explorações (no caso dos
inquéritos de base) quer ao conjunto ou a uma
amostra representativa das explorações (no
âmbito dos inquéritos intercalares) que seja
suficiente para que as análises possam ser
efectuadas aos níveis geográficos mencionados
no artigo 4? do regulamento.»;

b) No ponto 3, as palavras «excepto para a
Alemanha» são substituídas por «excepto os dados

individuais dos inquéritos efectuados na Alemanha
para o período de 1988 a 1997»;
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dados individuais, mas resultados tabulares, de

e nos termos do Regulamento (Euratom,
CEE) n ? 1588/90, um processo de concerta
ção rápida destinado a:

acordo com o programa de quadros BDT
mencionado no ponto 2. Esta derrogação cadu
cará após os inquéritos do período de 1988 a

— garantir a confidencialidade e a fiabilidade
estatística da informação elaborada a partir

c) O ponto 6 passa a ter a seguinte redacção:
« 6. Em derrogação, a Alemanha não transmitirá

de dados individuais,

1997.

— informar os Estados-membros da forma
como esses dados são utilizados .».

A Alemanha compromete-se a centralizar esses
dados individuais em suporte magnético, num
único centro de exploração informática, no

prazo de doze meses após a conclusão das
operações de recolha de dados no terreno.»;
d) O ponto 16 passa a ter a seguinte redacção:
« 16. O Serviço de Estatística das Comunidades

Europeias e os Estados-membros instituirão,
no âmbito das suas competências respectivas

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1996.
Pelo Conselho

O Presidente
I. YATES
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REGULAMENTO (CE) N ? 2468/96 DO CONSELHO
de 17 de Dezembro de 1996

que altera o Regulamento (CEE) n? 2046/89 que estabelece as regras gerais
relativas à destilação do vinho e dos subprodutos da vinificação
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O Regulamento (CEE) n ? 2046/89 é alterado do seguinte
modo :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 822/87 do
Conselho, de 16 de Março de 1987, que estabelece a orga
nização comum do mercado vitivinícola ('), e, nomeada
mente, o n? 7 do artigo 35?, o n ? 5 do artigo 36?, o n ? 4
do artigo 38 ?, o n ? 8 do artigo 39 ?, o n ? 8 do artigo 41 ? e
o n ? 4 do artigo 42?,
Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que qualquer pedido de ajuda por parte do
destilador deve, no caso das destilações obrigatórias, ser
acompanhado de uma prova de que o preço mínimo de
compra previsto para a destilação em causa foi efectiva
mente pago ao produtor; que convém, atendendo às carac
terísticas próprias da destilação dos subprodutos da vinifi
cação, permitir aos Estados-membros, após acordo da
Comissão, que apliquem regras simplificadas de apresen
tação da prova em questão para esse tipo de destilação;

Considerando que, por razões de eficácia, é conveniente
retirar aos Estados-membros a possibilidade de escolha na

aplicação integral dos preços forfetários e permitir aos
destiladores beneficiarem, sob certas condições, dos preços

de compra do álcool em função da matéria-prima desti
lada; que, todavia, a fim de tomar em consideração deter
minadas implicações administrativas desta disposição em

Espanha, é conveniente fixar, a título de derrogação, um
período transitório para a sua aplicação nesse Estado
- membro;

Considerando que o destilador é um canal de distribuição
da ajuda ao produtor através do pagamento de um preço
mínimo de compra dos produtos a destilar; que o resul
tado dos controlos a posteriori dos pedidos de ajuda apre

1 . No n ? 1 , alínea c), do artigo 17?, é aditado o seguinte
período:
« No entanto, os Estados-membros podem estabelecer
regras simplificadas de apresentação da prova de paga
mento do preço mínimo de compra previsto para a
destilação dos subprodutos da vinificação, após obten
ção do acordo prévio da Comissão sobre essas regras.».
2. No n ? 3 do artigo 18 ?, o segundo parágrafo passa a ter
a seguinte redacção:
«Os preços diferenciados:
— podem ser decididos pelos Estados-membros
quando a aplicação do preço forfetário conduza ou
possa conduzir à impossibilidade, em certas regiões
da Comunidade, de destilar um ou vários produtos
da vinificação,

— são obrigatoriamente aplicados, em qualquer caso,
relativamente aos destiladores que, no decurso de
uma campanha, tiverem destilado uma ou outra
matéria-prima numa percentagem superior a 60 %
da destilação total realizada. Todavia, a Espanha
pode não aplicar esta disposição na campanha de
1997/ 1998 .

O nível dos preços fixados para o produto proveniente
da destilação de diferentes subprodutos deve ser tal que
a sua média ponderada não seja superior ao preço
forfetário .».

3 . No artigo 22?:
a) No n ? 3 :

— no segundo parágrafo, é aditado o seguinte
período:
« No entanto, poderá, em caso de responsabili
dade do produtor e em condições a determinar,
recuperar junto do produtor um montante igual

sentados pelos destiladores revelou, por vezes, a existência
de erros ou imprecisões cometidos pelos viticultores ou

à referida ajuda.»,

pelos produtores de vinho; que é conveniente, pois, que

— no quarto parágrafo, é suprimida a última frase.

estes últimos assumam a responsabilidade deste facto; que

é necessário prever a possibilidade de a recuperação do
montante da ajuda indevidamente paga ser feita, em
condições a determinar, junto do produtor vitícola;

b) É aditado o seguinte número:
«4. As regras de execução do n? 3, nomeada
mente as condições referidas no segundo parágrafo,
serão adoptadas de acordo com o processo previsto

Considerando que, consequentemente, é conveniente
alterar o Regulamento (CEE) n? 2046/89 (2),

no artigo 83? do Regulamento (CEE) n ? 822/87.».
Artigo 2 ?

(') JO n? L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 . Regulamento com a ultima
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1592/96

O presente regulamento entra em vigor no dia da sua

(2) JO n? L 202 de 14. 7. 1989, p. 14. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1920/96

peias.

(JO n? L 206 de 16. 8 . 1996, p. 31 ).
(JO n ? L 253 de 1 . 10 . 1996, p. 1 ).

publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
É aplicável a partir de 1 de Setembro de 1997.
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O presente regulamento é obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1996.
Pelo Conselho
0 Presidente
I. YATES
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REGULAMENTO (CE) N ? 2469/96 DO CONSELHO
de 16 de Dezembro de 1996

que altera o anexo do Regulamento (CEE) n? 3911/92 relativo à exportação de
bens culturais

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

vejam confrontadas com uma carga de trabalho adminis

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 113 ?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

trativo excessiva,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),

Considerando que, segundo as diversas tradições artísticas
existentes na Comunidade, os quadros realizados a aguare
las, guaches ou pastéis são considerados quer pinturas
quer desenhos; que a categoria 4 do anexo do Regula
mento (CEE) n ? 39 1 1 /92 (4) abrange os desenhos feitos
inteiramente à mão sobre qualquer suporte e em qualquer
material e que a categoria 3 abrange os quadros e pinturas
feitos inteiramente à mão sobre qualquer suporte e em
qualquer material; que são diferentes os limiares finan
ceiros aplicáveis a estas duas categorias; que, no contexto
do mercado interno, tal facto poderá ocasionar graves dife
renças de tratamento das obras realizadas a aguarelas,
guaches ou pastéis consoante o Estado-membro em que
se encontrem; que, para efeitos de aplicação do regula
mento, é necessário decidir em que categoria devem ser
classificadas as obras em questão, a fim de garantir a apli

Artigo 1 ?
O anexo do Regulamento (CEE) n ? 391 1 /92 é alterado do
seguinte modo:

1 . No ponto A:

a) O n ? 3 passa a ter a seguinte redacção:

«3 . Quadros e pinturas, para além dos abrangidos
pelas categorias 3 A e 4, feitos inteiramente à

mão sobre qualquer suporte e em qualquer
material (').»;

b) É inserido o seguinte número:
«3 A. Aguarelas, guaches e pastéis feitos inteira
mente à mão sobre qualquer suporte (').»;
c) O n ? 4 passa a ter a seguinte redacção:
«4. Mosaicos, para além dos classificados nas cate
gorias 1 ou 2, realizados inteiramente à mão em
qualquer material, e desenhos feitos inteira

mente à mão sobre qualquer suporte e em qual

cação uniforme dos limiares financeiros em toda a Comu

quer material (').».

nidade ;

Considerando que a experiência tem provado que os
quadros realizados a aguarelas, guaches ou pastéis atingem
preços mais elevados do que os desenhos, mas muito infe
riores aos das pinturas a óleo ou a têmpera; que, por
conseguinte, é necessário classificar as obras realizadas a
aguarelas, guaches ou pastéis numa nova categoria
distinta, com um limiar financeiro de 30 000 ecus, por
forma a garantir que as obras de grande importância
necessitem de uma licença de exportação, sem que as
autoridades responsáveis pela emissão dessas licenças se

2. No ponto B é inserida a seguinte categoria:
«30 000

— 3 A (aguarelas, guaches e pastéis)».

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

É aplicável seis meses depois da data da sua publicação.

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

Feito em Bruxelas, em 16 de Dezembro de 1996.
Pelo Conselho

0 Presidente
D. HIGGINS

(') JO n ? C 6 de 11 . 1 . 1996, p. 14.

(2) JO n ? C 166 de 10. 6. 1996, p. 39
(3) JO n? C 97 de 1 . 4. 1996, p. 28 .
4 JO n? L 395 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
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REGULAMENTO (CE) N ? 2470/96 DO CONSELHO
de 17 de Dezembro de 1996

que prorroga a protecção comunitária das variedades vegetais em relação à
batata

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 2100/94 do
Conselho, de 27 de Julho de 1994, relativo ao regime
comunitário de protecção das variedades vegetais ('), e,
nomeadamente, o n? 2 do artigo 19 ?,

Considerando que o período de prorrogação deve ser
reduzido se um ou vários títulos de protecção nacional
respeitantes à mesma variedade tiverem produzido efeitos
num Estado-membro antes da concessão da protecção
comunitária da variedade vegetal e se, consequentemente,
tiverem já permitido ao titular beneficiar da sua variedade;
que o regime de transição do artigo 116? do Regulamento
(CE) n ? 2100/94 já estabeleceu um princípio comparável,

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

Considerando que se reconhece que as dificuldades
técnicas relacionadas com a selecção de batata implicam

despesas com actividades de investigação durante um
período mais longo do que a grande maioria das outras
culturas agrícolas; que, além disso, a experiência
no mercado demonstrou que uma nova variedade de
batata revela o seu valor comercial apenas a longo prazo,

em comparação com outras espécies agrícolas que exigem
igualmente actividades de investigação de longo prazo;
que, por estas razões, só será possível uma compensação
equitativa das actividades de investigação numa fase
bastante tardia da protecção em comparação com outras

culturas agrícolas;
Considerando que, para estabelecer um enquadramento

jurídico que permita assegurar essa compensação equita
tiva, a medida mais adequada é a prorrogação, por cinco
anos, da duração inicial da protecção comunitária das
variedades vegetais em relação à batata;

Considerando que essa prorrogação se deve aplicar a todas

Artigo 1 ?

1 . A duração da protecção comunitária das variedades
vegetais, prevista no n ? 1 do artigo 19? do Regulamento
(CE) n ? 2100/94, será prorrogada por um período suple
mentar de cinco anos, no que se refere às variedades de
batatas, sem prejuízo do disposto no n ? 4, quarto traves
são, do artigo 116? do referido regulamento.
2. No caso das variedades às quais já tenha sido conce
dida uma protecção nacional antes da protecção comuni
tária, mas às quais não se aplica o n ? 4, quarto travessão,
do artigo 116? do regulamento acima referido, a prorroga
ção a que se refere o n ? 1 sofrerá uma redução equivalente
ao período mais longo, em anos completos, durante os
quais os títulos nacionais de propriedade tenham produ
zido efeitos num Estado-membro, relativamente à mesma

variedade, antes da concessão da protecção comunitária
dessa variedade vegetal .

as protecções comunitárias de variedades vegetais válidas
concedidas antes da entrada em vigor do presente regula
mento, ou que venham a ser concedidas no futuro, a não

Artigo 2?

ser que esses direitos tenham sido devidamente cedidos
pelo titular ou anulados por uma decisão do Instituto

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

comunitário das variedades vegetais;

Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1996.
Pelo Conselho

0 Presidente
I. YATES

(') JO n? L 227 de 1.9. 1994, p. 1 . Regulamento alterado pelo
Regulamento (CE) n? 2506/95 (JO n? L 258 de 28 . 10. 1995,
p. 3).
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REGULAMENTO (CE) N ? 2471 /96 DO CONSELHO
de 20 de Dezembro de 1996

que altera o Regulamento (CE) n? 789/96 relativo à abertura e modo de gestão de
contingentes pautais comunitários autónomos para certos produtos da pesca
( 1996)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Artigo IP

O quadro do anexo do Regulamento (CE) n? 789/96 é
substituído, em relação ao número de ordem 09.2753,
pelo quadro do anexo do presente regulamento.

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que, com o Regulamento (CE) n? 789/96 (')
o Conselho abriu, para ,1996, contingentes pautais comu
nitários para certos produtos da pesca; que é necessário
aumentar a quantidade de bacalhau (número de ordem
09.2753),

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Dezembro de 1996.
Pelo Conselho
0 Presidente
S. BARRETT

ANEXO

Número
de ordem

09.2753

Código NC

TARIC

ex 0302 50 10
ex 0302 50 90

ex
ex
ex
ex
ex

(') Das quais, as

Subposição

0302
0303
0303
0303
0303

69
60
60
60
79

35
11
19
90
41

11

Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) e peixes da espécie Boreogadus

91

saida, excepto fígados, ovas e sémen, apresentados

10

no estado fresco, refrigerado ou congelado e desti
nados à transformação (a) (b)

20

10
10
10
10

10 000 últimas toneladas se destinam

(') JO n? L 108 de 1 . 5. 1996, p. 8 .

Volume

Designação das mercadorias

exclusivamente à secagem e à salga.

do contingente

Taxa dos
direitos

(em toneladas)

(% )

60 000 (»)

4,5

N? L 335/ 12

I PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

REGULAMENTO (CE) N ? 2472/96 DO CONSELHO
de 20 de Dezembro de 1996

que altera o Regulamento (CE) n? 1823/96 relativo à abertura e modo de gestão
de contingentes pautais comunitários autónomos para determinados produtos
da pesca (segunda série 1996)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

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

Considerando que, pelo seu Regulamento (CE) n ? 1823/96 ('), o Conselho abriu um
contingente pautal autónomo para o arenque (09.2788);

Considerando que se torna necessário incluir no Regulamento (CE) n ? 1823/96 a operação
de produção de lombos de arenque como uma das operações de transformação que
permite beneficiar do contingente pautal para o arenque,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo IP

No anexo, segundo travessão da alínea b), do Regulamento (CE) n ? 1823/96, é aditada a
expressão «produção de blocos», após a expressão «corte, excepto preparação de filetes,».
Artigo 2 ?

