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II
(Actos preparatórios)

COMISSˆO
Proposta de decisªo do Conselho relativa à conclusªo e à aplicaçªo provisória de um acordo
provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a Repœblica da CroÆcia, por outro
(2001/C 362 E/01)
COM(2001) 429 final  2001/0160(AVC)
(Apresentada pela Comissªo em 24 de Julho de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o artigo 133.o, em conjugaçªo com o n.o 2,
primeiro travessªo, e com o n.o 3, segundo travessªo, do artigo
300.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o acordo do Parlamento Europeu,
Considerando o seguinte:
(1) Enquanto se aguarda a entrada em vigor do Acordo de
Estabilizaçªo e de Associaçªo entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Repœblica da CroÆcia, por outro, assinado em . . ., em . . . de . . .
de 2001, Ø necessÆrio aprovar o acordo provisório sobre o
comØrcio e medidas conexas entre a Comunidade Europeia
e a Repœblica da CroÆcia, rubricado em Bruxelas, em 10 de
Julho de 2001.
(2) O facto de nªo existir um acordo separado em matØria de
transportes, concluído entre a Comunidade Europeia e a
Repœblica da CroÆcia, requer que sejam incluídas no
Acordo Provisório as disposiçıes pertinentes em matØria
comercial previstas no Protocolo n.o 6 do Acordo de Estabilizaçªo e de Associaçªo.
(3) Na falta de estruturas contratuais preexistentes, o presente
acordo institui um comitØ provisório para a sua aplicaçªo.
(4) As disposiçıes comerciais contidas no presente acordo tŒm
carÆcter excepcional, integrado no contexto da política aplicada no âmbito do processo de estabilizaçªo e de associaçªo, e nªo constituem, para a Uniªo Europeia, nenhum
precedente da política comercial da Comunidade Europeia
relativa a países terceiros que nªo os abrangidos pelo processo de estabilizaçªo e de associaçªo.

(5) Por conseguinte, o presente acordo deve ser aprovado em
nome da Comunidade Europeia,
DECIDE:

Artigo 1.o
1.
Sªo aprovados em nome da Comunidade Europeia o
Acordo Provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado,
e a Repœblica da CroÆcia, por outro, bem como os respectivos
anexos e protocolos e as declaraçıes apensas à Acta Final.
2.
Os textos referidos no n.o 1 acompanham a presente
decisªo.
Artigo 2.o
1.
A Comissªo, assistida por representantes dos Estados-Membros, representarÆ a Comunidade no comitØ provisório
instituído nos termos do artigo 38.o do Acordo.
2.
A posiçªo a adoptar pela Comunidade no âmbito do
ComitØ Provisório serÆ determinada pelo Conselho, sob proposta da Comissªo, ou, se for caso disso, pela Comissªo, em
conformidade com as disposiçıes correspondentes do Tratado.
Artigo 3.o
1.
O Presidente do Conselho da Uniªo Europeia fica autorizado a designar as pessoas com poderes para depositar, em
nome da Comunidade Europeia, o acto de notificaçªo previsto
no artigo 50.o do presente acordo.
2.
No caso de as formalidades para a conclusªo do presente
acordo nªo estarem concluídas atempadamente para a sua entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2002, aplicar-se-Æ a título
provisório a partir dessa data.
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ACTA FINAL
Os plenipotenciÆrios:
da COMUNIDADE EUROPEIA, a seguir denominada «a Comunidade»,
por um lado, e
os plenipotenciÆrios da REPÚBLICA DA CRO`CIA, a seguir denominada «a CroÆcia»,
por outro,
reunidos em . . . em . . . do ano dois mil e um para a assinatura do Acordo Provisório entre a Comunidade
Europeia, por um lado, e a Repœblica da CroÆcia, por outro, a seguir denominado «o Acordo»,
adoptaram, quando da assinatura do referido acordo, os seguintes textos:
o Acordo,
os respectivos Anexos I a VI, nomeadamente:
Anexo I relativo às concessıes pautais da CroÆcia para produtos industriais comunitÆrios (n.o 2 do artigo
5.o);
Anexo II relativo às concessıes pautais da CroÆcia para produtos industriais comunitÆrios (n.o 3 do artigo
5.o);
Anexo III relativo à definiçªo de produtos «Baby beef» referidos (n.o 2 do artigo 14.o);
Anexo IV a) relativo às concessıes pautais da CroÆcia para produtos agrícolas (isençªo de direitos, sem
limites quantitativos, à data de entrada em vigor do Acordo);
Anexo IV b) relativo às concessıes pautais da CroÆcia para produtos agrícolas (isençªo de direitos, ao
abrigo de contingentes, à data de entrada em vigor do Acordo);
Anexo IV c) relativo às concessıes pautais da CroÆcia para produtos agrícolas (isençªo de direitos, sem
limites quantitativos, um ano após a data de entrada em vigor do Acordo);
Anexo IV d) relativo às concessıes pautais da CroÆcia para produtos agrícolas (desmantelamento gradual
dos direitos NMF ao abrigo de contingentes pautais);
Anexo IV e) relativo às concessıes pautais da CroÆcia para produtos agrícolas (reduçªo gradual dos direitos
NMF sem limites quantitativos);
Anexo IV f) relativo às concessıes pautais da CroÆcia para produtos agrícolas (reduçªo gradual dos direitos
NMF ao abrigo de contingentes pautais);
Anexo V a) relativo aos produtos referidos no n.o 1 do artigo 15.o;
Anexo V b) relativo aos produtos referidos no n.o 2 do artigo 15.o;
Anexo VI relativo aos direitos de propriedade intelectual, industrial e comercial referidos no artigo 36.o;
e os seguintes Protocolos:
Protocolo n.o 1 relativo aos produtos tŒxteis e de vestuÆrio;
Protocolo n.o 2 relativo aos produtos siderœrgicos;
Protocolo n.o 3 relativo ao comØrcio de produtos agrícolas transformados entre a CroÆcia e a Comunidade;
Protocolo n.o 4 relativo à definiçªo da noçªo de «produtos originÆrios» e aos mØtodos de cooperaçªo
administrativa;
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Protocolo n.o 5 relativo à assistŒncia mœtua entre as autoridades administrativas em matØria aduaneira;
Protocolo n.o 6 relativo ao trÆfego rodoviÆrio em trânsito.
Os plenipotenciÆrios da Comunidade, juntamente com os plenipotenciÆrios da CroÆcia, adoptaram igualmente os textos das seguintes declaraçıes anexadas à presente Acta Final:
Declaraçªo comum relativa aos artigos 8.o e 16.o do Acordo;
Declaraçªo comum relativa ao artigo 28.o do Acordo;
Declaraçªo comum relativa à aplicaçªo de concessıes comerciais;
Declaraçªo comum relativa ao artigo 36.o do Acordo;
Declaraçªo comum relativa ao artigo 45.o do Acordo;
Declaraçªo comum relativa ao Protocolo n.o 4 no respeitante ao Principado de Andorra;
Declaraçªo comum relativa ao Protocolo n.o 4 no respeitante à Repœblica de Sªo Marinho.
Os plenipotenciÆrios da CroÆcia tomaram nota da declaraçªo unilateral da Comunidade e dos seus Estados-Membros relativa ao artigo 17.o do Acordo, anexada à presente Acta Final.
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ACORDO PROVISÓRIO
sobre o comØrcio e matØrias conexas entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a Repœblica da
CroÆcia, por outro
A COMUNIDADE EUROPEIA, a seguir designada «a Comunidade»,
por um lado, e
a REPÚBLICA DA CRO`CIA, a seguir designada «a CroÆcia»,
por outro,
Considerando que o Acordo de Estabilizaçªo e de Associaçªo entre as Comunidades Europeias e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a Repœblica da CroÆcia, por outro, foi assinado em [. . .], em [. . . de . . .]
de 2001;
Considerando que o Acordo de Estabilizaçªo e de Associaçªo se destina a estabelecer uma relaçªo próxima
e duradoura, baseada na reciprocidade e no interesse mœtuo, que permita à CroÆcia formalizar e consolidar
as suas relaçıes com a Uniªo Europeia;
Considerando que Ø necessÆrio assegurar o desenvolvimento das relaçıes comerciais atravØs do estabelecimento de uma relaçªo contratual;
Considerando que, para o efeito, Ø necessÆrio aplicar o mais rapidamente possível, atravØs de um acordo
provisório, as disposiçıes do Acordo de Estabilizaçªo e de Associaçªo sobre o comØrcio e matØrias
conexas;
Considerando que algumas das disposiçıes incluídas no Protocolo n.o 6 relativo aos transportes terrestres
do Acordo de Estabilizaçªo e de Associaçªo, que estªo relacionadas com o trÆfego rodoviÆrio em trânsito,
estªo directamente associadas à livre circulaçªo de mercadorias, devendo, por consequŒncia, ser incluídas
no presente acordo provisório;
Considerando que, enquanto se aguarda a entrada em vigor do Acordo de Estabilizaçªo e de Associaçªo e
o estabelecimento do Conselho de Estabilizaçªo e de Associaçªo, e na falta de uma estrutura institucional
contratual, Ø necessÆrio criar uma estrutura específica para assistir na aplicaçªo do Acordo Provisório;