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

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Dezembro de 1996 .
Pelo Conselho

0 Presidente
S. BARRETT

(') JO n? L 241 de 21 . 9. 1996, p. 13.
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REGULAMENTO (CE) N ? 14,11196 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1996

que fixa as restituições aplicáveis à exportação de alimentos para animais
compostos à base de cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n ? 3 do
seu artigo 13 ?,

Considerando que, nos termos do artigo 13 ? do Regula
mento (CEE) n ? 1766/92, a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? deste regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação;

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1517/95 da
Comissão, de 29 de Junho de 1995, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) n ? 1766/92
no respeitante ao regime de importação e de exportação
aplicável aos alimentos compostos à base de cereais para
animais e altera o Regulamento (CE) n ? 1162/95, que
estabelece normas de execução especiais do regime dos
certificados de importação e de exportação no sector dos
cereais e do arroz (3), definiu, no seu artigo 2?, os critérios
específicos que se devem ter em conta para o cálculo da
restituição em relação a estes produtos;
Considerando que esse cálculo deve também ter em conta
o teor de produtos cerealíferos; que, com vista a uma
simplificação, a restituição deve ser paga em relação a
duas categorias de «produtos cerealíferos», nomeadamente
o milho, cereal mais vulgarmente utilizado nos alimentos
compostos exportados, e os produtos à base de milho, e
para «outros cereais», sendo estes últimos os produtos
cerealíferos elegíveis, com exclusão do milho e dos

produtos a base de milho; que deve ser concedida uma
restituição em relação à quantidade de produtos cerealí

feros contidos nos alimentos compostos para animais;
Considerando que, por outro lado, o montante da restitui
ção deve também ter em conta as possibilidades e condi
ções de venda dos produtos em causa no mercado
mundial, o interesse em evitar perturbações no mercado

da Comunidade e o aspecto económico das exportações;
Considerando, todavia, que em relação à fixação da resti
tuição, parece apropriado no período actual basear-se na
diferença verificada, no mercado comunitário e no

mercado mundial, dos custos das matérias-primas utili
zadas geralmente nestes alimentos compostos, o que
permite tomar em consideração de forma mais precisa a
realidade económica das exportações dos referidos produ
tos;

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

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As restituições à exportação dos alimentos compostos para
animais abrangidos pelo Regulamento (CEE) n ? 1766/92
que estejam sujeitos ao Regulamento (CE) n ? 1517/95 são
fixadas em conformidade com o anexo do presente regu
lamento .

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n ? L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.
3 JO n ? L 147 de 30. 6. 1995, p. 51 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1996, que fixa as restituições aplicaveis à
exportação de alimentos para animais compostos à base de cereais
Código do produto que beneficia da restituição a exportação ('):
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

9000,
9000 ,
9000,
9000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

9000,
9000 ,
9000,
9000 ,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000 .

(ECU/t)

Produtos cerealíferos (2)

Montante da restituição

Milho e produtos à base de milho

Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1 102 20,
1103 13,

1103 29 40,

1104 19 50,

1104 23,

1904 10 10

45,09

Produtos cerealíferos, com exclusão do milho e dos

produtos à base de milho

22,18

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

(2) Para efeitos da restituição apenas se toma em conta o amido ou a fécula provenientes de produtos a base de cereais.
Por «produtos à base de cereais» entende-se os produtos das subposições 0709 90 60 e 0712 90 19, do capítulo 10, das
posições 1101 , 1102, 1103 e 1104 (à excepção da subposição 1104 30) e o conteúdo em cereal dos produtos das
subposições 1 904 1 0 1 0 e 1 904 1 0 90 da Nomenclatura Combinada. O conteúdo em cereal dos produtos pertencentes às
subposiçõeS 1904 10 10 e 1904 10 90 da Nomenclatura Combinada é considerado igual ao peso do produto final .
Não será paga nenhuma restituição para os cereais se a origem do amido ou fécula não puder ser claramente estabelecida
por análise.
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REGULAMENTO (CE) N ? 2474/96 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1996

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

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

devem ter em conta para o calculo da restituição em rela
ção a estes produtos;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização

Considerando que é conveniente graduar a restituição a
atribuir a determinados produtos transformados, conforme
os produtos, em função do seu teor em cinzas, em celu
lose bruta, em tegumentos, em proteínas, em matérias
gordas ou em amido, sendo este teor particularmente
significativo da quantidade de produto de base incorpo

comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a

rado, de facto, no produto transformado;

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 923 /96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n ? 3 do
seu artigo 13 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à organi
zação comum do mercado do arroz (3), e, nomeadamente,
o n ? 3 do seu artigo 13 ?,

Considerando que , no que diz respeito às raízes de
mandioca e outras raízes e tubérculos tropicais, bem como
às suas farinhas, o aspecto económico das exportações que
poderiam ser previstas, tendo em conta subretudo a natu
reza e a origem destes produtos, não necessita actualmente
de fixação de uma restituição à exportação; que, em rela
ção a determinados produtos transformados à base de
cereais, a fraca importância da participação da Comuni
dade no comércio mundial não torna actualmente neces

sária a fixação de uma restituição à exportação;

Considerando que, nos termos do artigo 13? do Regula
mento (CEE) n ? 1766/92 e do artigo 13? do Regulamento
(CE) n ? 30 72/95, a diferença entre as cotações ou os
preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? destes regulamentos e os preços destes produtos
na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação;

Considerando que, por força do artigo 13? do Regula
mento (CE) n? 3072/95, as restituições devem ser fixadas
tomando em consideração a situação e as perspectivas de

evolução, por um lado, das disponibilidades em cereais,
em arroz e em trincas de arroz, bem como o seu preço no

mercado da Comunidade, e, por outro lado, os preços dos
cereais, do arroz, das trincas de arroz e dos produtos do
sector dos cereais no mercado mundial; que, por força dos

mesmos artigos, importa também assegurar aos mercados
dos cereais e do arroz uma situação equilibrada e um

desenvolvimento natural no plano dos preços e das trocas

comerciais e, por outro, ter em conta o aspecto económico
das exportações em questão e o interesse em evitar pertur

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

a certos produtos, segundo o seu destino;

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês; que pode ser alterada no intervalo;
Considerando que certos produtos transformados à base
de milho podem ser submetidos a um tratamento térmico
que pode dar origem à concessão de uma restituição que
não corresponde à qualidade do produto; que é conve
niente especificar que estes produtos, que contêm amido
pré-gelatinizado, não podem beneficiar de restituições à
exportação;

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,

bações no mercado da Comunidade;
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1518/95 do
Conselho (4), alterado pelo Regulamento (CE) n? 2993/
/95 (*), relativo ao regime de importação e de exportação
dos produtos transformados à base de cereais e de arroz,

Artigo IP

definiu, no seu artigo 4?, os critérios específicos que se

As restituições aplicáveis à exportação dos produtos refe

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
0 JO n? L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.
P) JO n? L 329 de 30. 12. 1995, p. 18 .

(CEE) n? 1766/92 e no n? 1 , alínea c), do artigo 1 ? do
Regulamento (CE) n? 3072/95 e submetidos ao Regula
mento (CE) n? 1518/95 são fixadas em conformidade

ridos no n? 1 , alínea d), do artigo 1 ? do Regulamento

H JO n? L 147 de 30. 6. 1995, p. 55.
H JO n? L 312 de 23. 12. 1995, p. 25.

com o anexo do presente regulamento.
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Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1996, que fixa as restituições à
exportação dos produtos transformados à base de cereais e de arroz

(Em ECU/t)
Código do produto

Montante das

restituições

1102 20 10 9200 (')
1102 20 10 9400 (')
1102 20 90 9200 (')

63,13

110290 109100

47,64

1102 90 10 9900

32,40

1102 90 30 9100

52,60
52,60

1103 12 00 9100

1103
1103
1103
1103

13 10
13 10
13 10
13 90

9100 (')
9300 (')
9500 (')
9100 f )

54,11
54,11

81,16

63,13
54,11

1104 12909100

54,11
33,09
49,23
12,84
32,40
47,64
58,44

1104 12 90 9300

46,75

1104 19 10 9000

12,84
72,14
58,62
47,64
47,64
63,52
50,82
46,75
49,67

1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000

1103 29 20 9000
1104 11 90 9100

1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 109100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100

1104 21 50 9300
1104 22 20 9100

1104 22 30 9100

(Em ECU/t)
Código do produto
1104 23 10 9100

Montante das

restituições

1104 30 90 9000

67,64
51,85
12,84
12,59
12,59
3,15
11,27

1107 10 11 9000

22,41

1107 10 91 9000

56,53
25,18
25,18
72,14
72,14
72,14
72,14
50,25
50,25
0,00
77,27
59,15
77,27

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000

1108 11 00 9200

1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200

1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300

1109 00 00 9100

1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000

1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000

2106 90 55 9000

59,15
59,15
77,27
59,15
80,96
56,19
59,15

(') Não é concedida qualquer restituição para os produtos que tenham sido sujeitos a um tratamento térmico que provoque uma pre-gelatinização do amido.

(2) As restituições são concedidas em conformidade com o Regulamento (CEE) n ? 2730/75 (JO n ? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 20), alterado.

NB: Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pe-de-pagina, são definidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87 da Comissão (JO
n ? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), alterado .
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REGULAMENTO (CE) N? 2475/96 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1996

que fixa a restituição à produção para o azeite utilizado no fabrico de
determinadas conservas

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento n ? 136/66/CEE do
Conselho, de 22 de Setembro de 1966, que estabelece
uma organização comum de mercado no sector das maté
rias gordas ('), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 1581 /96 do Conselho (2), e,
nomeadamente, o seu artigo 20?A,

Considerando que o artigo 20?A do Regulamento n ?
136/66/CEE prevê a concessão de uma restituição para o

ções à exportação validos para esse azeite durante um
período de referência; que é adequado considerar como
período de referência o período de dois meses anterior ao
início do prazo de validade da restituição à produção; que
o montante atrás referido será majorado de um montante
igual à ajuda ao consumo válida no dia da execução da
restituição;

Considerando que a aplicação dos critérios supracitados
conduz à fixação da restituição de modo a seguir indicado,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

azeite utilizado no fabrico de determinadas conservas; que,

nos termos do n ? 6 do mesmo artigo, e sem prejuízo do

Artigo 1 ?

seu n ? 3 , o montante dessa restituição é fixado de dois em
dois meses pela Comissão;

Para os meses de Janeiro e Fevereiro de 1997, o montante

Considerando que, em conformidade com o n ? 2 do

artigo 20?A do regulamento supracitado, o montante da

da restituição à produção referida no n? 2 do artigo 20?A
do Regulamento n ? 136/66/CEE é igual a 67,18 ecus por
100 quilogramas.

restituição é fixado com base no desvio existente entre os

preços praticados no mercado comunitário, tendo em
conta o encargo na importação aplicável ao azeite da
subposição NC 1509 90 00 durante um período de refe

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro

rência e os elementos aprovados na fixação das restitui

de 1997.

Artigo 2 ?

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? 172 de 30 . 9 . 1966, p. 3025/66.
2 JO n ? L 206 de 16. 8 . 1996, p. 11 .
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REGULAMENTO (CE) N? 2476/96 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1996

que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos lacticínios, exportados sob a
forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968 , relativo à organização
comum dos mercados do sector do leite e lacticínios ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n ? 1587/96 (2), e, nomeadamente, pelo n? 3, do seu
artigo 17?,

Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 11 ? do
Regulamento (CEE) n ? 804/68 , é concedido um auxílio
para o leite desnatado, produzido na Comunidade, e trans
formado em caseína no caso de esse leite e a caseína,

fabricada com esse leite, responderem a certas condições
fixadas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 987/68 do
Conselho, de 15 de Julho de 1968, que estabelece regras
gerais respeitantes à concessão de um auxílio para o leite
desnatado, transformado em caseína e em caseinatos (*),
com a última redaccão que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n ? 1435/90 0;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 570/88 da
Comissão, de 16 de Fevereiro de 1988, relativo à venda a

Considerando que, nos termos de n ? 1 do artigo 17? do
Regulamento (CEE) n? 804/68, a diferença entre os
preços do comércio internacional dos produtos referidos
nas alíneas a), b), c), d), e) e g) do artigo 1 ? deste regula
mento e os preços da Comunidade pode ser coberta por
uma restituição à exportação; que o Regulamento (CE) n ?
1222/94 da Comissão, de 30 de Maio de 1994, estabelece

para certos produtos agrícolas, exportados sob a forma de
mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado,
normas comuns de aplicação de regime relativas à conces
são de restituições à exportação e os critérios que fixam os

respectivos montantes (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n? 229/96 (4), estabeleceu
para quais dos citados produtos se deve uma taxa de resti
tuição aplicável quando da sua exportação, sob a forma de

preço reduzido de manteiga e à concessão de um auxílio
para a manteiga e para a manteiga concentrada destinadas
ao fabrico de produtos de pastelaria, de gelados e outros
produtos alimentares Ç), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 531 /96 (8), autorizam
a entrega de manteiga e nata a preço reduzido às indús
trias que fabricam determinadas mercadorias;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do leite e dos produtos lácteos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

mercadorias, referidas no anexo do Regulamento (CEE)
n ? 804/68 ;

Artigo 1 ?

Considerando que, nos termos do n? 1 , primeiro para

grafo, do artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1222/94, a

1 . As taxas de restituição aplicáveis aos produtos de
base que figuram no anexo A do Regulamento (CE) n?

taxa de restituição por 100 kg, de cada um dos produtos

1222/94 e referidos no artigo 1 ? do Regulamento (CEE)

de base considerados, deve ser fixada para todos os meses;

n? 804/68, exportados sob a forma de mercadorias, refe
ridas no anexo ao Regulamento (CEE) n ? 804/68, são
fixadas conforme indicado no anexo.

Considerando que o n? 3 do artigo 4? do Regulamento

(CE) n? 1222/94 prevê que, para a fixação das taxas de

restituição, devem ser tomadas em consideração, se for
caso disso, as restituições à produção, os auxílios ou outras
medidas de efeito equivalente, que são aplicáveis em todos

2.

Não são fixadas taxas de restituição para os produtos

referidos no número anterior e não indicados no anexo .

os Estados-membros, nos termos do regulamento relativo

à organização comum dos mercados, no sector conside
rado, no respeitante aos produtos de base referidos no

Artigo 2?

anexo A do citado regulamento ou produtos que lhes

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro

sejam equiparados;

de 1997.

(>)
2
(3)
4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148 de 28 .
206 de 16.
136 de 31 .
30 de 8 . 2.

6. 1968 , p. 13.
8 . 1996, p. 21 .
5. 1994, p. 5.
1996, p. 24.

O JO n? L 169 de 18. 7. 1968, p. 6.

(j JO n? L 138 de 31 . 5. 1990, p. 8.