DECIDIRAM concluir o presente acordo e, para o efeito, designaram como plenipotenciÆrios:
A COMUNIDADE EUROPEIA

 [A presidŒncia deve designar o representante]
 Christopher Patten,
Membro da Comissªo das Comunidades Europeias
A CRO`CIA

 [a designar]
OS QUAIS, após terem trocado os seus plenos poderes reconhecidos em boa e devida forma,
ACORDARAM NO SEGUINTE:

18.12.2001

18.12.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

T˝TULO I
PRINC˝PIOS GERAIS
Artigo 1.o (artigo 2.o do AEA)
O respeito dos princípios democrÆticos e dos direitos do Homem, consagrados na Declaraçªo Universal dos Direitos do
Homem e definidos na Acta Final de Helsínquia e na Carta
de Paris para uma Nova Europa, assim como o respeito dos
princípios do direito internacional, do Estado de direito e dos
princípios da economia de mercado, constantes do documento
adoptado pela ConferŒncia de Bona da CSCE sobre Cooperaçªo
Económica, presidirªo às políticas interna e externa das Partes,
constituindo um elemento essencial do presente acordo.
T˝TULO II
LIVRE CIRCULA˙ˆO DE MERCADORIAS
Artigo 2.o (artigo 15.o do AEA)
1.
A Comunidade e a CroÆcia criarªo de forma progressiva
uma zona de comØrcio livre, durante um período com a duraçªo mÆxima de seis anos a contar da data de entrada em
vigor do presente acordo, em conformidade com o disposto no
presente acordo e com as disposiçıes pertinentes do GATT de
1994 e da OMC. Para o efeito, as Partes terªo em consideraçªo
as exigŒncias específicas a seguir enunciadas.
2.
A CroÆcia deverÆ utilizar a Nomenclatura Combinada
para a classificaçªo das mercadorias que forem objecto de trocas comerciais entre as Partes.
3.
Para cada produto, os direitos de base aos quais serªo
aplicadas as sucessivas reduçıes previstas no presente acordo
serªo os efectivamente aplicados erga omnes no dia anterior ao
da assinatura do presente acordo ou os direitos consolidados
no âmbito da OMC para o ano 2002, caso estes sejam inferiores.
4.
Se, após a assinatura do presente acordo, forem aplicadas
reduçıes pautais erga omnes, nomeadamente reduçıes resultantes das negociaçıes pautais realizadas no âmbito da OMC, esses
direitos reduzidos substituirªo os direitos de base referidos no
n.o 3 a partir da data de aplicaçªo dessas reduçıes.
5.
A Comunidade e a CroÆcia informar-se-ªo reciprocamente
dos respectivos direitos de base.

PRODUTOS INDUSTRIAIS

Artigo

(artigo

16.o

no capítulo 72 da Nomenclatura Combinada, tal como previsto
nos artigos 9.o e 10.o.
3.
As trocas comerciais entre as Partes de produtos abrangidos pelo Tratado que institui a Comunidade Europeia da
Energia Atómica serªo efectuadas em conformidade com o
disposto nesse Tratado.
Artigo 4.o (artigo 17.o do AEA)
1.
Os direitos aduaneiros aplicÆveis à importaçªo na Comunidade de produtos originÆrios da CroÆcia serªo suprimidos a
partir da data de entrada em vigor do presente acordo.
2.
As restriçıes quantitativas aplicÆveis às importaçıes na
Comunidade e as medidas de efeito equivalente relativas a produtos originÆrios da CroÆcia serªo suprimidas a partir da data
da entrada em vigor do presente acordo.
Artigo 5.o (artigo 18.o do AEA)
1.
Os direitos aduaneiros de importaçªo aplicÆveis à importaçªo na CroÆcia de produtos originÆrios da Comunidade, distintos dos enumerados nos Anexos I e II, serªo suprimidos a
partir da data de entrada em vigor do presente acordo.
2.
Os direitos aduaneiros aplicÆveis à importaçªo na CroÆcia
de produtos originÆrios da Comunidade enumerados no Anexo
I serªo progressivamente reduzidos e suprimidos de acordo
com o seguinte calendÆrio:
 na data de entrada em vigor do presente acordo, esses
direitos serªo reduzidos para 60 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2003, esses direitos serªo reduzidos
para 30 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2004, serªo suprimidos os direitos
remanescentes.
3.
Os direitos aduaneiros aplicÆveis à importaçªo na CroÆcia
de produtos originÆrios da Comunidade enumerados no Anexo
II serªo progressivamente reduzidos e eliminados de acordo
com o seguinte calendÆrio:
 na data de entrada em vigor do presente acordo, esses
direitos serªo reduzidos para 70 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2003, esses direitos serªo reduzidos
para 50 % do direito de base;

CAP˝TULO I

3.o

C 362 E/5

do AEA)

 em 1 de Janeiro de 2004, esses direitos serªo reduzidos
para 40 % do direito de base;

1.
O disposto no presente capítulo Ø aplicÆvel aos produtos
originÆrios da Comunidade ou da CroÆcia enumerados nos
capítulos 25 a 97 da Nomenclatura Combinada, com excepçªo
dos produtos enumerados no n.o 1, alínea ii), do Anexo I do
Acordo sobre a Agricultura (GATT de 1994).

 em 1 de Janeiro de 2005, esses direitos serªo reduzidos
para 30 % do direito de base;

2.
O disposto nos artigos 4.o e 5.o nªo Ø aplicÆvel aos
produtos tŒxteis nem aos produtos siderœrgicos classificados

 em 1 de Janeiro de 2007, serªo suprimidos os direitos
remanescentes.

 em 1 de Janeiro de 2006, esses direitos serªo reduzidos
para 15 % do direito de base;
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4.
As restriçıes quantitativas aplicÆveis às importaçıes na
CroÆcia e as medidas de efeito equivalente relativas a produtos
originÆrios da Comunidade serªo suprimidas a partir da data de
entrada em vigor do presente acordo.
Artigo 6.o (artigo 19.o do AEA)
A partir da data de entrada em vigor do presente acordo, a
Comunidade e a CroÆcia eliminarªo, nas suas trocas comerciais,
todos os encargos de efeito equivalente a direitos aduaneiros de
importaçªo.

18.12.2001

Artigo 12.o (artigo 25.o do AEA)
O Protocolo n.o 3 estabelece o regime de trocas comerciais
aplicÆvel aos produtos agrícolas transformados nele enumerados.
Artigo 13.o (artigo 26.o do AEA)
1.
A partir da data de entrada em vigor do presente acordo,
a Comunidade eliminarÆ todas as restriçıes quantitativas e medidas de efeito equivalente aplicÆveis às importaçıes de produtos agrícolas e da pesca originÆrios da CroÆcia.

Artigo 7.o (artigo 20.o do AEA)
1.
A partir da data de entrada em vigor do presente acordo,
a Comunidade e a CroÆcia eliminarªo todos os direitos aduaneiros de exportaçªo e os encargos de efeito equivalente.
2.
A partir da data de entrada em vigor do presente acordo,
a Comunidade e a CroÆcia eliminarªo, nas suas trocas comerciais, todas as restriçıes quantitativas à exportaçªo e as medidas de efeito equivalente.
Artigo 8.o (artigo 21.o do AEA)
A CroÆcia declara-se disposta a reduzir os direitos aduaneiros
aplicÆveis às trocas comerciais com a Comunidade a um ritmo
mais rÆpido do que o previsto no artigo 5.o, logo que a sua
situaçªo económica geral e a situaçªo do sector económico em
causa o permitam.
O ComitØ Provisório formularÆ recomendaçıes para esse efeito.
Artigo 9.o (artigo 22.o do AEA)
O Protocolo n.o 1 estabelece o regime aplicÆvel aos produtos
tŒxteis nele referidos.
Artigo 10.o (artigo 23.o do AEA)
O Protocolo n.o 2 estabelece o regime aplicÆvel aos produtos
siderœrgicos classificados no capítulo 72 da Nomenclatura
Combinada.
CAP˝TULO II
AGRICULTURA E PESCA

Artigo 11.o (artigo 24.o do AEA)
Definiçªo
1.
As disposiçıes do presente capítulo sªo aplicÆveis às trocas comerciais de produtos agrícolas e de produtos da pesca
originÆrios da Comunidade ou da CroÆcia.
2.
Entende-se por «produtos agrícolas» os produtos enumerados nos capítulos 1 a 24 da Nomenclatura Combinada e os
produtos enumerados no n.o 1, alínea ii), do Anexo I do
Acordo sobre a Agricultura (GATT de 1994).
3.
A presente definiçªo inclui o peixe e os produtos da
pesca classificados nas posiçıes 1604 e 1605 ou nas subposiçıes 0511 91, 2301 20 e ex 1902 20 do Capítulo 3 («massas
alimentícias recheadas, contendo, em peso, mais de 20 % de
peixes, crustÆceos, moluscos ou outros invertebrados aquÆticos»).