O JO n? L 55 de 1 . 3. 1988, p. 31 .
8 JO n? L 78 de 28 . 3. 1996, p. 13.
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O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1996.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

ANEXO

ao regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1996, que fixa as taxas de restituição

aplicáveis a certos lacticínios exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo
anexo II do Tratado

(Em ECU/100 kg)

Designação das mercadorias

Código NC

ex 0402 10 19

Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, sem adição de
açúcar ou outros edulcorantes, com um teor, em peso, de
matérias gordas, inferior a 1,5 % (PG 2):

a) Em caso de exportação de mercadorias do código NC 3501
b) Em caso de exportação de outras mercadorias
ex 0402 21 19

—

63,00

Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, sem adição de
açúcar ou outros edulcorantes, com um teor, em peso, de
matérias gordas, igual a 26 % (PG 3):

a) Em caso de exportação de mercadorias que contenham,
sob forma de produtos equiparados ao PG 3, manteiga ou
nata a preço reduzido, obtidas nos termos previstos no
Regulamento (CEE) n ? 570/88
b) Em caso de exportação de outras mercadorias
ex 0405 10

Taxas de

restituição

67,23
108,00

Manteiga com um teor, em peso, de matérias gordas de 82 %
(PG 6):

a) Em caso de exportação de mercadorias que contenham
manteiga ou nata a preço reduzido, fabricadas nas
condições previstas no Regulamento (CEE) n? 570/88
b) Em caso de exportação de mercadorias do código NC
2106 90 98 com um teor, em peso, de matérias gordas do
leite igual ou superior a 40 %
c) Em caso de exportação de outras mercadorias

65,00

197,25
190,00
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REGULAMENTO (CE) N? 2477/96 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1996

que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos produtos do sector do açúcar
exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

que a situação de mercado para os meses futuros não pode
ser determinada neste momento;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 599/96 (2), e, nomeadamente, o n ? 5, alínea a), e o
n? 15 do seu artigo 17?,

Considerando que, nos termos dos n ?s 1 e 2 do artigo 17?
do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , a diferença entre os
preços no comércio internacional dos produtos referidos
no n ? 1 , alíneas a), c), d), f), g) e h) do artigo 1 ? desse

regulamento e os preços na Comunidade pode ser coberta
por uma restituição à exportação quando esses produtos
forem exportados sob a forma de mercadorias indicadas
no anexo do referido regulamento; que o Regulamento

(CE) n? 1222/94 da Comissão, de 30 de Maio de 1994,
que estabelece, para certos produtos agrícolas exportados
sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo II
do Tratado, as normas comuns de aplicação relativas à
concessão das restituições à exportação e os critérios de
fixação do seu montante (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 229/96 (4), especi

ficou de entre esses produtos aqueles para os quais é
necessário fixar uma taxa de restituição aplicável por
ocasião da sua exportação sob a forma de mercadorias
indicadas no anexo I do Regulamento (CEE) n ? 1785/81 ;

Considerando que os compromissos assumidos em
matéria de restituições que podem ser concedidas à expor
tação de produtos agrícolas incorporados em mercadorias
não abrangidas pelo anexo II do Tratado podem ser postas
em causa pela fixação prévia de taxas de restituição eleva
das; que, por consequência, é conveniente tomar medidas
para salvaguardar essas situações, sem prejuízo da conclu
são de contratos a longo prazo; que a fixação de uma taxa
de restituição específica para a fixação prévia das restitui
ções é uma medida que permite ir ao encontro destes
diferentes objectivos;

Considerando que, nos termos do n ? 5, alínea b), do artigo
4? do Regulamento (CE) n ? 1222/94, quando o compro
vativo referido no n ? 5, alínea a), do artigo 4? deste regula
mento não é entregue, deve fixar-se uma taxa de restitui
ção reduzida tendo em conta o montante da restituição à

produção aplicado ao produto de base utilizado, nos
termos do Regulamento (CEE) n ? 1010/86 do Consel
ho (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 1126/96 da Comissão (*), válido no
período considerado de fabricação destas mercadorias;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do açúcar,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 4? do
Regulamento (CE) n? 1222/94, a taxa da restituição por
100 quilogramas de cada um dos produtos de base consi

Artigo 1 ?

derados deve ser fixada em relação a cada mês;

As taxas das restituições aplicáveis aos produtos de base

Considerando que o n? 3 do artigo 17? do Regulamento

(CEE) n? 1 785/8 1 , assim como o artigo 11 ? do Acordo
sobre a agricultura concluído no âmbito das negociações
multilaterais do « Uruguay Round », impõe que a restitui
ção concedida à exportação de um produto incorporado
numa mercadoria não pode ser superior à restituição apli
cável a esse produto exportado em estado natural;

que figuram no anexo A do Regulamento (CE)
n? 1222/94 e referidos nos n ?s 1 e 2 do artigo 1 ? do

Regulamento (CEE) n? 1785/81 , exportados sob a forma
de mercadorias abrangidas pelo anexo I do Regulamento
(CEE) n? 1785/81 , são fixadas como se indica no anexo
do presente regulamento.

Artigo 2 ?

Considerando que as restituições fixadas pelo presente

regulamento podem constituir objecto de fixação prévia;

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1997 .

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

(4 JO n? L 206 de 16. 8. 1996, p. 43.
(3) JO n? L 136 de 31 . 5. 1994, p. 5.

(4) IO n ? L 30 de 8 . 2. 1996, p . 24.

(*) JO n ? L 94 de 9. 4. 1986, p. 9.
6 JO n? L 150 de 25. 6. 1996, p. 3 .
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O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1996, que fixa as taxas das restituições
aplicáveis a certos produtos do sector do açúcar exportados sob a forma de mercadorias não
abrangidas pelo anexo II do Tratado
Taxas das restituições em ECU/ 100 kg
Produto

em caso de

fixação prévia

outros

das restituições

Açúcar branco:

— em aplicação do n? 5, alínea b), do artigo 4? do
Regulamento (CE) n? 1224/94
— em todos os outros casos

5,67

5,67

43,29

43,29

5,21

5,21

39,83

39,83

5,67 (4) x S (')

5,67 (4) x S (')

Açúcar em bruto:

— em aplicação do n? 5, alínea b), do artigo 4? do
Regulamento (CE) n? 1224/94
— em todos os outros casos

Xaropes de beterraba ou de cana, outros que não
sejam os xaropes obtidos por dissolução de açúcar
branco ou em bruto no estado sólido, que
contenham, em peso, no estado seco, 85 % ou mais
de sacarose (incluindo o açúcar invertido expresso
em sacarose):
— em aplicação do n? 5, alínea b), do artigo 4? do
Regulamento (CE) n? 1224/94
— em todos os outros casos

100

100

43,29 (4) x S (')

43,29 (4) x S (')

100

100

Para os xaropes obtidos por dissolução de açúcar

a taxa fixada acima para os 100 kg de açúcar branco

branco ou em bruto, no estado sólido, sendo a

ou em bruto utilizados na dissolução

diluição seguida ou não de uma inversão:
Melaços

Isoglicose (2):
— em aplicação do n? 5, alínea b), do artigo 4? do
Regulamento (CE) n? 1224/94
— em todos os outros casos

—

—

WO

5,67 0

43,29 (3)

43,29 0

(') «S » representa:

— o teor de sacarose (incluindo o açúcar invertido expresso em sacarose) do xarope em questão, quando a pureza deste
for igual ou superior a 98 %,
— o teor do açúcar extraível do xarope em questão, quando a pureza deste for igual ou superior a 85 % , mas inferior a
98 % ,

em 100 quilogramas de xarope.

(2) Produtos obtidos por isomerização de glicose, que tenham um teor em peso, no estado seco, de, pelo menos, 41 % de
fructose e cujo teor total, em peso, no estado seco, de polissacarídeos e de oligossacarídeos, incluindo o teor de
dissacarídeos ou trissacarídeos, não exceda 8,5 % .

(3) Montante da restituição por 100 quilogramas de matéria seca.
(4) O montante de base não é aplicável ao produto definido no ponto 2 do anexo do Regulamento (CEE) n? 3513/92 da

Comissão (JO n? L 355 de 5. 12. 1992, p. 12).
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REGULAMENTO (CE) N? 2478/96 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1996

que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos produtos dos sectores dos
cereais e do arroz exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo
anexo II do Tratado

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n ? 3,
terceiro parágrafo, do seu artigo 13 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à organi
zação comum do mercado do arroz (3), e, nomeadamente,
o n ? 3, quarto parágrafo, primeira frase, do seu artigo 13 ?,

Considerando que, em conformidade com o n ? 1 do

artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 e com o
n? 1 do artigo 13? do Regulamento (CE) n? 3072/95, a
diferença entre as cotações ou os preços no mercado
mundial dos produtos referidos no artigo 1 ? de cada um

destes dois regulamentos e os preços na Comunidade

pode ser coberta por uma restituição à exportação;

cada um dos produtos de base considerados deve ser
fixada mensalmente;

Considerando que, na sequência do acordo entre a
Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América
relativo às exportações de massas alimentícias da Comuni
dade para os Estados Unidos e aprovado pela Decisão
87/482/CEE do Conselho (6), é necessário diferenciar a
restituição em relação às mercadorias dos códigos NC
1902 11 00 e 1902 19 em função do seu destino;

Considerando que, nos termos do n ? 5, alínea b), do
artigo 4? do Regulamento (CE) n ? 1222/94, quando o
comprovativo referido no n ? 5, alínea a), do artigo 4? deste
regulamento não é entregue, deve fixar-se uma taxa de
restituição reduzida tendo em conta o montante da resti

tuição à produção aplicado ao produto de base utilizado,
nos termos do Regulamento (CE) n? 1722/93 da Comis
são Ç), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 1516/95 (8), válido no período conside
rado de fabricação destas mercadorias;

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1222/94 da
Comissão, de 30 de Maio de 1994, que estabelece para

certos produtos agrícolas exportados sob a forma de
mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado, as
normas comuns de aplicação de regime relativas à conces
são das restituições à exportação e os critérios de fixação
dos seus montantes (4), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 229/96 (*), especificou os
produtos para os quais se pode fixar uma taxa da restitui
ção aplicável por ocasião da sua exportação sob a forma de
mercadorias abrangidas, conforme o caso, pelo anexo B do
Regulamento (CEE) n? 1766/92 ou pelo anexo B do
Regulamento (CE) n? 3072/95;
Considerando que, em conformidade com o n? 1 ,

primeiro parágrafo, do artigo 4? do Regulamento (CE)

n? 1222/94, a taxa da restituição por 100 quilogramas de

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As taxas das restituições aplicáveis aos produtos de base
do anexo A do Regulamento (CE) n? 1222/94 e referidos
no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 1766/92 ou n? 1
do artigo 1 ? do Regulamento (CE) n? 3072/95, exportados
sob a forma de mercadorias indicadas respectivamente
no anexo B do Regulamento (CEE) n? 1766/92 ou

no anexo B do Regulamento (CE) n ? 3072/95, são fixadas
como indicado no anexo .

Artigo 2 ?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1996.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181
126
329
136

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
30. 12. 1995, p. 18 .
31 . 5. 1994, p. 5.

(S\ TO n° I. 30 de 8 . 2. 1996 . D . 24 .

(6) JO n? L 275 de 29. 9. 1987, p. 36.
O JO n? L 159 de 1 . 7. 1993, p. 112.

M JO n? L 147 de 30. 6. 1995, p. 49.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1996, que fixa taxas das restituições

aplicáveis a certos produtos dos sectores dos cereais e do arroz exportados sob a forma de
mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado

Código NC

Designação das mercadorias (')

Taxas das restituições
por 100 kg do produto
de base

1001 10 00

1001 90 99

Trigo duro:
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

0,493

— Outros casos

0,759

Trigo mole e mistura de trigo com centeio:
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

0,818

— Outros casos :

— — Em caso de aplicação do n ? 5 do artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 1222/94 0

—

— — Outros casos

1,259

1002 00 00

Centeio

3,309

1003 00 90

Cevada

3,176

1004 00 00

Aveia

2,922

1005 90 00

Milho utilizado sob a forma de :
— Amido :

— — Em caso de aplicação do n? 5 do artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 1222/94 0

2,244

— — Outros casos

4,509

— Glicose, xarope de glicose, maltodextrina, xarope de
maltodextrina dos códigos NC 1702 30 51 , 1702 30 59,
1702 30 91 , 1702 30 99, 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75,

1702 90 79, 2106 90 55 (3):

— — Em caso de aplicação do n ? 5 do artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 1222/94 0

1,432

— — Outros casos

3,697

— Outras formas (incluindo em natureza)

4,509

Fécula de batata do código NC 1108 1300 assimilada a um
produto resultante da transformação de milho:
— Em caso de aplicação do n? 5 do artigo 4? do Regulamento (CE)
n ? 1222/94 0
— Outros casos
1006 20

;x 1006 30

1006 40 00

Arroz
— de
— de
— de

em película:
grãos redondos
grãos médios
grãos longos

Arroz
— de
— de
— de

branqueado:
grãos redondos
grãos médios
grãos longos

2,244

4,509

19,375
17,250

17,250

25,000
25,000
25,000

Trincas de arroz utilizadas sob a forma de:

— Amido do código NC 1108 19 10 :

— — Em caso de aplicação do n ? 5 do artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 1222/94 0

0,922

— — Outros casos

3,306

— Outras formas (incluindo em natureza)

3,306
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Taxas das restituições

Designação das mercadorias (')

Código NC

por 1 00 kg do produto
de base

3,176

1007 00 90

Sorgo

1101 00

Farinha de trigo ou de mistura de trigo com centeio (méteil):
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

1,007

— Outros casos

1,549

1102 10 00

Farinha de centeio

4,533

1103 11 10

Grumos e sêmolas de trigo duro:

l

1103 11 90

— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

0701

— Outros casos

1,078

Grumos e sêmolas de trigo mole:
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

1,162

— Outros casos

1,788

(') No que se refere aos produtos agrícolas resultantes da transformação de produtos de base e/ou assimilados e necessário
aplicar os coeficientes que figuram no anexo E do Regulamento (CE) n ? 1222/94 da Comissão (JO n? L 136 de 31 . 5.
1994, p. 5), alterado.

(2) As mercadorias abrangidas são as referidas no anexo I do Regulamento (CEE) n? 1722/93 da Comissão (JO n? L 159 de
1 . 7. 1993, p. 112) alterado.

(') Para os xaropes dos códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, obtidos a partir da mistura de xaropes de glucose e
de frutose, apenas o xarope de glucose tem direito à restituição à exportação.
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REGULAMENTO (CE) N? 2479/96 DA COMISSÃO
de 18 de Dezembro de 1996

que estabelece normas de execução do regime de preços mínimos de importação

para determinados frutos vermelhos originários da Estónia, da Letónia e da
Lituânia e que fixa os preços mínimos de importação
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

— a evolução das partes de mercado dos produtos impor
tados, assim como a evolução da utilização das diversas

apresentações de um mesmo produto.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1926/96 do
Conselho, de 7 de Outubro de 1996, que estabelece deter
minadas concessões sob a forma de contingentes pautais
comunitários para certos produtos agrícolas e que prevê a
adaptação, a título autónomo e transitório, de certas
concessões agrícolas previstas nos acordos sobre comércio
livre e matérias conexas com a Estónia, Letónia e Lituânia

para ter em conta o Acordo sobre a agricultura concluído
no âmbito das negociações comerciais multilaterais do
«Uruguay Round» ('), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,

Considerando que convém estabelecer as normas de
execução do regime de preços mínimos de importação
para determinados frutos vermelhos originários da Estó

2.

Durante a campanha de comercialização, compreen

dida entre 1 de Maio de um determinado ano e 30

de Abril do ano seguinte, o respeito do preço mínimo de
importação de cada produto e de cada origem é objecto de
uma verificação de acordo com os seguintes critérios:
— em relação a cada um dos trimestres da campanha de
comercialização, o valor unitário médio do produto
importado não deve ser inferior ao preço mínimo de
importação fixado,
— em relação a cada período de duas semanas, o valor
unitário médio do produto importado não deve ser

previsto nos anexos Ia, I b, II b e III a do Regulamento
(CE) n ? 1926/96;

inferior a 90 % do preço mínimo de importação
fixado, desde que as quantidades importadas durante
esse período não sejam inferiores a 4 % da média das
importações das três últimas campanhas.