2.
A partir da data de entrada em vigor do presente acordo,
a CroÆcia eliminarÆ todas as restriçıes quantitativas e medidas
de efeito equivalente aplicÆveis às importaçıes de produtos
agrícolas e da pesca originÆrios da Comunidade.
Artigo 14.o (artigo 27.o do AEA)
Produtos agrícolas
1.
A partir da data de entrada em vigor do presente acordo,
a Comunidade eliminarÆ os direitos aduaneiros e os encargos
de efeito equivalente aplicÆveis às importaçıes de produtos
agrícolas originÆrios da CroÆcia, com excepçªo dos classificados nas posiçıes 0102, 0201, 0202 e 2204 da Nomenclatura
Combinada. No que respeita aos produtos classificados nos
capítulos 7 e 8 da Nomenclatura Combinada, relativamente
aos quais a pauta aduaneira comum prevŒ a aplicaçªo de direitos aduaneiros ad valorem e de um direito aduaneiro específico, essa eliminaçªo serÆ exclusivamente aplicÆvel à parte ad
valorem do direito.
2.
A partir da data da entrada em vigor do presente acordo,
a Comunidade fixarÆ os direitos aduaneiros aplicÆveis às suas
importaçıes de produtos da categoria «baby beef», definidos no
Anexo III e originÆrios da CroÆcia em 20 % do direito ad
valorem e em 20 % do direito específico previsto na pauta
aduaneira comum das Comunidades Europeias, dentro dos limites de um contingente pautal anual de 9 400 toneladas,
expresso em peso por carcaça.
3.
A partir da data da entrada em vigor do presente acordo,
a CroÆcia:
a) eliminarÆ os direitos aduaneiros aplicÆveis às importaçıes de
determinados produtos agrícolas originÆrios da Comunidade, enumerados na alínea a) do Anexo IV;
b) eliminarÆ os direitos aduaneiros aplicÆveis às importaçıes de
determinados produtos agrícolas originÆrios da Comunidade, enumerados na alínea b) do Anexo IV, dentro dos
limites dos contingentes pautais indicados para cada produto no referido anexo. Os referidos contingentes pautais
serªo aumentados anualmente na quantidade indicada para
cada produto no referido anexo.
A partir do primeiro ano após a data de entrada em vigor do
presente acordo, a CroÆcia:
c) eliminarÆ os direitos aduaneiros aplicÆveis às importaçıes de
determinados produtos agrícolas originÆrios da Comunidade, enumerados na alínea c) do Anexo IV.
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A partir da data da entrada em vigor do presente acordo, a
CroÆcia:
d) eliminarÆ progressivamente os direitos aduaneiros aplicÆveis
às importaçıes de determinados produtos agrícolas originÆrios da Comunidade, enumerados na alínea d) do Anexo IV,
dentro dos limites dos contingentes pautais e de acordo com
o calendÆrio indicado para cada produto no referido anexo;
e) reduzirÆ progressivamente para 50 % do direito NMF os
direitos aduaneiros aplicÆveis às importaçıes de determinados produtos agrícolas originÆrios da Comunidade, enumerados na alínea e) do Anexo IV, de acordo com o calendÆrio
indicado para cada produto no referido anexo;
f) reduzirÆ progressivamente para 50 % do direito NMF os
direitos aduaneiros aplicÆveis às importaçıes de determinados produtos agrícolas originÆrios da Comunidade, enumerados na alínea f) do Anexo IV, dentro dos limites dos
contingentes pautais e de acordo com o calendÆrio indicado
para cada produto no referido anexo.
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Artigo 17.o (artigo 30.o do AEA)
O disposto no presente capítulo nªo prejudica a aplicaçªo
unilateral de medidas mais favorÆveis por qualquer das Partes.
Artigo 18.o (artigo 31.o do AEA)
Sem prejuízo de outras disposiçıes do presente acordo, nomeadamente o seu artigo 25.o, se, atendendo à especial sensibilidade dos mercados agrícola e da pesca, as importaçıes de
produtos originÆrios de uma das Partes que sejam objecto de
concessıes efectuadas nos termos dos artigos 12.o, 14.o e 15.o
provocarem uma grave perturbaçªo nos mercados da outra
Parte ou nos respectivos mecanismos reguladores nacionais,
as Partes procederªo imediatamente a consultas, a fim de encontrarem uma soluçªo adequada. Enquanto nªo for encontrada uma soluçªo, a Parte em questªo poderÆ adoptar as medidas que considerar necessÆrias.
CAP˝TULO III
DISPOSI˙ÕES COMUNS

Artigo 19.o (artigo 32.o do AEA)

4.
O regime aplicÆvel às trocas comerciais de produtos vitivinícolas serÆ definido num protocolo relativo aos vinhos e às
bebidas espirituosas.

As disposiçıes do presente capítulo sªo aplicÆveis às trocas
comerciais de todos os produtos entre as Partes, salvo disposiçªo em contrÆrio prevista no presente capítulo ou nos Protocolos n.os 1, 2 e 3.

Artigo 15.o (artigo 28.o do AEA)

Artigo 20.o (artigo 33.o do AEA)

Produtos da pesca

Standstill

1.
A partir da data de entrada em vigor do presente acordo,
a Comunidade eliminarÆ na sua totalidade os direitos aduaneiros aplicÆveis ao peixe e aos produtos da pesca, com excepçªo
dos produtos enumerados na alínea a) do Anexo V, originÆrios
da CroÆcia. Os produtos enumerados na alínea a) do Anexo V
estarªo sujeitos às disposiçıes previstas no referido anexo.

1.
A partir da data de entrada em vigor do presente acordo,
nªo poderªo ser introduzidos nas trocas comerciais entre a
Comunidade e a CroÆcia novos direitos aduaneiros de importaçªo ou de exportaçªo ou encargos de efeito equivalente, nªo
podendo ser aumentados os que jÆ estiverem a ser aplicados.

2.
A partir da data de entrada em vigor do presente acordo,
a CroÆcia eliminarÆ todos os encargos de efeito equivalente a
direitos aduaneiros e eliminarÆ na sua totalidade os direitos
aduaneiros aplicÆveis ao peixe e aos produtos da pesca, com
excepçªo dos produtos enumerados na alínea b) do Anexo V,
originÆrios da Comunidade Europeia. Os produtos enumerados
na alínea b) do Anexo V estarªo sujeitos às disposiçıes previstas no referido anexo.
Artigo 16.o (artigo 29.o do AEA)
Tendo em conta o volume das trocas comerciais de produtos
agrícolas e da pesca entre as Partes, a sensibilidade desses produtos, as regras das políticas comuns da Comunidade e das
políticas da CroÆcia para a agricultura e a pesca, a importância
destes sectores para a economia croata, assim como as consequŒncias das negociaçıes comerciais multilaterais realizadas no
âmbito da OMC, a Comunidade e a CroÆcia analisarªo, no
âmbito do ComitØ Provisório, o mais tardar atØ 1 de Julho
de 2006, produto a produto e numa base ordenada e recíproca,
a possibilidade de se efectuarem novas concessıes mœtuas,
tendo em vista uma maior liberalizaçªo das trocas comerciais
de produtos agrícolas e da pesca.

2.
A partir da data de entrada em vigor do presente acordo,
nªo poderªo ser introduzidas nas trocas comerciais entre a
Comunidade e a CroÆcia novas restriçıes quantitativas às importaçıes ou às exportaçıes ou outras medidas de efeito equivalente, nªo podendo ser tornadas mais restritivas as jÆ existentes.
3.
Sem prejuízo das concessıes efectuadas nos termos do
artigo 13.o, o disposto nos n.os 1 e 2 nªo limita de modo
algum a execuçªo das políticas agrícolas da CroÆcia e da Comunidade, nem a adopçªo de quaisquer medidas no âmbito
dessas políticas, desde que nªo seja afectado o regime de importaçªo previsto no Anexo III, nas alíneas a), b), c), d), e) e f)
do Anexo IV ou nas alíneas a) e b) do Anexo V.
Artigo 21.o (artigo 34.o do AEA)
Proibiçªo de discriminaçªo fiscal
1.
As Partes abster-se-ªo de recorrer a quaisquer prÆticas ou
medidas de natureza fiscal interna e eliminarªo as actualmente
existentes que se traduzam numa discriminaçªo, directa ou
indirecta, entre os produtos de uma das Partes e os produtos
semelhantes originÆrios da outra Parte.
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2.
Os produtos exportados para o território de uma das
Partes nªo poderªo beneficiar de restituiçıes de impostos indirectos internos superiores ao montante dos impostos indirectos que lhes tenham sido aplicados.
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rio, a Parte importadora poderÆ adoptar as medidas que considere adequadas.
Artigo 25.o (artigo 38.o do AEA)

Artigo 22.o (artigo 35.o do AEA)

ClÆusula de salvaguarda geral

As disposiçıes relativas à eliminaçªo dos direitos aduaneiros de
importaçªo serªo igualmente aplicÆveis aos direitos aduaneiros
de carÆcter fiscal.

1.
Se um determinado produto de uma das Partes for importado no território da outra Parte em quantidades e em
condiçıes tais que causem ou ameacem causar:

Artigo 23.o (artigo 36.o do AEA)

 um grave prejuízo aos produtores nacionais de produtos
similares ou directamente concorrentes no território da
Parte importadora; ou

Uniıes aduaneiras, zonas de comØrcio livre e acordos em
matØria de comØrcio fronteiriço
1.
O presente acordo nªo prejudica a manutençªo em vigor
ou a celebraçªo de uniıes aduaneiras, de zonas de comØrcio
livre ou de acordos em matØria de comØrcio fronteiriço, na
medida em que os mesmos nªo afectem os regimes comerciais
nele previstos.

2.
Durante os períodos de transiçªo previstos no artigo 5.o,
o presente acordo nªo prejudicarÆ a aplicaçªo de regimes preferenciais específicos relativos à circulaçªo de mercadorias, previstos em acordos sobre comØrcio fronteiriço previamente celebrados entre um ou mais Estados-Membros e a Repœblica
Socialista Federativa da JugoslÆvia, cuja sucessªo tenha sido
assumida pela CroÆcia, ou resultantes dos acordos bilaterais
celebrados pela CroÆcia, a fim de promover o comØrcio regional.

3.
As Partes consultar-se-ªo no âmbito do ComitØ Provisório, relativamente aos acordos descritos nos n.os 1 e 2 e, se for
caso disso, em relaçªo a quaisquer outras questıes importantes
relacionadas com as respectivas políticas comerciais face a países terceiros. No caso de adesªo de um país terceiro à Comunidade, as Partes consultar-se-ªo a fim de se assegurarem que
serªo tidos em consideraçªo os interesses comuns da Comunidade e da CroÆcia no âmbito do presente acordo.

 perturbaçıes graves num sector da economia ou dificuldades que possam causar uma grave deterioraçªo da situaçªo
económica de uma regiªo da Parte importadora,

a Parte importadora poderÆ adoptar as medidas adequadas, de
acordo com as condiçıes e os procedimentos previstos no
presente artigo.

2.
A Comunidade e a CroÆcia apenas poderªo aplicar as
referidas medidas de salvaguarda de acordo com o disposto
no presente acordo. Essas medidas nªo poderªo exceder o
estritamente indispensÆvel para sanar as dificuldades que tenham surgido e consistirªo, normalmente, na suspensªo da
reduçªo adicional da taxa do direito aplicÆvel prevista no presente acordo relativamente ao produto em causa ou no aumento da taxa do direito aplicÆvel a esse produto. Essas medidas deverªo conter disposiçıes claras que prevejam a sua eliminaçªo progressiva, o mais tardar no final do período estabelecido. Essas medidas nªo poderªo ser aplicadas por um
período superior a um ano. Em circunstâncias muito excepcionais, poderªo ser adoptadas medidas por um período mÆximo
de trŒs anos. Nªo poderÆ ser aplicada qualquer medida de
salvaguarda relativamente à importaçªo de um produto que
jÆ tenha sido anteriormente sujeito a uma medida desse tipo,
durante um período de pelo menos trŒs anos a contar da
caducidade dessa medida.

Artigo 24.o (artigo 37.o do AEA)
Dumping
1.
Se uma das Partes constatar a ocorrŒncia de prÆticas de
dumping, na acepçªo do artigo VI do GATT de 1994, nas suas
trocas comerciais com a outra Parte, poderÆ adoptar as medidas adequadas contra essas prÆticas, em conformidade com o
disposto no Acordo sobre a Aplicaçªo do Artigo VI do GATT
de 1994 e da respectiva legislaçªo nacional na matØria.

2.
No que se refere ao disposto no n.o 1, o ComitØ Provisório deve ser notificado do processo anti-dumping logo que as
autoridades da Parte importadora tenham dado início a um
inquØrito. Se nªo tiver sido posto termo à prÆtica de dumping,
na acepçªo do artigo VI do GATT de 1994, ou nªo tiver sido
encontrada qualquer outra soluçªo satisfatória no prazo de
trinta dias a contar da data de notificaçªo do ComitØ Provisó-

3.
Nos casos especificados no presente artigo, antes da
adopçªo das medidas nele previstas, ou nos casos em que
seja aplicÆvel o disposto na alínea b) do n.o 4, o mais rapidamente possível, a Comunidade ou a CroÆcia, consoante o caso,
comunicarÆ ao ComitØ Provisório todas as informaçıes pertinentes, a fim de se encontrar uma soluçªo aceitÆvel para
ambas as Partes.

4.
Para efeitos da aplicaçªo do disposto nos nœmeros anteriores, sªo aplicÆveis as seguintes disposiçıes.

a) As dificuldades decorrentes da situaçªo prevista no presente
artigo serªo notificadas ao ComitØ Provisório a fim de serem
examinadas, podendo este adoptar qualquer decisªo necessÆria para lhes pôr termo.
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Se o ComitØ Provisório ou a Parte exportadora nªo tiverem
adoptado qualquer decisªo que ponha termo a essas dificuldades ou nªo tiver sido encontrada qualquer outra soluçªo
satisfatória no prazo de trinta dias a contar da data da
notificaçªo do ComitØ Provisório, a Parte importadora poderÆ adoptar as medidas adequadas para resolver o problema, em conformidade com o disposto no presente artigo.
Na selecçªo das medidas a adoptar, serÆ atribuída prioridade
às que menos perturbem o funcionamento dos regimes
previstos no presente acordo.

Comunidade ou a CroÆcia, consoante o caso, comunicarÆ ao
ComitØ Provisório todas as informaçıes pertinentes, a fim de se
encontrar uma soluçªo aceitÆvel para ambas as Partes. No
âmbito do ComitØ Provisório, as Partes poderªo chegar a
acordo sobre qualquer forma de pôr termo a essas dificuldades.
Caso nªo seja alcançado um acordo no prazo de trinta dias a
contar da data da sujeiçªo da questªo ao ComitØ Provisório, a
Parte exportadora poderÆ aplicar medidas em relaçªo à exportaçªo do produto em causa, em conformidade com o disposto
no presente artigo.

b) Em circunstâncias excepcionais e críticas que exijam uma
acçªo imediata e impossibilitem a comunicaçªo de informaçıes ou uma anÆlise prØvias, consoante o caso, a Parte
afectada poderÆ, nas situaçıes especificadas no presente artigo, aplicar imediatamente as medidas preventivas necessÆrias para fazer face à situaçªo, informando de imediato a
outra Parte.