Considerando que, de acordo com os referidos anexos, os
preços mínimos de importação são fixados para cada
campanha de comercialização tendo em conta a evolução
dos preços dos produtos comunitários e dos produtos
importados, a evolução das quantidades importadas e as
tendências do mercado comunitário; que é conveniente
fixar esses preços para o período que termina em 30
de Abril de 1997 e prever a possibilidade de instaurar as

3 . No caso de a verificação revelar o desrespeito de um
dos critérios enunciados no n? 2, a Comissão pode
decidir das medidas necessárias para assegurar o respeito
de um preço mínimo de importação para cada lote impor
tado, ou seja, a cobrança de direitos de compensação
durante um período máximo de, respectivamente, três ou
dois meses, consoante se trate do primeiro ou do segundo

nia, da Letónia e da Lituânia, destinados à transformação,

medidas necessárias em caso de desrespeito dos preços
assim fixados;

destes critérios.

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

dos produtos transformados à base de frutos e produtos

Artigo 2?

hortícolas,

Os preços mínimos de importação para o período que
termina em 30 de Abril de 1997 constam do anexo II do
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

presente regulamento.

Artigo 1 ?

1 . Relativamente aos produtos e origens mencionados
no anexo I, os preços mínimos de importação para cada
campanha de comercialização são fixados tendo em conta:
— a média dos três anos precedentes dos preços dos

produtos comunitários e dos produtos importados dos

Artigo 3 ?

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

países em causa,
(') JO n? L 254 de 8 . 10. 1996, p. 1 .

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1996.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 18 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO I

Código NC

Produtos

Origens

ex 0810 10 05
ex 0810 10 10
ex 0810 10 80

Morangos destinados à transformação

Estónia

ex 0810 30 10

Groselhas de cachos negros ( cassis) destinadas à transformação

Estónia, Lituânia

ex 0810 30 30

Groselhas de cachos vermelhos destinadas à transformação

Estónia

0811 10 11

Morangos congelados

Estónia, Letónia

0811 20 31

Framboesas congeladas

Estónia

0811 20 39

Groselhas de cachos negros (cassis) congeladas

Estónia

0811 20 S 1

Groselhas de cachos vermelhos congeladas

Estónia
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ANEXO II

(em ecus/100 kg de peso líquido)
Produtos

Código NC

Estónia

Letónia

ex 0810 10 05
ex 0810 10 10
ex 0810 10 80

Morangos destinados à transformação

64,2

ex 0810 30 10

Groselhas de cachos negros (cassis) destinadas à transformação

38,5

ex 0810 30 30

Groselhas de cachos vermelhos destinadas à transformação

29,1

ex 0811 10 90

Morangos congelados, sem adição de açúcar ou de outros

93,7

93,7

72,0

72,0

—

—

—

Lituânia

—

38,5

—

—

edulcorantes : frutos inteiros
ex 0811 10 90

Morangos congelados, sem adição de açúcar ou de outros
edulcorantes : outros

ex 0811 20 31

Framboesas congeladas, sem adição de açúcar ou de outros

124,4

—

—

edulcorantes : frutos inteiros
ex 0811 20 31

Framboesas congeladas, sem adição de açúcar ou de outros

99,5

edulcorantes : outros

ex 0811 20 39

Groselhas de cachos negros (cassis) congeladas, sem adição de
açúcares ou de outros edulcorantes: sem pé

62,8

ex 0811 20 39

Groselhas de chacos negros (cassis) congeladas, sem adição de
açúcares ou de outros edulcorantes: outros

44,8

ex 0811 20 51

Groselhas de chachos vermelhos congeladas, sem adição de
açúcares ou de outros edulcorantes: sem pé

48,4

ex 0811 20 51

Groselhas de cachos vermelhos congeladas, sem adição de
açúcares ou de outros edulcorantes: outros

36,9

—

—

—

—

—
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REGULAMENTO (CE) N? 2480/96 DA COMISSÃO
de 18 de Dezembro de 1996

que altera o Regulamento (CEE) n? 1226/92 respeitante à comunicação pelos
Estados-membros à Comissão dos dados relativos às importações de
determinados produtos transformados à base de 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 ? 1926/96 do
Conselho, de 7 de Outubro de 1996, que estabelece deter
minadas concessões sob a forma de contingentes pautais
comunitários para certos produtos agrícolas e que prevê a
adaptação, a título autónomo e transitório, de certas
concessões agrícolas previstas nos acordos sobre comércio
livre e matérias conexas com a Estónia, Letónia e Lituânia

para ter em conta o Acordo sobre a agricultura concluído
no âmbito das negociações comerciais multilaterais do
«Uruguay Round» ('), e nomeadamente, o seu artigo 5?,
Considerando que o n ? 2 do artigo 1 ? do Regulamento
(CE) n ? 2479/96 da Comissão, de 18 de Dezembro de
1996, que estabelece normas de execução do regime de
preços mínimos de importação para determinados frutos
vermelhos originários da Estónia, da Letónia e da Lituânia
e que fixa os preços mínimos de importação (2), determina
a verificação do respeito dos preços mínimos de importa
ção; que essa verificação requer a comunicação pelos Esta
dos-membros, com regularidade e rapidez, de determi
nados dados relativos às importações originárias da Estó
nia, da Letónia e da Lituânia;

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1226/92 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n ? 1032/95 (4), estabelece as normas de
comunicação dos mesmos dados para determinados países
da Europa Central e Oriental; que é conveniente estender
essas normas aos três países bálticos;
Considerando que convém actualizar as denominações

dos países que emergiram da antiga Jugoslávia e tomar
em conta as alterações ocorridas

na

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o Comité de gestão
dos frutos e produtos hortícolas e dos produtos transfor
mados à base de frutos e produtos hortícolas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O anexo do Regulamento (CEE) n ? 1226/92 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.

Artigo 2 ?

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

É aplicável com efeitos a partir de 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 18 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n ? L 254 de 8 . 10 . 1996, p. 1 .
(2) Ver página 25 do presente Jornal Oficial.
1 JO n ? L 128 de 14. 5. 1992, p . 18 .

Nomenclatura

Combinada e nos códigos Taric:

(4) JO n? L 105 de 9. 5. 1995, p. 3.
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ANEXO

Codigo NC

Designação das mercadorias

Codigo Taric

ex 0811 10 11

Morangos congelados, adicionados de açúcar ou de outros edulco
rantes, de teor de açúcares superior a 13 % , em peso: frutos inteiros

0811 10 11*10

ex 0811 10 11

Morangos congelados, adicionados de açúcar ou de outros edulco
rantes, de teor de açúcares superior a 13 % , em peso: outros

0811 10 11*90

ex 0811 10 19

Morangos congelados, adicionados de açúcar ou de outros edulco
rantes, de teor de açúcares não superior a 13 %, em peso: frutos

0811 10 19*10

Pais de origem

inteiros
ex 0811 10 19

Morangos congelados, adicionados de açúcar ou de outros edulco
rantes, de teor de açúcares não superior a 13 % , em peso: outros

0811 10 19*90

ex 0811 10 90

Morangos congelados, sem adição de açúcares ou de outros edulco

0811 10 90*10

rantes : frutos inteiros
ex 0811 10 90

Morangos congelados, sem adição de açúcares ou de outros edulco

0811 10 90*90

rantes : outros

ex 0811 20 19

Framboesas congeladas, adicionadas de açúcares ou de outros edulco
rantes, de teor de açúcares não superior a 13 % , em peso: frutos

0811 20 19*11

inteiros
ex 0811 20 19

ex 0811 20 31

Framboesas congeladas, adicionadas de açúcares ou de outros edulco
rantes, de teor de açúcares não superior a 13 % , em peso: outros

0811 20 19*19

Framboesas congeladas, sem adição de açúcares ou de outros edulco

0811 20 31*10

rantes : frutos inteiros
ex 0811 20 31

Framboesas congeladas, sem adição de açúcares ou de outros edulco

Hungria,
0811 20 31*90

Polónia,

Roménia,

rantes : outros

ex 0811 20 39

Groselhas de cachos negros congeladas, sem adição de açúcares ou de
outros edulcorantes: sem pé

0811 20 39*10

ex 0811 20 39

Groselhas de cachos negros congeladas, sem adição de açúcares ou de

0811 20 39*90

Bulgária,

outros edulcorantes : outros
ex 0811 20 51

Groselhas de cachos vermelhos congeladas, sem adição de açúcares
ou de outros edulcorantes : sem pé

0811 20 51*10

ex 0811 20 51

Groselhas de cachos vermelhos congeladas, sem adição de açúcares

0811 20 51*90

ou de outros edulcorantes : outros
0812 20 00

Morangos conservados transitoriamente

0812 90 50

Groselhas de cachos negros conservadas transitoriamente

0812 90 60

Framboesas conservadas transitoriamente

Morangos de 1 de Janeiro a 30 de Abril, destinados à transformação

0810 10 05*11
0810 10 05*31
0810 10 05*51

ex 0810 10 10

Morangos de 1 de Maio a 31 de Julho, destinados à transformação

0810 10 10*20

0810 10 10*60

Morangos de 1 de Agosto a 31 de Dezembro, destinados à transfor
mação

0810 10 80*11
0810 10 80*31
0810 10 80*51

ex 0810 20 10

Framboesas destinadas à transformação

0810 20 10*11
0810 20 10*21

ex 0810 30 10

Groselhas de cachos negros destinadas à transformação

0810 30 10*10

ex 0810 30 30

Groselhas de cachos vermelhos destinadas à transformação

0810 30 30*10

ex
ex
ex
ex
ex
ex

Sumo de cassis

2009 80 35*20

2009
2009
2009
2009
2009
2009

80 35
80 38
80 79

80 86
80 89
80 99

Estónia,
Letónia,
Lituânia,
Eslovénia,
Croácia,
Bósnia,

Servia e Montenegro,
Antiga República
Jugoslava da
Macedónia .

ex 0810 10 05

ex 0810 10 80

República Checa,
Eslováquia

2009 80 38*20
2009 80 79*20

2009 80 86*20
2009 80 89*20
2009 80 99*20
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REGULAMENTO (CE) N? 2481/96 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1996

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Artigo 1 ?

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1292/96 do
Conselho, de 27 de Junho de 1996, relativo à política e à

A título da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na
Comunidade, a mobilização de óleo vegetal, tendo em

gestão da ajuda alimentar e das acções específicas de apoio
à segurança alimentar ('), e, nomeadamente, o n? 1 , alínea
b), do seu artigo 24?,
Considerando que o citado regulamento estabelece a lista
dos países e organismos susceptíveis de serem objecto das
acções de ajuda e determina os critérios gerais relativos ao
transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB;

Considerando que, após várias decisões relativas à distri
buição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu óleo
vegetal a certos beneficiários;

vista fornecimentos aos beneficiários indicados no anexo,

em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n ? 2200/87 e com as condições constantes do anexo. A

atribuição dos fornecimentos é efectuada por via de
concurso .

O fornecimento diz respeito à mobilização de óleo vegetal
produzido na Comunidade . A mobilização não pode dizer
respeito a um produto fabricado e/ou acondicionado sob o
regime do aperfeiçoamento activo.
Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou. Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita.

Considerando que é necessário efectuar esses forneci
mentos de acordo com as regras previstas no Regulamento
(CEE) n? 2200/87 da Comissão, de 8 de Julho de 1987,
que estabelece as regras gerais de mobilização na Comuni
dade de produtos a fornecer a título de ajuda alimentar
comunitária (2), alterado pelo Regulamento (CEE)
n ? 790/91 (3); que é necessário precisar, nomeadamente,
os prazos e condições de fornecimento bem como o

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao

procedimento a seguir para determinar as despesas daí

da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades

resultantes,

Europeias.

Artigo 2 ?

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

H JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
h) JO n? L 81 de 28. 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO

LOTES A, B, C, D e E

1 . Acções n?s ('): 56/96 (A); 57/96 (B); 58/96 (C); 59/96 (D); 60/96 (E)
2. Programa: 1996

3. Beneficiário (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman — Jordan [telex:
21170 UNRWA JC; telefax: (962-6) 86 41 27]

4. Representante do beneficiário: UNRWA Field Supply and Transport Officer
— A + E: Ashdod:

Israel, PO Box 19149, Jerusalem [tel.: (972-2) 589 05 55; telex: 26194 UNRWA
IL; telefax: 581 65 64]

— B:

— C:

— D:

Beirute:

Líbano PO Box 947, Beirut [tel.: (961-1 ) 212 478 4291 ; telex: 00581 150 2564
ULFO; telefax: 212 478 1055]
Lattakia: Síria, PO BOX 4313, Damascus, [tel.: (963-1 1 ) 613 30 35; telex: 412006 UNRWA
SY; telefax : 613 30 47]
Amman: Jordania, PO Box 484, Amman [tel.: (962-6) 74 19 14/77 22 26; telex: 23402
UNRWAJFO JO: telefax: 74 63 61 ]

5. Local ou país de destino ( !): A + E: Israel; B: Líbano; C: Síria; D: Jordânia
6. Produto a mobilizar: óleo de girassol refinado

7. Características e qualidade da mercadoria (3) Ç) (l0): ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto
III Al .b)]

8 . Quantidade total (toneladas liquidas): 1 463

9. Numero de lotes: 5 (A: 513 t; B: 287 t; C: 164 t; D: 260 t; E: 239 t)

10. Acondicionamento e marcação (8)(9): ver JO n? C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 (pontos 10.7 A e B.3); ver
JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto IIIA3)
Língua a utilizar na rotulagem: inglês
Inscrições complementares: «NOT FOR SALE» + D: «Expiry Date: . . .» (data de fabrico mais 2 anos)

1 1 . Modo de mobilização do produto: mobilização de óleo de girassol refinado produzido na Comuni
dade .

A mobilização não pode dizer respeito a um produto fabricado e/ou acondicionado sob o regime do
aperfeiçoamento activo.
12. Estádio de entrega:
— A, C, E: entregue no porto de desembarque, desembarcado
— B, D: entregue no destino
13 . Porto de embarque: —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário: —
15. Porto de desembarque: A, E: Ashdod, C: Lattakia
16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque: B: UNRWA warehouse in
Beirut, Lebanon; D: UNRWA warehouse in Amman, Jordan

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque, no caso da atribuição do forneci
mento ocorrer no estádio porto de embarque: de 3 a 16. 2. 1997
18 . Data limite para o fornecimento: A, C, E: 9. 3. 1997; B, D: 16. 3. 1997
19. Processo para determinar as despesas de fornecimento: adjudicação

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas: 7. 1 . 1997 [12 horas (hora de Bruxelas)]
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21 . Em caso de segundo concurso:

a) Data limite do prazo de submissão: 21 . 1 . 1997 [ 12 horas (hora de Bruxelas)]
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque, no caso da atribuição do fornecimento
ocorrer no estádio porto de embarque: de 17. 2 a 2. 3. 1997
c) Data limite para o fornecimento: A, C, E: 23. 3. 1997; B, D: 30. 3. 1997
22. Montante da garantia do concurso: 15 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega: 10 % do montante da proposta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso ('):
Bureau de laide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46,
Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel Telex: AGREC B 25670; telefax: (32-2)
296 70 03/296 70 04]

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatario (4): —
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LOTE F

1 . Acções n?s ('): 1232/95 (Fl ); 74/96 (F2)
2. Programa: 1995/ 1996

3. Beneficiário (2): Ruanda
4. Representante do beneficiario: Regional Food Security Programme, PO Box 5244 Kampala [tel.:
(256-41 ) 24 36 75; telefax: 24 36 76 (Mr Mare Denys)]
5. Local ou pais de destino (5): Uganda

6. Produto a mobilizar: óleo de girassol refinado

7. Características e qualidade da mercadoria (3) Ç): ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto
IIIAl .b)]
8. Quantidade total (toneladas líquidas): 700
9. Numero de lotes: 1 em 2 partes (Fl : 500 toneladas; F2: 200 toneladas)
10. Acondicionamento e marcação (6)(9): ver JO n? C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 (pontos 10.4A, B e C2); ver
JO n ? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto IIIA.3)
Inscrições complementares: «Date d expiration: . . .»
Língua a utilizar na rotulagem: francês
1 1 . Modo de mobilização do produto: mobilização de óleo de girassol refinado produzido na Comuni
dade. A mobilização não pode dizer respeito a um produto fabricado e/ou acondicionado sob o regime
do aperfeiçoamento activo.
12. Estadio de entrega: entregue no destino
13 . Porto de embarque: —

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

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque: entrepôt C.L.P., Nalukolongo
on Masaka Road Kampala

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque, no caso da atribuição do forneci
mento ocorrer no estádio porto de embarque: de 10 a 23. 2. 1997
18 . Data limite para o fornecimento: 30. 3. 1997

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento: adjudicação

20. Data do final do prazo para a apresentação das propostas: 7. 1 . 1997 [ 12 horas (hora de Bruxelas)]
21 . Em caso de segundo concurso:

a) Data limite do prazo de submissão: 21 . 1 . 1997 [ 12 horas (hora de Bruxelas)]
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque, no caso da atribuição do fornecimento
ocorrer no estádio porto de embarque: de 24. 2 a 9. 3. 1997
c) Data limite para o fornecimento: 13. 4. 1997

22. Montante da garantia do concurso: 15 ecus por tonelada
23. Montante da garantia de entrega: 10 % do montante da proposta expressa em ecus

24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso ('):
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment « Loi 130 », bureau 7/46,
Rue de la Loi/Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxelles/Brussel

[telex: AGREC B 25670; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04]
25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatario (4): —
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Notas:

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

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

(4) O disposto no n? 3, alínea g), do artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 2200/87 não se aplica à apresenta
ção das propostas .

(5) Delegação da Comissão a contactar pelo adjudicatário: ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 33.
(6) A franquia de detenção dos contentores deve ser quinze ( 15) dias no mínimo.
Ç) O adjudicatário transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, um certificado
sanitário .

(8) A entregar em contentores de 20 pés. Lotes A, C e E: as cláusulas contratuais de transporte marítimo das
expedições serão as aplicáveis aos navios de carreira (entrada/saída dos navios) franco porto de desem
barque na área reservada aos contentores, incluindo uma isenção de encargos relativos à permanência dos
contentores no porto de desembarque durante 15 dias — excluindo sábados, domingos e feriados oficiais,
nomeadamente religiosos — a partir do dia/hora de chegada do navio. A isenção de encargos durante 1 5
dias deverá estar claramente assinalada no conhecimento. O UNRWA suportará os encargos correspon
dentes à permanência bona fide em relação à permanência dos contentores para além dos supracitados 1 5
dias. Não pode ser imputado ao UNRWA qualquer imposição relativa ao depósito dos contentores.
Após a tomada a cargo das mercadorias no estádio de entrega, o beneficiário fica responsável pelos custos
relativos ao transporte dos contentores para a área de triagem situada fora da zona portuária e ao respec
tivo reencaminhamento para a área reservada aos contentores.
Ashdod: a remessa será acondicionada em contentores de 20 pés cuja capacidade não pode ser superior a
17 toneladas métricas .

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

(10) Lote C: os certificados sanitário e de origem devem ser visados por um consulado sírio. O visto deve
mencionar que os encargos e taxas consulares foram pagos.
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REGULAMENTO (CE) N ? 2482/96 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1996

relativo ao fornecimento de farinha de trigo mole destinada às populações do
Cáucaso e da Ásia Central

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Artigo 3 ?

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

1 . Em conformidade com o artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 2009/95, as propostas devem ser apresentadas no

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1975/95 do
Conselho, de 4 de Agosto de 1995, relativo a acções de
fornecimento gratuito de produtos agrícolas destinados às
populações da Geórgia, Arménia, Azerbaijão, Quirguizis
tão, Tajiquistão e Turquemenistão ('), alterado pelo Regu
lamento (CE) n ? 686/96 (2), e, nomeadamente, o n ? 2 do
seu artigo 4?,

seguinte endereço:
Comissão Europeia,

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 2009/95 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CE) n ? 723/
/96 (4), que fixa as modalidades de aplicação do Regula
mento (CE) n ? 1975/95 e, nomeadamente, o n ? 2 do

artigo 2?, prevê que os concursos para o fornecimento
gratuito de produtos transformados podem incidir sobre
as quantidades de produtos de base a retirar das existên
cias de intervenção, a título de contrapartida, em paga
mento do fornecimento e, se for caso disso, conforme o

FEOGA-Garantia,
Divisão VI/G.2,
Gabinete 10/08 ou 10/05,
Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/ Brussel .

O prazo para a apresentação das propostas termina em 7
de Janeiro de 1997, às 12 horas (hora de Bruxelas).
No caso da não aceitação das propostas em 7 de Janeiro
de 1997, um segundo prazo para apresentação das mesmas
termina em 17 de Janeiro de 1997, às 12 horas (hora de
Bruxelas).
Neste caso, todas as datas previstas no anexo I serão pror
rogadas por 10 dias.

n? 2 do artigo 5?, em pagamento das despesas de transfor

2.

mação, acondicionamento e marcação;

trigo mole a tomar a cargo das existências de intervenção
referidas no anexo II, a título de pagamento do forneci
mento, necessária para cobrir todas as despesas do forneci
mento como definido no artigo 2?, até ao estádio de
entrega previsto. As quantidades adjudicadas deverão sair
das existências no prazo de um mês e meio após a notifi
cação da adjudicação.

Considerando que é oportuno abrir sem demora um
concurso para o fornecimento de farinha de trigo mole;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

Nos termos do Regulamento (CE) n ? 2009/95 e, nomea
damente, do n ? 2 do seu artigo 2?, é realizado um
concurso relativo às despesas de fornecimento de farinha
de trigo mole como indicado no anexo I.
Artigo 2?
O fornecimento inclui :

a) A entrega do produto definido no anexo I, franco a
bordo, estivado em navio de transporte marítimo
(FOB).
O ritmo de carregamento do porto proposto deve ser
de 1 000 toneladas por dia, no mínimo;

b) O acondicionamento e a marcação do produto em
conformidade com as exigências do anexo I.

O produto deve ser mantido pronto para embarque, por

um período máximo de 10 dias, a partir das datas
previstas no anexo I.

A proposta do proponente indicará a quantidade de

Pode ser apresentada uma proposta suplementar em rela
ção a um produto entregue franco vagão. O ritmo de
carregamento da estação proposta deve ser de 1 000 tone
ladas por dia, no mínimo .

A proposta será expressa em toneladas de trigo mole (peso
líquido) em troca de uma tonelada líquida de produto
acabado .

3 . A garantia de concurso referida no n ? 1 , alínea f), do
artigo 6? do Regulamento (CE) n ? 2009/95 é fixada em
25 ecus por tonelada de farinha.
4. A garantia referida no n ? 1 do artigo 8 ? do Regula
mento (CE) n ? 2009/95 é fixada em 380 ecus por tone
lada de farinha .

Artigo 4?
1.

O certificado de retirada referido no n ? 3, terceiro

travessão, do artigo 12? do Regulamento (CE) n ? 2009/95
deve ser estabelecido com base no modelo constante do
anexo III .

2.

O certificado de tomada a cargo deve ser estabele

cido com base no modelo constante do anexo IV.

Artigo 5 ?
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

191 de 12. 8 . 1995, p. 2.
97 de 18 . 4. 1996, p. 1 .
196 de 19. 8. 1995, p. 4.
100 de 23. 4. 1996, p. 9.

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia

seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

1 . Produto a fornecer:

Farinha de trigo mole.

2. Características e qualidades da mercadoria ('):
JO n? C 114 de 29. 4. 1991 [ponto II.B.l.a)], excepto o teor de cinzas que pode ser de, no máximo,
0,90 % , calculado na matéria seca.

3. Quantidade total :

6 000 toneladas (peso líquido).
4. Descrição dos lotes: 2 lotes

Cada lote a entregar num só porto (ou estação).
Lote n? 1 : 3 000 toneladas disponíveis a partir de 17 de Fevereiro de 1997,
Lote n? 2 : 3 000 toneladas disponíveis a partir de 17 de Fevereiro de 1997.
5 . Acondicionamento (2):

Cada lote será acondicionado em sacos novos mistos em juta/polipropileno, com uma capacidade líquida
de 50 quilogramas .

JO n? C 114 de 29. 4. 1991 [ponto II.B.2.c)]. Os sacos serão acondicionados em «Slinged Bags/Big Bags »
novos em polipropileno, fechados na parte superior, à razão de 21 sacos, de preferência entrecruzados
(1 + 2 e 2 + 1 ) de 50 quilogramas por «Big Bag». Os «Big Bags» serão selados sob a responsabilidade do
contratante .

6. Marcação:

A marcação dos sacos (indicações em russo com a bandeira europeia) deve estar em conformidade com as
prescrições previstas no JO n ? C 114 de 29. 4. 1991 (ponto II.B.3) (3).

7. Estádio de entrega:

FOB estivado (FOB stowed) ou franco vagão estivado (FOW stowed).

(') O adjudicatário entregará ao transportador um certificado emitido por uma instancia oficial que ateste, em relação ao pro
duto a entregar, a observância das normas sobre a radioactividade em vigor no Estado-membro em causa. O certificado de
radioactividade deve indicar o teor de césio 134 e 137 e do iodo 131 .

(2) Com vista a uma eventual reensacagem, o adjuticatário deve fornecer 2 % de sacos vazios, da mesma qualidade dos que
contiverem a mercadoria, com a inscrição seguida de um R maiúsculo.

(3) Em derrogação do JO n? C 1 14 de 29 de Abril de 1991 , o ponto II.B.3. c) passa a ter a seguinte redacção: «A menção "Co
munidade Europeia"».
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ANEXO II

(em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidades

Lote n ? 1:

Kornhaus Einbeck Geschäftsstelle der
D-37586 Dassel

880

Lagerhaus Beverungen
Karl Frehse GmbH & Co. KG

D-37688 Beverungen

4 788

Lote n ? 2:

Lagerhaus Beverungen
Karl Frehse GmbH & Co. KG

D-37688 Beverungen

3 766

RUG Rheinische Umschlaggesellschaft mbh
D-34123 Kassel

1 891

As características do lote serão fornecidas aos proponentes pelo organismo de intervenção.
Endereço do organismo de intervenção:
ALEMANHA
BLE
Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main
Postfach 18 02 03

D-60083 Frankfurt am Main

Tel.: (49) 69 1564 0; telefax: (49) 69 1564 793/794.
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ANEXO III

Certificado de retirada de produtos das existências de intervenção
Organismo de intervenção:
Regulamento do concurso: (CE) n?

Adjudicatário:
Produto :
Lote n ?:

Número

de identificação

Nome do armazém

Quantidades retiradas

Data efectiva da última
retirada física

Data, assinatura e canmbo

do organismo de intervenção

N? L 335/40
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ANEXO IV

Certificado de tomada a cargo
Eu, abaixo assinado
(apelido, nome próprio, função)

agindo por conta de
certifico que foram tomadas a cargo as mercadorias a seguir indicadas :

Produto:

Acondicionamento :

de sacos :

Número

«Big Bags»
Quantidade total em toneladas — peso líquido:
— peso bruto:
Local e data de tomada a cargo:
Nome do navio :

Nome e endereço da sociedade de vigilancia:

Nome e assinatura do seu representante no local :

Observações ou reservas :

Assinatura e canmbo

do transportador
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N ? L 335/41

REGULAMENTO (CE) N ? 2483/96 DA COMISSÃO
de 23 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,
nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 3 ?,

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

Artigo 1 ?

Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4?
do Regulamento (CE) n? 3223/94 são fixados como indi
cado no quadro constante do anexo.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 24 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 23 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
O
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 23 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

Código
países terceiros (')

Valor forfetàrio

0702 00 50

052

101,9

0707 00 40

0709 10 40

0709 90 79

0805 10 61 , 0805 10 65, 0805 10 69

0805 20 31

de importação

204

83,4

624

142,9

999

109,4

624

112,3

999

112,3

220

197,3

999

197,3

052

85,5

999

85,5

052

45,1

204

48,6

388

20,0

448

28,2

624

38,0

999

36,0

052

57,7

204

74,7

999

66,2

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

I
0805 30 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

l
0808 20 67

052

61,0

464

127,1

624

71,3

999

86,5

052

70,1

400

60,6

528

40,6

600

85,4

999

64,2

052

65,1

060

45,1

064

55,3

400

79,9

404

79,6

728

121,0

999

74,3

052

66,6

064

79,3

091

43,3

400

109,1

624

67,6

999

73,2

(') 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 ».
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N ? L 335/43

DIRECTIVA 96/86/CE DA COMISSÃO
de 13 de Dezembro de 1996

que adapta ao progresso técnico a Directiva 94/55/CE do Conselho, relativa à

aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes ao transporte
rodoviário de mercadorias perigosas
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

relativo ao transporte internacional de mercadorias

perigosas por estrada (ADR), aplicáveis a partir de 1
de Janeiro de 1997, sendo o termo "parte contratante"

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

substituído por "Estado-membro".

Tendo em conta a Directiva 94/55/CE do Conselho, de

Nota: Serão publicadas em todas as línguas oficiais da
Comunidade versões do texto de 1997 que altera

21 de Novembro de 1994, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-membros respeitantes ao trans
porte rodoviário de mercadorias perigosas (') e, nomeada
mente, o seu artigo 8 ?,

Considerando que os anexos A e B do Acordo europeu
relativo ao transporte internacional de mercadorias peri
gosas por estrada, conhecido pela sigla ADR, com a redac
ção que lhes foi dada, deveriam ser aditados sob a forma
de anexos A e B à Directiva 94/55/CE e aplicar-se não só
ao transporte através de fronteiras, mas também ao trans
porte para Estados-membros específicos;

o texto consolidado de 1995 do anexo A do

ADR logo que estejam prontas todas as tradu
ções.»
2. Anexo B :

«O anexo B abrange as disposições relativas aos "Margi
nais" 10 000 a 270 000 do anexo B do Acordo europeu
relativo ao transporte internacional de mercadorias
perigosas por estrada (ADR), aplicáveis a partir de 1
de Janeiro de 1995, sendo os termos "parte contra
tante" substituídos por "Estado-membro".

Considerando que os anexos da Directiva 94/55/CE
contêm uma referência ao ARD aplicável a partir de 1
de Janeiro de 1995, que foi já publicado em todas as
línguas oficiais (2);

Nota: Serão publicadas em todas as línguas oficiais da
Comunidade versões do texto de 1997 que altera
o texto consolidado de 1995 do anexo B do

Considerando que o ARD é actualizado de dois em dois
anos e que, portanto, existirá uma versão alterada a partir
de 1 de Janeiro de 1997;
Considerando que, ao abrigo do artigo 8 ?, todas as altera
ções necessárias à adaptação do anexo ao progresso
técnico e científico nas matérias reguladas pela directiva e
que se destinem a integrar as novas disposições do RID,
serão adoptadas nos termos do artigo 9?;

ADR logo que estejam prontas todas as tradu
ções.»

Artigo 2?

1.