4.
Em circunstâncias excepcionais e críticas que exijam uma
acçªo imediata e impossibilitem a comunicaçªo de informaçıes
ou uma anÆlise prØvias, a Comunidade ou a CroÆcia, consoante
o caso, poderÆ aplicar imediatamente as medidas preventivas
necessÆrias para fazer face à situaçªo, informando de imediato
a outra Parte.

As medidas de salvaguarda serªo imediatamente notificadas ao
ComitØ Provisório, devendo ser objecto de consultas periódicas
no âmbito deste órgªo, tendo em vista a definiçªo de um
calendÆrio para a sua eliminaçªo logo que as circunstâncias o
permitam.

5.
Quaisquer medidas aplicadas nos termos do presente artigo deverªo ser imediatamente notificadas ao ComitØ Provisório, devendo ser objecto de consultas periódicas no âmbito
desse órgªo, tendo em vista a definiçªo de um calendÆrio
para a sua eliminaçªo logo que as circunstâncias o permitam.

5.
Se a Comunidade ou a CroÆcia sujeitar as importaçıes de
produtos susceptíveis de provocarem as dificuldades referidas
no presente artigo a um procedimento administrativo que tenha por objectivo fornecer rapidamente informaçıes sobre a
evoluçªo dos fluxos comerciais, informarÆ desse facto a outra
parte.

Artigo 27.o (artigo 40.o do AEA)

Artigo 26.o (artigo 39.o do AEA)
ClÆusula relativa à escassez de um produto
1.
Quando o cumprimento do disposto no presente título
puder dar origem:
a) a uma grave escassez ou a uma ameaça de escassez de
produtos alimentares ou outros produtos essenciais para a
Parte exportadora; ou
b) à reexportaçªo, para um país terceiro, de um produto em
relaçªo ao qual a Parte exportadora mantenha restriçıes
quantitativas à exportaçªo, direitos aduaneiros de exportaçªo ou medidas ou encargos de efeito equivalente, e sempre que as situaçıes acima referidas provoquem ou sejam
susceptíveis de provocar graves dificuldades para a Parte
exportadora,
esta poderÆ adoptar as medidas adequadas, nas condiçıes e em
conformidade com os procedimentos previstos no presente
artigo.
2.
Na selecçªo das medidas a adoptar, serÆ atribuída prioridade às que menos perturbem o funcionamento dos regimes
previstos no presente acordo. Essas medidas nªo poderªo ser
aplicadas de forma a constituírem um meio de discriminaçªo
arbitrÆria ou injustificada perante condiçıes idŒnticas ou uma
restriçªo dissimulada às trocas comerciais, devendo ser eliminadas logo que as condiçıes deixem de justificar a sua manutençªo em vigor.
3.
Antes de adoptar as medidas previstas no n.o 1, ou o
mais rapidamente possível nos casos previstos no n.o 4, a

Monopólios estatais
A CroÆcia adaptarÆ progressivamente todos os monopólios estatais de carÆcter comercial, de modo a assegurar que, atØ ao
final do quarto ano seguinte à entrada em vigor do presente
acordo, nªo subsista qualquer discriminaçªo relativamente às
condiçıes de fornecimento e de comercializaçªo de mercadorias entre os nacionais dos Estados-Membros da Uniªo Europeia e os nacionais da CroÆcia. O ComitØ Provisório serÆ informado das medidas adoptadas para a concretizaçªo deste
objectivo.
Artigo 28.o (artigo 41.o do AEA)
O Protocolo n.o 4 estabelece as regras de origem para a aplicaçªo das preferŒncias pautais previstas no presente acordo.
Artigo 29.o (artigo 42.o do AEA)
Restriçıes autorizadas
O presente acordo nªo prejudica as proibiçıes ou restriçıes à
importaçªo, exportaçªo ou trânsito justificadas por razıes de
moralidade pœblica, ordem pœblica ou segurança pœblica; de
protecçªo da saœde e da vida das pessoas, animais e plantas;
de protecçªo do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico ou de protecçªo da propriedade intelectual, industrial e comercial nem a aplicaçªo da regulamentaçªo
relativa ao ouro e à prata. Essas proibiçıes ou restriçıes nªo
poderªo, todavia, constituir uma forma de discriminaçªo arbitrÆria nem uma restriçªo dissimulada ao comØrcio entre as
Partes.
Artigo 30.o (artigo 43.o do AEA)
As Partes acordam em cooperar a fim de reduzirem a possibilidade de ocorrŒncia de fraudes na aplicaçªo das disposiçıes
comerciais do presente acordo.
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Sem prejuízo do disposto no presente acordo, nomeadamente
nos seus artigos 18.o, 25.o e 37.o e no Protocolo n.o 4, se uma
das Partes constatar que existem elementos de prova suficientes
da ocorrŒncia de fraudes, por exemplo o aumento considerÆvel
das trocas comerciais de um determinado produto de uma
Parte com a outra Parte, para alØm dos níveis correspondentes
às condiçıes económicas, nomeadamente as capacidades normais de produçªo e de exportaçªo, ou a falta da cooperaçªo
administrativa necessÆria para o controlo das provas de origem
por qualquer das Partes, estas procederªo de imediato a consultas a fim de encontrar uma soluçªo adequada. Enquanto nªo
for encontrada uma soluçªo, a Parte em questªo poderÆ adoptar as medidas que considerar necessÆrias. Na selecçªo das
medidas a adoptar, serÆ atribuída prioridade às que menos
perturbem o funcionamento dos regimes previstos no presente
acordo.
Artigo 31.o (artigo 44.o do AEA)
A aplicaçªo do presente acordo nªo prejudica a aplicaçªo do
direito comunitÆrio às Ilhas CanÆrias.
Artigo 32.o (n.o 1 do artigo 58.o do AEA)
TrÆfego rodoviÆrio em trânsito
O trÆfego rodoviÆrio em trânsito Ø regido pelas disposiçıes do
Protocolo n.o 6.