Os Estados-membros porão em vigor as disposições

Considerando que importa adaptar o sector às novas
disposições ARD, e, por conseguinte, alterar o anexo da

legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para dar cumprimento à presente directiva antes de 1
de Janeiro de 1997. Do facto informarão imediatamente a

Directiva 94/55/CE;

Comissão .

Considerando que as medidas previstas na directiva estão
em conformidade com o parecer do comité referido
no artigo 9? da Directiva 94/55/CE,
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Quando os Estados-membros adoptarem tais disposições,
estas deverão incluir uma referência à presente directiva
ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua
publicação oficial. As modalidades dessa referência serão
adoptadas pelos Estados-membros.
2.

Artigo 1 ?
A Directiva 94/55/CE é alterada do seguinte modo:

Os Estados-membros devem comunicar à Comissão

os textos das disposições de direito nacional que adoptem
no domínio regulado pela presente directiva.

1 . Anexo A:

«O anexo A abrange as disposições relativas aos "Margi
nais" 2 000 a 3 999 do anexo A do Acordo europeu
(') JO n? L 319 de 12. 12. 1994, p. 7.
2 JO n? L 275 de 28 . 10. 1996, p. 1 .

Artigo 3 ?

A presente directiva entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias e os destinatários são os Estados-membros.

N? L 335/44
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Artigo 4?

Os Estados-membros são os destinatários da presente directiva.
Feito em Bruxelas, em 13 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Neil KINNOCK

Membro da Comissão
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DIRECTIVA 96/87/CE DA COMISSÃO
de 13 de Dezembro de 1996

que adapta ao progresso técnico a Directiva 96/49/CE do Conselho relativa à
aproximação das legislações dos Estados -membros respeitantes ao transporte

ferroviário de mercadorias perigosas
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

«O presente anexo abrange as disposições do regula
mento relativo ao transporte ferroviário internacional
de mercadorias perigosas (RID) constante do anexo I
do apêndice B do COTIF, aplicável a partir de 1
de Janeiro de 1997, subentendendo-se que os termos
"parte contratante" e "os Estados ou os caminhos-de
-ferro" são substituídos por "Estado-membro".

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 96/49/CE do Conselho, de

23 de Julho de 1996, relativa à aproximação das legisla
ções dos Estados-membros respeitantes ao transporte
ferroviário de mercadorias perigosas (') e, nomeadamente,
o seu artigo 8 ?,

NB: Serão publicadas versões nas línguas oficiais da
Comunidade logo que exista um texto codificado
nessas línguas.»

Considerando que a regulamentação relativa ao transporte
ferroviário internacional de mercadorias perigosas, conhe

Artigo 2?

cida pela sigla RID, com a redacção que lhe foi dada,
deveria ser aditada sob a forma de anexo à Directiva

96/49/CE e aplicar-se não só ao transporte através de
fronteiras, mas também ao transporte para Estados-mem
bros específicos;

1 . Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para dar cumprimento à presente directiva antes de 1
de Janeiro de 1997. Do facto informarão imediatamente a
Comissão .

Considerando que o anexo da Directiva 96/49/CE contém
de 1995;

Quando os Estados-membros adoptarem tais disposições,
estas deverão incluir uma referência à presente directiva

Considerando que o RID é actualizado de dois em dois
anos e que, portanto, existirá uma versão alterada a partir

ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua
publicação oficial . As modalidades dessa referência serão
adoptadas pelos Estados-membros.

uma referência ao RID aplicável a partir de 1 de Janeiro

de 1 de Janeiro de 1997;

Considerando que, ao abrigo do artigo 8 ?, todas as altera
ções necessárias à adaptação do anexo ao progresso
técnico e científico nas matérias reguladas pela directiva e
que se destinem a integrar as novas disposições do RID,
serão adoptadas nos termos do artigo 9 ?;

Considerando que importa adaptar o sector às novas
disposições RID, e, por conseguinte, alterar o anexo da
Directiva 96/49 /CE;

Considerando que as medidas previstas na directiva estão
em conformidade com o parecer do comité referido

2.

Os Estados-membros devem comunicar à Comissão

os textos das disposições de direito nacional que adoptem
no domínio regulado pela presente directiva.
Artigo 3 ?

A presente directiva entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.
Artigo 4?

Os Estados-membros são os destinatários da presente

no artigo 9? da Directiva 96/49/CE,

directiva.

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Feito em Bruxelas, em 13 de Dezembro de 1996.

Artigo 1 ?

O anexo da Directiva 96/49/CE é alterado do seguinte
modo :

(') JO n? L 235 de 17. 9. 1996, p. 25.

Pela Comissão
Neil KINNOCK

Membro da Comissão
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CONFERÊNCIA DOS REPRESENTANTES
DOS GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS

DECISÃO TOMADA DE COMUM ACORDO PELOS GOVERNOS DOS ESTA
DOS-MEMBROS DA COMUNIDADE EUROPEIA A NÍVEL DE CHEFES DE
ESTADO OU DE GOVERNO
de 13 de Dezembro de 1 996

relativa à nomeação do presidente do Instituto Monetário Europeu
(96/734/CE)
OS CHEFES DE ESTADO OU DE GOVERNO DOS ESTADOS-MEMBROS DA COMUNIDADE

EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o n ? 1 ,
segundo parágrafo, do artigo 109?F e o n? 3 do artigo 9? do protocolo relativo aos esta
tutos do Instituto Monetário Europeu,
Tendo em conta a recomendação do conselho do Instituto Monetário Europeu,
Tendo em conta o parecer de Parlamento Europeu,

Tendo em conta o parecer do Conselho,
DECIDEM :

Artigo único
O Barão Alexandre LAMFALUSSY é reconduzido no cargo de presidente do Instituto
Monetário Europeu pelo período compreendido entre 1 de Janeiro de 1997 e 30 de Junho
de 1997.

Feito em Dublim, em 13 de Dezembro de 1996 .
0 Presidente

J. BRUTON
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DECISÃO TOMADA DE COMUM ACORDO PELOS GOVERNOS DOS ESTA
DOS-MEMBROS DA COMUNIDADE EUROPEIA A NÍVEL DE CHEFES DE
ESTADO OU DE GOVERNO
de 13 de Dezembro de 1996

relativa à nomeação do presidente do Instituto Monetário Europeu
(96/735/CE)
OS CHEFES DE ESTADO OU DE GOVERNO DOS ESTADOS-MEMBROS DA COMUNIDADE

EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o n ? 1 ,
segundo parágrafo, do artigo 109?F e o n ? 3 do artigo 9? do protocolo relativo aos esta
tutos do Instituto Monetário Europeu,
Tendo em conta a recomendação do conselho do Instituto Monetário Europeu,
Tendo em conta o parecer de Parlamento Europeu,

Tendo em conta o parecer do Conselho,
DECIDEM:

Artigo único
Willem Frederik DUISENBERG é nomeado presidente do Instituto Monetário Europeu a

partir de 1 de Julho de 1997 até à data da instituição do Banco Central Europeu, nos
termos do n ? 7 do artigo 23 ? do protocolo relativo aos estatutos do Instituto Monetário
Europeu.
Feito em Dublim, em 13 de Dezembro de 1996.
0 Presidente

J. BRUTON
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CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 13 de Dezembro de 1996

nos termos do n ? 3 do artigo 109?J do Tratado que institui a Comunidade
Europeia, relativa à passagem para a terceira fase da União Económica e
Monetária

(96/736/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

para a adopção de uma moeda única e se a maioria dos
Estados-membros preenche essas condições;

reunido a nível de Chefes de Estado ou de Governo,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 109?J,
Tendo em conta o relatório da Comissão,
Tendo em conta o relatório do Instituto Monetário Euro
peu,

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (J),
Tendo em conta as recomendações do Conselho de 11
de Novembro de 1996, nos termos do n ? 2 do

artigo 109?J do Tratado,
Considerando que o mecanismo e o calendário para a
tomada de decisões no que respeita à passagem para a
terceira fase da União Económica e Monetária (UEM)
estão estabelecidos no artigo 109?J do Tratado; que o
n ? 1 do artigo 109?J do Tratado estabelece que os relató
rios elaborados pela Comissão e pelo Instituto Monetário
Europeu devem conter um estudo da compatibilidade da
legislação nacional de cada Estado-membro, incluindo os
estatutos do seu banco central nacional, com o disposto
nos artigos 107? e 108 ? do Tratado e nos estatutos do
Sistema europeu de bancos centrais (SEBC) e que neles se
deve analisar igualmente a realização de um elevado grau

de convergência sustentada, com base na observância, por
cada Estado-membro, de quatro critérios relativos à estabi

lidade dos preços, às finanças públicas, às taxas de câmbio
e às taxas de juro a longo prazo; que o Protocolo n ? 6 do
Tratado define as modalidades dos critérios de conver

gência referidos no artigo 109?J do Tratado;
Considerando que, nos termos do n ? 2 do artigo 109?J do
Tratado, o Conselho avaliou, em 11 de Novembro de
1996, com base nesses relatórios, relativamente a cada

Estado-membro, se preenche as condições necessárias
(') Parecer emitido em 28 de Novembro de 1996 (ainda não pu
blicado no Jornal Oficial).

Considerando que, nos termos do n ? 1 do Protocolo
n? 11 do Tratado, o Reino Unido notificou o Conselho

de que não pretende passar para a terceira fase em 1997;
Considerando que, nos termos do n ? 1 do Protocolo
n ? 12 do Tratado, o Governo dinamarquês notificou o
Conselho de que não participará na terceira fase;
Considerando que o Conselho concluiu, nas suas reco
mendações de 11 de Novembro de 1996, nos termos do

n ? 2 do artigo 109?J do Tratado, que a maioria dos Esta
dos-membros não preenche neste momento as condições
para a adopção da moeda única, tendo portanto recomen
dado ao Conselho, reunido a nível de Chefes de Estado ou

de Governo, que decida declarar que não existe a
referida maioria de Estados-membros, que, consequente
mente, a Comunidade não passará para a terceira fase da
UEM em 1997 e que o procedimento previsto no n ? 4 do
artigo 109?J do Tratado será aplicado o mais rapidamente
possível em 1998;

Considerando que a legislação nacional dos Estados-mem
bros, incluindo os estatutos dos bancos centrais nacionais,

está a ser adaptada a fim de garantir a plena compatibili
dade com os artigos 107? e 108 ? do Tratada e com os
estatutos do SEBC; que essas adaptações terão que garantir
a plena compatibilidade com o Tratado, o mais tardar até
à data da instituição do SEBC;

Considerando que os Estados-membros têm realizado
progressos no sentido da convergência, em especial
no que respeita à convergência em matéria de taxas de
inflação, de taxas de juros e de estabilidade das taxas de
câmbio, bem como no que se refere a outros preparativos
para a UEM, ainda que mais tenha de ser feito, nomeada
mente em matéria de fianças públicas; que, nos termos do
n? 1 , segundo travessão, do artigo 109?J do Tratado, a
sustentabilidade das fianças públicas deverá traduzir-se
numa situação orçamental sem défice excessivo, determi

nado nos termos do n ? 6 do artigo 104?C do Tratado;
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que, de acordo com as decisões do Conselho de 26
de Setembro de 1994, de 10 de Julho de 1995 e de 27
de Junho de 1996, adoptadas nos termos do n ? 6 do

rias para a adopção de uma moeda única, conclui-se que
a maioria de Estados-membros não satisfaz as condições
para esse efeito.

artigo 104?C do Tratado, doze Estados-membros registam
um défice orçamental excessivo; que a maioria de Esta
dos-membros não conseguiu atingir um grau suficiente
mente elevado de convergência sustentada;
Considerando que, nos termos do n ? 4 do artigo 109?J do
Tratado, se, no final de 1997, não tiver sido fixada a data

para o início da terceira fase, esta terá início em 1
de Janeiro de 1999; que, na reunião realizada em Madrid,
em Dezembro de 1995, o Conselho Europeu confirmou
que a terceira fase da UEM terá início em 1 de Janeiro de
1999, de acordo com os critérios de convergência, o calen
dário e os mecanismos estabelecidos no Tratado; que, na
mesma data, o Conselho Europeu confirmou que será
decidido, o mais cedo possível em 1988, quais os Esta
dos-membros que preenchem as condições necessárias
para a adopção da moeda única; que o Conselho Europeu
reconfirmou, na sua reunião de Florença, em Junho de
1996, que a terceira fase da UEM terá início em 1
de Janeiro de 1999, tal como tinha sido acordado
no Conselho Europeu de Madrid,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1 ?
Com base na avaliação realizada relativamente a cada

Estado-membro sobre se preenche as condições necessá

N ? L 335/49

Artigo 2 ?

A Comunidade não passará para a terceira fase da UEM
em 1997.

O procedimento previsto no n? 4 do artigo 109?J do
Tratado será aplicado o mais cedo possível em 1988.
Artigo 3 ?

A presente decisão será publicada no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

Feito em Dublim, em 13 de Dezembro de 1996.

Pelo Conselho,

reunido a nivel de Chefes de Estado ou
de Governo
O Presidente

J. BRUTON

N? L 335/50
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DECISÃO DO CONSELHO
de 16 de Dezembro de 1996

relativa a um programa plurianual para a promoção do rendimento energético
na Comunidade — Save II

(96/ 737/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

mento energetico e para um desenvolvimento susten
tável;

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

(7) Considerando que, no Livro Verde de 11 de Janeiro
de 1995 e no Livro Branco de 13 de Dezembro de

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

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

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

(1 ) Considerando que o artigo 130?R do Tratado estabe
lece como um dos objectivos da política da Comuni
dade no domínio do ambiente a utilização prudente
e racional dos recursos naturais;

(2) Considerando que o Conselho, de 29 de Outubro de
1990, definiu o objectivo de até 2000 se estabilizarem
em toda a Comunidade as emissões totais de C02 aos
níveis de 1990 ;

(3) Considerando que a Decisão 93/389/CEE (*) estabe
leceu um mecanismo de vigilância das emissões
comunitárias de C02 e de outros gases responsáveis
pelo efeito de estufa;

(4) Considerando todavia que, apesar dos esforços feitos,
se prevê que, na Comunidade, as emissões de COz
geradas pelo consumo de energia aumentem 5 a 8 %
entre 1995 e 2000, na hipótese de um crescimento
económico normal; que, por conseguinte, é indispen
sável tomar novas medidas;

(5) Considerando que, na comunicação de 8 de Fevereiro
de 1990 sobre a energia e o ambiente, a Comissão
destacou o rendimento energético como pedra

angular dos esforços futuros para reduzir o impacto

1995, a Comissão comunicou ao Parlamento Europeu
e ao Conselho, a sua opinião acerca do futuro da
política energética na Comunidade e o papel da
poupança de energia e das medidas de rendimento
energético;

(8) Considerando que o artigo 130 ?A do Tratado prevê
que a Comunidade desenvolva e prossiga a sua acção
no sentido de reforçar a sua coesão económica e

social e que procure, em particular, reduzir a dispari
dade entre os níveis de desenvolvimento das diversas

regiões e o atraso das regiões menos favorecidas; que
a energia deve ser integrada nessa acção;

(9) Considerando que, pela Decisão 91 /565/CEE (% foi
adoptado um programa comunitário de rendimento
energético (Save} destinado a reforçar as infra-estru
turas de rendimento energético na Comunidade; que
esse programa chegou ao seu termo em 31
de Dezembro de 1995;

( 10) Considerando que a Comunidade reconhece o
programa Save como um importante elemento da
sua estratégia de redução das emissões de C02; que
na comunicação da Comissão, de 8 de Maio de 1991 ,

relativa à programação energética na Comunidade a
nível regional, nas conclusões do Conselho sobre esta
comunicação e na resolução do Parlamento Europeu,
de 16 de Julho de 1993 Ç), se afirma que as activi
dades do programa devem ser prosseguidas, alargadas
e utilizadas como base de apoio da estratégica ener
gética da Comunidade; que esta iniciativa de acções a
nível regional será totalmente integrada no novo
programa Save II;

(•) JO n? C 346 de 23. 12. 1995, p. 14.
(2) JO n? C 82 de 19. 3. 1996, p. 13.
(3) JO n? C 129 de 2. 5. 1996, p. 36.