T˝TULO III
PAGAMENTOS, CONCORR˚NCIA E OUTRAS DISPOSI˙ÕES DE CAR`CTER ECONÓMICO
Artigo 33.o (artigo 59.o do AEA)
As Partes comprometem-se a autorizar, numa moeda livremente convertível, em conformidade com o disposto no artigo
VIII dos Estatutos do Fundo MonetÆrio Internacional, todos os
pagamentos e transferŒncias da balança de transacçıes correntes da balança de pagamentos entre a Comunidade e a CroÆcia.
Artigo 34.o (artigo 66.o do AEA)
1.
As Partes procurarªo evitar na medida do possível a
adopçªo de medidas restritivas, incluindo as relativas às importaçıes, resultantes de consideraçıes relacionadas com a balança
de pagamentos. Se uma das Partes introduzir qualquer medida
desse tipo, apresentarÆ o mais rapidamente possível à outra
Parte um calendÆrio para a sua eliminaçªo.

2.
Se um ou mais Estados-Membros da Uniªo Europeia ou a
CroÆcia enfrentarem graves dificuldades a nível da balança de
pagamentos ou estiverem na eminŒncia de sentir dificuldades
desse tipo, a Comunidade ou a CroÆcia, consoante o caso,
poderÆ, de acordo com as condiçıes fixadas no âmbito do
Acordo da OMC, adoptar medidas restritivas, incluindo no
que respeita às importaçıes, as quais deverªo ter uma duraçªo
limitada e nªo poderªo exceder o estritamente necessÆrio para
sanar a situaçªo da balança de pagamentos. A Comunidade ou
a CroÆcia, consoante o caso, informarÆ imediatamente desse
facto a outra Parte.
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3.
As transferŒncias relacionadas com investimentos, nomeadamente com o repatriamento de capitais investidos ou reinvestidos, bem como qualquer tipo de rendimentos deles resultantes, nªo poderªo ser sujeitas a medidas restritivas.
Artigo 35.o (artigo 70.o do AEA)
ConcorrŒncia e outras disposiçıes de carÆcter económico
1.
Sªo incompatíveis com o correcto funcionamento do presente acordo, na medida em que possam afectar as trocas
comerciais entre a Comunidade e a CroÆcia:
i) todos os acordos entre empresas, decisıes de associaçıes de
empresas e prÆticas concertadas entre empresas que tenham
por objectivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrŒncia;
ii) a exploraçªo abusiva, por parte de uma ou mais empresas,
de uma posiçªo dominante no conjunto dos territórios da
Comunidade ou da CroÆcia ou numa parte substancial dos
mesmos;
iii) qualquer auxílio estatal que falseie ou ameace falsear a
concorrŒncia, favorecendo determinadas empresas ou produçıes.
2.
Quaisquer prÆticas contrÆrias ao disposto no presente
artigo serªo analisadas com base nos critØrios decorrentes da
aplicaçªo das regras da concorrŒncia vigentes na Comunidade,
nomeadamente os artigos 81.o, 82.o, 86.o e 87.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, e nos instrumentos interpretativos adoptados pelas instituiçıes comunitÆrias.
3.
As Partes criarªo uma autoridade independente do ponto
de vista do seu funcionamento, que disponha das competŒncias
necessÆrias para assegurar a aplicaçªo integral do disposto nas
subalíneas i) e ii) do n.o 1 do presente artigo relativamente às
empresas pœblicas ou privadas e às empresas a que tenham
sido concedidos direitos especiais.
4.
No prazo de um ano a contar da data da entrada em
vigor do presente acordo, a CroÆcia deverÆ criar uma autoridade independente do ponto de vista do seu funcionamento,
que disponha das competŒncias necessÆrias para assegurar a
aplicaçªo integral do disposto na subalínea iii) do n.o 1 do
presente artigo. A referida autoridade deverÆ possuir competŒncia para autorizar regimes de auxílios estatais e a concessªo
de auxílios individuais em conformidade com o disposto no
n.o 2 do presente artigo, bem como para exigir o reembolso de
auxílios ilegalmente concedidos.
5.
As Partes deverªo assegurar a transparŒncia no domínio
dos auxílios estatais, nomeadamente fornecendo anualmente à
outra Parte um relatório periódico, ou equivalente, em conformidade com a metodologia e a apresentaçªo do relatório sobre
os auxílios estatais da Comunidade. A pedido de qualquer das
Partes, a outra Parte fornecerÆ informaçıes relativamente a
casos específicos de auxílios estatais.
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6.
No prazo mÆximo de quatro anos a contar da entrada em
vigor do presente acordo, a CroÆcia deverÆ ter efectuado um
inventÆrio completo de todos os auxílios concedidos antes da
criaçªo da autoridade referida no n.o 4 e harmonizado os seus
regimes de auxílio com os critØrios enunciados no n.o 2 do
presente artigo.

2.
A CroÆcia adoptarÆ as medidas necessÆrias para assegurar,
o mais tardar trŒs anos após a data da entrada em vigor do
presente acordo, um nível de protecçªo dos direitos de propriedade intelectual, industrial e comercial equivalente ao existente na Comunidade, incluindo meios eficazes para fazer respeitar esses direitos.

7. a) Para efeitos de aplicaçªo do disposto na alínea iii) do
n.o 1, as Partes reconhecem que, durante os primeiros
quatro anos após a entrada em vigor do presente acordo,
qualquer auxílio estatal concedido pela CroÆcia deve ser
examinado tendo em conta o facto de este país ser considerado uma regiªo idŒntica às regiıes da Comunidade
descritas no n.o 3, alínea a), do artigo 87.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia.

3.
O ComitØ Provisório poderÆ obrigar a CroÆcia a aderir a
convençıes multilaterais específicas em vigor neste domínio.

b) No prazo de trŒs anos a contar da entrada em vigor do
presente acordo, a CroÆcia deverÆ transmitir à Comissªo
das Comunidades Europeias os dados relativos ao PIB per
capita harmonizados ao nível NUTS II. A autoridade referida no n.o 4 e a Comissªo das Comunidades Europeias
procederªo entªo conjuntamente à avaliaçªo da elegibilidade das regiıes da CroÆcia e da intensidade mÆxima dos
auxílios a conceder a cada uma delas, tendo em vista a
elaboraçªo do mapa dos auxílios com finalidade regional,
com base nas directrizes comunitÆrias pertinentes.