( 11 ) Considerando que a Decisão n? 1110/94/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho (8) instituiu o
quarto programa-quadro de acções em matéria de
investigação, de desenvolvimento tecnológico e de
demonstração; que a política de rendimento energé
tico é um importante instrumento para a utilização e
promoção das novas tecnologias da energia que o
programa-quadro irá desenvolver, que o programa
Save II é um instrumento de política que comple

n ? C 141 de 13. 5. 1996, p. 35), posição comum do Conselho
de 8 de Julho de 1996 (JO n? C 264 de 11 . 9. 1996, p. 46) e
decisão do Parlamento Europeu de 12 de Novembro de 1996
(JO n ? C 323 de 4. 12. 1996).
O JO n? L 167 de 9. 7. 1993, p. 31 .

(6) JO n? L 307 de 8 . 11 . 1991 , p. 34.
Q JO n? C 255 de 20. 9. 1993, p. 252.
(8 JO n? L 126 de 18. 5. 1994, p. 1 .

negativo da energia no ambiente;

(6) Considerando a necessidade urgente de uma melhor
gestão da energia para contribuir para a protecção do
ambiente, para uma melhor segurança do abasteci

(4) Parecer do Parlamento Europeu de 16 de Abril de 1996 (JO

menta aquele programa;
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( 12) Considerando que o objectivo do programa Save IIz
melhorar a intensidade energética do consumo final
num ponto percentual por ano a mais do que seria
atingido noutras circunstâncias;
( 13) Considerando que, na reunião de 15 e 16
de Dezembro de 1994, o Conselho declarou que o
objectivo de estabilização das emissões de C02 só
poderá ser realizado através de um conjunto coorde
nado de medidas destinadas a melhorar o rendi

mento energético e a utilização racional da energia,
com base na oferta e na procura a todos os níveis da
produção, conversão, transporte e consumo de ener
gia, e a explorar as energias renováveis, e que nessas
medidas se incluem programas locais de gestão de
energia;

( 14) Considerando que, no parecer acerca do Livro Verde
da Comissão sobre a política energética ('), o Parla
mento Europeu solicitou a formulação de objectivos
e de um programa comum de rendimento energético
e de poupança de energia, compatíveis com os objec
tivos relativos à emissão de gases responsáveis pelo
efeito de estufa, acordados no Rio de Janeiro ( 1992) e
em Berlim ( 1995); que o Parlamento Europeu soli

citou um programa Save II e pediu que a Comissão
esclarecesse o papel que tenciona desempenhar na
poupança de energia e no rendimento energético

N ? L 335/ 51

países associados da Europa Central e Oriental, de
acordo com as conclusões do Conselho Europeu de
Copenhaga de Junho de 1994 e na linha da comuni
cação apresentada pela Comissão ao Conselho sobre
esta matéria em Maio de 1994, bem como a Malta e

Chipre, países mediterrânicos associados;
(21 ) Considerando que, para assegurar que uma utilização
eficiente da ajuda comunitária, a Comissão providen
ciará para que os projectos sejam sujeitos a uma apre
ciação prévia e acompanhará e avaliará sistematica
mente o andamento e os resultados dos projectos
apoiados;
(22) Considerando que a presente decisão inclui 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 (3),
para toda a duração do programa, sem prejuízo das
competências da autoridade orçamental definidos
no Tratado;

(23) Considerando que, antes do final de 1997, o
montante de referência financeira para o período
remanescente do programa deve ser revisto com base
num estudo da Comissão sobre a coordenação de

todos os programas relevantes no sector da energia,

através da elaboração de projectos concretos;

(15) Considerando que um maior rendimento energético

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

terá incidências positivas no ambiente e na segurança
do abastecimento de energia, ambos problemas

globais por natureza; que é necessário um alto grau
de cooperação internacional para se obterem os resul
tados mais positivos;

(16) Considerando que todos os elementos do programa
de acção comunitário para melhorar a eficácia da
utilização de electricidade, estabelecido pela Decisão
89/364/CEE (2), devem ser integrados no programa

Save II; que, por conseguinte, a referida decisão deve

Artigo 1 ?

1 . A Comunidade apoiará um programa quinquenal
para a preparação e execução de medidas e acções eficazes
em termos de custos, destinadas a promover o rendimento
energético na Comunidade. Os objectivos gerais do
programa são os seguintes:

a) Incentivar medidas de rendimento energético em todos

ser revogada;

(17) Considerando que até ao ano 2000 poderiam ser
evitadas emissões entre 180 e 200 MT de COa

melhorando a intensidade energética da procura final
de 5 % em relação às expectativas normais;

(18) Considerando que o programa Save II é um instru
mento importante e necessário para promover
um maior rendimento energético;

(19) Considerando que, para evitar duplicações de esforços
e alcançar uma sinergia, se deverá procurar, na execu

ção do programa, garantir uma estreita colaboração

os sectores;

b) Encorajar os investimentos no domínio da poupança
de energia pelos consumidores públicos e privados e
pela indústria;

c) Criar condições para melhorar a intensidade energética
do consumo final .

2.

O apoio financeiro comunitário será concedido às

acções abrangidas pelos objectivos da presente decisão,
no âmbito do programa Save II de promoção do rendi
mento energético na Comunidade, adiante designado
« programa».

com outros programas comunitários directamente
relacionados com a promoção do rendimento energé

Artigo 2?

tico;

(20) Considerando que é política e economicamente dese
jável abrir o programa Save II à participação dos
(') JO n ? C 287 de 30. 10. 1995, p. 34.
(2 JO n? L 157 de 9. 6. 1989, p. 32.

Serão financiadas, ao abrigo do programa, as seguintes

categorias de acções e medidas em matéria de rendimento
energético:
(3) JO n? C 293 de 8 . 11 . 1995, p. 4.
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a) Estudos e outras acções destinados a executar e
completar as medidas comunitárias (taiç como acordos
voluntários, mandatos para organismos de normaliza
ção, aquisições cooperativas e legislação) para melhorar
o rendimento energético e estudos destinados a estabe
lecer o rendimento energético como critério para os
programas estratégicos comunitários;

b) Acções-piloto sectoriais orientadas, destinadas a
acelerar o investimento no rendimento energético e/ou
a melhorar os padrões de utilização da energia, desen
volvidas por organizações ou empresas públicas e
privadas, bem como por redes ou associações temporá
rias de organizações e/ou empresas de dimensão comu
nitária já existentes, criados com o objectivo de realizar
os projectos;

c) Medidas propostas pela Comissão para fomentar o
intercâmbio de experiências, por forma a promover
uma melhor coordenação entre as actividades interna

cionais, comunitárias, nacionais, regionais e locais
através de meios adequados de divulgação de informa
ções;

d) Medidas idênticas às da alínea c), mas propostas por
entidades diferentes da Comissão;

e) Acompanhamento dos progressos a nível do rendi
mento energético na Comunidade e nos Estados-mem

24 . 12. 96

2. Antes do final de 1997, o Conselho procedera, nos
termos das disposições aplicáveis do Tratado, à revisão do
montante de referência financeira para o período rema
nescente do programa, com base numa comunicação e, se
necessário, em propostas da Comissão que tomem em
conta todos os programas relevantes do sector da energia.
Artigo 5 ?

1 . A Comissão será responsável pela execução finan
ceira e pela aplicação do programa. A Comissão assegurará
também que as acções desenvolvidas ao abrigo do
programa sejam sujeitas a aprovação prévia, acompanha
mento e subsequente avaliação, o que , concluído o
projecto, incluirá a avaliação da execução e determinará se
foram atingidos os seus objectivos iniciais.
2. Semestralmente e no termo do projecto, os benefi
ciários seleccionados apresentarão um relatório à Comis
são .

3 . As condições e directrizes a aplicar para o apoio a
todas as acções e medidas referidas no artigo 2? serão defi
nidas anualmente tendo em conta:

— critérios de custo-eficácia, o potencial de poupança de
energia e o impacto ambiental, em especial as emis
sões de C02,

bros e avaliação e acompanhamento contínuo das
acções e medidas desenvolvidas no âmbito do

— a lista de prioridades a que se refere o artigo 7?,

programa;

— a coesão dos Estados-membros em matéria de rendi

f) Acções específicas a favor da gestão da energia a nível
regional e urbano e a favor de uma maior coesão entre
os Estados-membros e as regiões em matéria de rendi
mento energético.

mento energético.
O comité a que se refere o n ? 2 do artigo 6? assistirá a
Comissão na definição destas condições e directrizes.

Artigo 6?
Artigo 3 ?
1.

Todos os custos das acções e medidas referidas

no artigo 2?, alíneas a), c) e e) serão suportados pelo orça
mento comunitário.

2.

O nível de financiamento das acções e medidas refe

ridas no artigo 2?, alíneas b), d) e f) é fixado num máximo
de 50 % do custo total .

1 . Se o montante em questão não exceder 100 000
ecus, aplicar-se-ão as seguintes disposições:
A Comissão será assistida por um comité consultivo
composto por representantes dos Estados-membros e
presidido pelo representante da Comissão.

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

3.

O saldo do financiamento das acções e medidas refe

presidente pode fixar em função da urgência da questão,

ridas no artigo 2?, alíneas b), d) e f) poderá ser assegurado
por fontes públicas, por fontes privadas ou por uma

se necessário procedendo a uma votação.

combinação de ambas.

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.

Artigo 4?
1.

O montante de referência financeira para a execução

do presente programa é de 45 milhões de ecus. As dota
ções anuais serão autorizadas pela autoridade orçamental,
dentro dos limites das perspectivas financeiras .

A Comissão tomará na melhor conta o parecer emitido
pelo comité . O comité será por ela informado do modo
como esse parecer foi tomado em consideração.
2. Se o montante em questão for superior a 100 000
ecus, aplicar-se-ão as seguintes disposições:
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A Comissão sera assistida por um comité composto por
representantes dos Estados-membros e presidido pelo
representante da Comissão.
O representante da Comissão apresentará ao 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. O parecer
será emitido por maioria, nos termos previstos no n ? 2 do
artigo 148 ? do Tratado para a adopção das decisões que o
Conselho é chamado a tomar sob proposta da Comissão.
Nas votações do comité, os votos dos representantes dos
Estados-membros estão sujeitos à ponderação definida
no artigo atrás referido. O presidente não participa na
votação.

A Comissão adoptará medidas que são imediatamente
aplicáveis. Todavia, se não forem conformes com o
parecer do comité, essas medidas serão imediatamente
comunicadas pela Comissão ao Conselho. Nesse caso:
— a Comissão pode diferir a aplicação das medidas que
aprovou, por um período máximo de um mês, a
contar da data dessa comunicação,

— o Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode
tomar uma decisão diferente no prazo previsto
no travessão anterior.

Artigo 7?
A Comissão elaborará anualmente uma lista de priori
dades para financiamento ao abrigo do programa. Essa
lista terá em conta a complementaridade entre o Save II e
os programas nacionais, com base nas informações anual
mente fornecidas pelos Estados-membros. Será dada prio
ridade às áreas em que essa complementaridade for maior.

O comité a que se refere o n ? 2 do artigo 6? assistirá a

N ? L 335/53

tomadas a nível da Comunidade e dos Estados-membros e

sobre os resultados alcançados, nomeadamente com refe

rência aos objectivos definidos no artigo 1 ? O relatório
será acompanhado das propostas de alteração que se reve
larem necessárias em função desses resultados.

3. No termo do programa, a Comissão procederá a uma
avaliação global dos resultados obtidos através da aplicação
da presente decisão e da coerência das acções nacionais e
comunitárias. A Comissão apresentará ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e

ao Comité das Regiões um relatório a este respeito,
fazendo especial referência ao nível de realização do
objectivo indicado no artigo 1 ?

Artigo 9?

É revogada a Decisão 89/364/CEE.
Artigo 10?

O programa será aberto à participação dos países asso
ciados da Europa Central e Oriental, de acordo com as
condições, e nomeadamente as disposições financeiras,
definidas nos protocolos complementares dos acordos de
associação, relativas à participação em programas comuni

tários. O programa será aberto à participação de Chipre e
de Malta, com base em dotações suplementares segundo
as mesmas regras aplicáveis aos países da EFTA, nos
termos dos procedimentos a acordar com esses países.
Artigo 11 ?

A presente decisão é aplicável de 1 de Janeiro de 1996 a
31 de Dezembro de 2000 .

Comissão na definição da lista de prioridades.

Artigo 12?

Artigo 8?
1.

No termo de cada ano do programa, a Comissão

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho um
relatório sobre os progressos realizados, acompanhado de

propostas relativas a alterações das directrizes, definidas

Feito em Bruxelas, em 16 de Dezembro de 1996.

nos termos do n ? 3 do artigo 5°, que possam revelar-se
necessárias à luz dos resultados do ano anterior.

2.

No termo do terceiro ano do programa, a Comissão

apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho um
relatório sobre as medidas de rendimento energético

Pelo Conselho
O Presidente
D. HIGGINS

N? L 335/54
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COMISSÃO

RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO
de 2 de Dezembro de 1996

relativa a um programa coordenado de controlos em 1997 para garantir o

respeito dos teores máximos de resíduos de pesticidas nos e sobre determinados
produtos de origem vegetal, incluindo frutas e produtos hortícolas
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(96/738/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

relatorios e planos previsionais nacionais até à referida
data;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 90/ 642/CEE do Conselho, de
27 de Novembro de 1990, relativa à fixação de teores

máximos de resíduos de pesticidas nos e sobre determi

nados produtos de origem vegetal, incluindo frutas e
produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pela Directiva 96/32/CE (2), e, nomeadamente, o
n ? 3 do seu artigo 4?,

Após consulta do Comité fitossanitário permanente,
Considerando que, nos termos do n ? 3 do artigo 4? da

Considerando que o anexo II da Directiva 90/642/CEE
foi completado por listas de teores máximos de resíduos
de determinados pesticidas pelas Directivas 93/58/CEE (4),
94/30/CE (*), 95/38/CE (^ e ainda pela Directiva
96/32/CE do Conselho, a aplicar pelos Estados-membros
até 30 de Abril de 1997, e alterado pela Directiva
9 5/6 1 /CE Q; que os teores máximos harmonizados de
resíduos de pesticidas estabelecidos no anexo II devem,
por conseguinte, ser objecto dos programas de controlo
nacionais e do programa coordenado de controlos de
1997;

Comissão, de 1 de Março de 1996, relativa a um programa
coordenado de controlos em 1996 para garantir o respeito
dos teores máximos de resíduos de pesticidas nos e sobre

Considerando que a Comissão não dispõe de informações
suficientes para poder ter uma visão global das acções
desenvolvidas pelos Estados-membros em matéria de
controlo de resíduos de pesticidas em 1995, nem para
permitir uma avaliação completa das previsões dos Esta
dos-membros nessa matéria para 1997; que, não obstante,
existem informações suficientes para coordenar um
programa de controlo relativo a combinações específicas
de pesticidas/produtos ao nível comunitário; que é a
segunda vez que um programa específico coordenado
deste tipo é recomendado e que é importante que sejam
dadas indicações em relação aos produtos a incluir em
futuros programas coordenados específicos anuais para
fins de planeamento por parte das autoridades compe
tentes dos Estados-membros; que os mesmos produtos
não serão, normalmente, incluídos nos programas coorde
nados específicos dos três anos seguintes;

determinados produtos de origem vegetal, incluindo frutas
e produtos hortícolas (3), foi recomendado aos Estados
-membros que notificassem à Comissão, até 1
de Setembro de 1996, o respectivo programa nacional de
controlo previsto para 1997; que, no entanto, nem todos

Considerando que não se encontra concluída a análise de
uma abordagem estatística sistemática para determinação
do número de amostras a colher no quadro programa
específico coordenado; que, no entanto, a análise de um

Directiva 90/642/CEE, a Comissão deve enviar aos Esta
dos-membros, até 1 de Novembro de cada ano, uma reco

mendação relativa a um programa coordenado de
controlos no ano seguinte para garantir o respeito dos
teores máximos de resíduos de pesticidas estabelecidos
no anexo II da referida directiva;

Considerando que, nos termos do artigo 4? da Directiva
90/642/CEE, os Estados-membros devem enviar à Comis

são, até 1 de Agosto de 1996, todas as informações neces
sárias sobre a execução, em 1995, dos respectivos

programas de controlo e estabelecer programas previsio
nais que fixem a natureza e a frequência dos controlos a
efectuar, que, nos termos da Recomendação 96/ 199/CE da

os Estados-membros puderam apresentar os respectivos
(■) JO n? L 350 de 14. 12. 1990, p. 71 .
(J) JO n? L 144 de 18 . 6. 1996, p. 12.
3 JO n? L 64 de 14. 3 . 1996, p. 18 .

(4)
O
(6)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

211
189
197
292

de
de
de
de

23.
23.
22.
17.

8 . 1993, p. 6.
7. 1994, p . 70 .
8 . 1995, p . 14.
12. 1995, p. 27.
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numero de amostras de um determinado produto superior
ao número a colher em 1996 na Comunidade permitirá
retirar conclusões com um maior grau de confiança em
relação aos resíduos de pesticidas detectados no ou sobre
esse produto; que, pelo menos especificamente para 1997,
os Estados-membros devem estabelecer como objectivo a
colheita, nos respectivos mercados, de 50 amostras de
produtos;

N ? L 335/55

de Julho de 1979, que define métodos comunitários de
colheita de amostras para o controlo oficial dos resíduos

de pesticidas sobre e nas frutas e produtos hortícolas (2), na
Directiva 85/591 /CEE do Conselho, de 20 de Dezembro
de 1985, relativa à introdução de modos de colheita de

amostras e de métodos de análise comunitários para o
controlo dos géneros destinados à alimentação humana (3),
na Directiva 89/397/CEE do Conselho, de 14 de Junho
de 1989, relativa ao controlo oficial dos géneros alimentí
cios (4) e na Directiva 93/99/CEE,

Considerando que o n ? 2 do artigo 4? da Directiva
90/642/CEE exige que os Estados-membros especifiquem
os critérios utilizados na elaboração dos respectivos
programas de controlo quando do envio à Comissão dos
dados relativos à sua execução durante o ano anterior; que
nessa informação se devem incluir os critérios aplicados

RECOMENDA AOS ESTADOS-MEMBROS:

na determinação do número de amostras a colher e das

análises a realizar, os teores a partir dos quais os resíduos
são notificados aplicados e os critérios para a sua determi
nação e ainda os critérios utilizados para o estabeleci
mento de medidas de garantia de qualidade da amos
tragem e de garantia de qualidade dos laboratórios que
realizam as análises, nos casos em que estes ainda não
estejam aprovados nos termos da Directiva 93/99/CE do
Conselho, de 29 de Outubro de 1993 , relativa a medidas

suplementares no que diz respeito ao controlo oficial dos
géneros alimentícios (');

1 . Especificamente para 1997, que procedam à colheita
de amostras e à análise das combinações de produtos/
/resíduos de pesticidas estabelecidas no anexo I, tendo
como objectivo a análise de 50 amostras por cada
produto, reflectindo, conforme o caso, a quota-parte
nacional, comunitária e de países terceiros no mercado
do Estado-membro em causa e elaborem um relatório

dos resultados, mencionando os métodos analíticos

utilizados, os teores de notificação e as medidas de

garantia de qualidade, até 1 de Agosto de 1998 ;
Considerando que seria igualmente util para a elaboração
de futuras recomendações que a Comissão fosse previa
mente informada sobre os programas previsionais dos
Estados-membros para 1998 e os anos seguintes, inclusi
vamente, se for caso disso, sob a forma de projecto ou de
anteprojecto;

2. Que enviem à Comissão, até 1 de Agosto de 1997,
todas as informações exigidas nos termos do n ? 2 do
artigo 4? da Directiva 90/642/CEE, relativas ao exer

cício de controlo de 1996, por forma a garantir, pelo
menos por amostragem aleatória, o respeito dos teores
máximos de resíduos e, nomeadamente :

Considerando que os dados relativos aos resultados dos

programas de controlo realizados e aos programas de
controlo nacionais previstos se prestam particularmente
ao tratamento, armazenamento e transmissão por métodos
electrónicos/informáticos; que foram criados modelos que
podem ser fornecidos aos Estados-membros pela Comis
são na forma de disquetes; que os Estados-membros

devem poder, por conseguinte, enviar à Comissão os
respectivos relatórios para 1996, bem como as previsões
para os programas nacionais de controlo para 1998, utili
zando esses modelos; que a definição de linhas de orienta
ção pela Comissão é a forma mais eficaz de continuar o

2.1 . Os resultados do exercício de controlo de 1996, tal

como definido no ponto 5 da Recomendação
96/ 199/CE da Comissão, relativa a um programa
coordenado de controlos em 1996;

2.2. Os resultados dos respectivos programas nacionais
de controlo dos resíduos enumerados no anexo II

da Directiva 90/642/CEE, relativamente aos teores

harmonizados ou, nos casos em que estes ainda
não tenham sido estabelecidos a nível comunitá

rio, relativamente aos teores aplicáveis a nível
nacional;

desenvolvimento desses modelos;

2.3 . Os critérios aplicados na elaboração dos respec
tivos programas nacionais relativamente ao
número de amostras colhidas e às análises realiza

Considerando que os controlos e a colheita de amostras

das;

pelos Estados-membros, a fim de garantir o respeito dos
teores máximos de resíduos de pesticidas estabelecidos na
lista referida no n? 1 do artigo 1 ? da Directiva 90/642/
/CEE, devem ser realizados em conformidade com o

disposto na Directiva 79/700/CEE da Comissão, de 24
(') JO n? L 290 de 24. 11 . 1993, p. 14.

2.4. Os critérios aplicados na definição e estabeleci
mento dos teores de notificação;
(2) JO n ? L 207 de 15. 8 . 1979, p. 26.
3) JO n ? L 372 de 31 . 12. 1985, p. 50 .
(4) JO n ? L 186 de 30 . 6. 1989, p. 23 .
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2.5. As medidas de garantia de qualidade aplicadas na
amostragem dos produtos ou eventuais alterações
relativamente às medidas desse tipo comunicadas
no ano anterior,

2.6. Informações relativas à aprovação, nos termos do
artigo 3 ? da Directiva 93/99/CE, dos laboratórios
que realizam as análises, e, nos casos em que essa
aprovação não tenha ainda sido concedida, aos
critérios aplicados nesses laboratórios para o esta
belecimento de medidas de garantia de qualidade;
3. Que notifiquem à Comissão, até 1 de Junho de 1997, o
respectivo programa de controlo dos teores máximos

24. 12. 96

de resíduos de pesticidas estabelecidos pela Directiva
90/642/CEE previsto para 1998 e, na medida do possí
vel, para os anos seguintes.

Os Estados-membros são os destinatários da presente
recomendação.
Feito em Bruxelas, em 2 de Dezembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

Limites máximos de resíduos (LMR) a controlar especificamente em 1997 nos termos do ponto 1
da recomendação
(mg/kg)

I

Produtos a que se aplicam LMR
4.

Resíduo de pesticida

1.

2.

3.

Feijões (frescos,

5.

Mandarinas

Pêras

Bananas

incluindo os

Batatas

a analisar

congelados)

Carbendazime (a)

5

2

1

Tiabendazol

6

5

3

Acefato

1

Clortalonil

0,01 *

Clorpirifos

0,3

0,5

DDT

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,05 *

Diazinona

0,5

0,5

0,5

0,5

Endossulfão

1

1

0,05 *

1

Iprodiona

0,02 *

—

—

—

5

I

Metalaxil

—

—

—

10

1

Metamidofos

0,2

—

Metidatião

2

0,3

Triazafos

—

—

0,02 *
0,01 *

—

—

—

0,05 *
0,01 *
0,02 *
0,02 *

(') Benomil, carbendazime, tiofanato-metilo (soma expressa em carbendazime).
* Indica o limite mínimo de detecção .

—

—

0,02 *
0,01 *

0,05 *
0,05 *

—

—

—

0,05 *

—

0,02 *

—

0,02 *

0,05 *
0,01 *
0,02 *

—
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 3 de Dezembro de 1996

relativa a uma ajuda financiera específica da Comunidade para a erradicação da
doença de Newcastle na Suécia
(96/739/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 da Comissão (2), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 3? e o n? 2 do seu
artigo 4?,
Considerando que, durante 1995, surgiram, na Suécia,
focos da doença de Newcastle; que o aparecimento desta
doença constitui um sério perigo para as aves de capoeira
da Comunidade que, para contribuir para a rápida erradi
cação da doença, a Comunidade tem a possibilidade de
compensar as perdas sofridas;
Considerando que, logo que a presença da doença de
Newcastle foi oficialmente confirmada, as autoridades
suecas tomaram as medidas necessárias, nomeadamente as

previstas no n ? 2 do artigo 3? da Decisão 90/424/CEE;
que tais medidas foram notificadas pelas autoridades
suecas;

Considerando que estão reunidas as condições necessárias
para a participação financeira da Comunidade;

participação financeira da Comunidade. Essa participação
financeira representa:
— 50 % das despesas suportadas pela Suécia a título de
indemnização dos proprietários pelo abate e, se for
caso disso, destruição das aves de capoeira e dos seus
produtos,

— 50 % das despesas suportadas pela Suécia a título da
limpeza, desinsectização e desinfecção das explorações
e do equipamento,
— 50 % das despesas suportadas pela Suécia a título de
indemnização dos proprietários pela destruição dos
alimentos para animais e do equipamento contamina
dos.

Artigo 2 ?
1 . A participação financeira da Comunidade será
concedida mediante apresentação dos documentos
comprovativos.
2. Os documentos a que diz respeito o n ? 1 devem ser
enviados pela Suécia o mais tardar seis meses a partir da
notificação da presente decisão.

3.

Contudo, a seu pedido, a Suécia pode beneficiar de

um adiantamento de 1 000 000 ecus .

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parcer do Comité vete
rinário permanente,

O Reino da Suécia é o destinatário da presente decisão.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Feito em Bruxelas, em 3 de Dezembro de 1996 .

Artigo 1 ?

A Suécia pode, em relação aos focos da doença de
Newcastle surgidos no seu território em 1995, obter uma

(') JO n? L 224 de 18. 8. 1990, p. 19.
2) JO n? L 168 de 2. 7. 1994, p. 31 .

Artigo 3 ?

Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n? 2433/96 da Comissão, de 19 de Dezembro de 1996, que altera
as taxas das restituições aplicáveis a certos produtos dos sectores dos cereais e do arroz expor
tados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado

(*Jornal Oficial das Comunidades Europeias» n? L 331 de 20 de Dezembro de 1996)
Páginas 32 e 33, o anexo e alterado do seguinte modo:
« ANEXO

do regulamento da Comissão, de 19 Dezembro de 1996, que altera taxas das restituições aplicáveis
a certos produtos dos sectores dos cereais e do arroz exportados sob a forma de mercadorias não
abrangidas pelo anexo II do Tratado
Taxas das restituições

Designação das mercadorias (')

Código NC

por 100 kg do produto
de base

1001 10 00

1001 90 99

Trigo duro:
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

I
I
0,422

— Outros casos

0,649

Trigo mole e mistura de trigo com centeio:
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

0,747

— Outros casos:

— — Em caso de aplicação do n? 5 do artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 1 222/94 (2)

—

— — Outros casos

1,149

1002 00 00

Centeio

3,199

1003 00 90

Cevada

3,066

1004 00 00

Aveia

2,812

1005 90 00

Milho utilizado sob a forma de:
— Amido:

\

— — Em caso de aplicação do n? 5 do artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 1 222/94 (2)

2,073

— — Outros casos

4,399

— Glicose, xarope de glicose, maltodextrina, xarope de maltodex
trina dos códigos NC 1702 30 51 , 1702 30 59, 1702 30 91 ,
1 702 30 99, 1 702 40 90, 1 702 90 50 , 1 702 90 75, 1 702 90 79,
2106 90 55 (3):

— — Em caso de aplicação do n? 5 do artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 1222/94 0

1,260

— — Outros casos

3,587

— Outras formas (incluindo em natureza)

4,399

Fécula de batata do código NC 1108 13 00 assimilada a um
produto resultante da transformação de milho:
— Em caso de aplicação do n? 5 do artigo 4? do Regulamento (CE)
n? 1 222/94 (2)
— Outros casos

1006 20

Arroz
— de
— de
— de

em película:
grãos redondos
grãos médios
grãos longos

2,073
4,399

19,375
17,250
17,250

N? L 335/60

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

MPT

24. 12. 96

Taxas das restituições

Código NC

Designação das mercadorias (')

por 100 kg do produto
de base

ex 1006 30

1006 40 00

Arroz
— de
— de
— de

branqueado:
grãos redondos
grãos médios
grãos longos

25,000
25,000
25,000

Trincas de arroz utilizadas sob a forma de:

— Amido do código NC 1108 19 10:
— — Em caso de aplicação do n? 5 do artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 1222/94 0

0,857

— — Outros casos

3,306

— Outras formas (incluindo em natureza)

3,306

1007 00 90

Sorgo

3,066

1101 00

Farinha de trigo ou de mistura de trigo com centeio (méteil):
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

0,919

— Outros casos

1,413

1102 10 00

Farinha de centeio

4,383

1103 11 10

Grumos e sêmolas de trigo duro:
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

0,599

— Outros casos

0,922

1103 11 90

Grumos e sêmolas de trigo mole:
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19
— Outros casos

1,061
1,632

(') No que se refere aos produtos agrícolas resultantes da transformação de produtos de base e/ou assimilados é necessário
aplicar os coeficientes que figuram no anexo E do Regulamento (CE) n? 1222/94 da Comissão (JO n? L 136 de 31 . 5.
1994, p. 5), alterado.
(2) As mercadorias abrangidas são as referidas no anexo I do Regulamento (CEE) n? 1722/93 da Comissão (JO n? L 159 de
1 . 7. 1993, p. 112) alterado.
(') Para os xaropes dos códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, obtidos a partir da mistura de xaropes de glucose e
de frutose, apenas o xarope de glucose tem direito à restituição à exportação.»