4.
Se ocorrerem problemas em matØria de propriedade intelectual, industrial e comercial que afectem as condiçıes em
que se efectuam as trocas comerciais, estes deverªo ser comunicados com urgŒncia ao ComitØ Provisório, a pedido de qualquer das Partes, a fim de se encontrar uma soluçªo mutuamente satisfatória.
Artigo 37.o (artigo 89.o do AEA)
Alfândegas
A assistŒncia mœtua em matØria aduaneira entre as autoridades
administrativas das Partes serÆ prestada em conformidade com
o disposto no Protocolo n.o 5.
T˝TULO IV

8.
No que respeita aos produtos referidos no Capítulo II do
Título II:

DISPOSI˙ÕES INSTITUCIONAIS, GERAIS E FINAIS
Artigo 38.o

 nªo Ø aplicÆvel o disposto na alínea iii) do n.o 1.
 quaisquer prÆticas contrÆrias ao disposto na alínea i) do
n.o 1 serªo examinadas de acordo com os critØrios estabelecidos pela Comunidade com base nos artigos 36.o e 37.o
do Tratado que institui a Comunidade Europeia e com os
instrumentos especificamente adoptados com base nesses
artigos.
9.
Se uma das Partes considerar que determinada prÆtica Ø
incompatível com o disposto no n.o 1, poderÆ adoptar as medidas adequadas, após a realizaçªo de consultas no âmbito do
ComitØ Provisório ou no prazo de trinta dias œteis a contar da
data da notificaçªo para essas consultas.
O disposto no presente artigo nªo prejudica nem afecta de
modo algum a possibilidade de uma das Partes adoptar medidas anti-dumping ou de compensaçªo, em conformidade com os
artigos pertinentes do GATT de 1994 e do Acordo sobre as
Subvençıes e as Medidas de Compensaçªo da OMC ou com a
legislaçªo nacional aplicÆvel na matØria.

É criado um comitØ provisório que supervisionarÆ a aplicaçªo e
a execuçªo do presente acordo. O ComitØ Provisório reunir-se-Æ periodicamente e sempre que as circunstâncias o justifiquem.
Artigo 39.o
1.
O ComitØ Provisório dispıe de poder de decisªo no âmbito do presente acordo nos casos nele previstos. As decisıes
adoptadas serªo vinculativas para as Partes que deverªo adoptar
as medidas necessÆrias para a sua execuçªo. O ComitØ Provisório poderÆ igualmente formular as recomendaçıes que considere œteis para atingir os objectivos comuns e para o correcto
funcionamento do presente acordo. ElaborarÆ as suas decisıes e
recomendaçıes com o acordo das Partes.
2.

O ComitØ Provisório adoptarÆ o seu regulamento interno.
Artigo 40.o

Propriedade intelectual, industrial e comercial

1.
O ComitØ Provisório serÆ constituído, por um lado, por
representantes da Comunidade e, por outro, por representantes
da CroÆcia. Os membros do ComitØ Provisório podem fazer-se
representar de acordo com as condiçıes estabelecidas no seu
regulamento interno.

1.
Nos termos do disposto no presente artigo e no Anexo
VI, as Partes confirmam a importância que atribuem a uma
protecçªo e aplicaçªo adequadas e efectivas dos direitos de
propriedade intelectual, industrial e comercial.

2.
A presidŒncia do ComitØ Provisório serÆ exercida rotativamente pelas Partes, de acordo com as condiçıes estabelecidas
no seu regulamento interno.

Artigo 36.o (artigo 71.o do AEA)
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3.
O ComitØ Provisório agirÆ com o acordo mœtuo das
Partes.

Artigo 41.o
O ComitØ Provisório poderÆ criar subcomitØs.

18.12.2001

 o regime aplicado pela Comunidade à CroÆcia nªo poderÆ
dar origem a qualquer discriminaçªo dos nacionais da
CroÆcia ou das suas sociedades ou empresas.

2.
O disposto no n.o 1 nªo prejudica o direito das Partes de
aplicarem as disposiçıes pertinentes da sua legislaçªo fiscal aos
contribuintes que nªo se encontrem em situaçªo idŒntica no
que respeita ao seu local de residŒncia.

Artigo 42.o (artigo 113.o do AEA)
Qualquer das Partes pode submeter à apreciaçªo do ComitØ
Provisório eventuais litígios relativos à aplicaçªo ou à interpretaçªo do presente acordo. O ComitØ Provisório poderÆ resolver
os eventuais litígios atravØs de uma decisªo vinculativa.

Artigo 46.o (artigo 120.o do AEA)
1.
As Partes adoptarªo todas as medidas gerais ou específicas
necessÆrias ao cumprimento das obrigaçıes que lhes incumbem
por força do presente acordo. As Partes procurarªo assegurar o
cumprimento dos objectivos do presente acordo.

Artigo 43.o (artigo 117.o do AEA)
No âmbito do presente acordo, as Partes comprometem-se a
garantir que as pessoas singulares e colectivas da outra Parte
tenham acesso, sem discriminaçªo em relaçªo aos seus próprios nacionais, aos tribunais e às instâncias administrativas
competentes das Partes para defenderem os seus direitos individuais e os seus direitos de propriedade.

Artigo 44.o (artigo 118.o do AEA)
Nenhuma disposiçªo do presente acordo obsta a que uma das
Partes adopte medidas:

a) que considere necessÆrias para evitar a divulgaçªo de informaçıes contrÆrias aos seus interesses essenciais em matØria
de segurança;

b) relacionadas com a produçªo ou o comØrcio de armas, de
muniçıes ou de material de guerra, ou com a investigaçªo,
o desenvolvimento ou a produçªo indispensÆveis para efeitos de defesa, desde que essas medidas nªo prejudiquem as
condiçıes de concorrŒncia em relaçªo aos produtos que nªo
se destinem a fins especificamente militares;

c) que considere essenciais para a sua própria segurança em
caso de graves perturbaçıes internas que afectem a manutençªo da lei e da ordem, em tempo de guerra ou de grave
tensªo internacional que represente uma ameaça de guerra,
ou para cumprir obrigaçıes por ela assumidas a fim de
garantir a manutençªo da paz e da segurança internacionais.

Artigo 45.o (artigo 119.o do AEA)

2.
Se uma das Partes considerar que a outra nªo cumpriu
uma das obrigaçıes que lhe incumbem por força do presente
acordo, poderÆ adoptar as medidas adequadas. Antes de o fazer,
excepto em casos de extrema urgŒncia, fornecerÆ ao ComitØ
Provisório todas as informaçıes necessÆrias para uma anÆlise
aprofundada da situaçªo, a fim de se encontrar uma soluçªo
aceitÆvel para ambas as Partes.

3.
Na selecçªo dessas medidas, serÆ dada prioridade às que
menos perturbem a aplicaçªo do presente acordo. Essas medidas deverªo ser imediatamente notificadas ao ComitØ Provisório e, a pedido da outra Parte, serªo objecto de consultas no
âmbito desse órgªo.

Artigo 47.o (artigo 121.o do AEA)
As Partes acordam em proceder rapidamente a consultas, a
pedido de qualquer delas e atravØs das vias mais adequadas, a
fim de discutirem questıes relacionadas com a interpretaçªo ou
a aplicaçªo do presente acordo, assim como outros aspectos
pertinentes das suas relaçıes.

O disposto no presente artigo nªo prejudica, de modo algum, o
disposto nos artigos 18.o, 25.o, 26.o e 30.o do presente acordo.

Artigo 48.o (artigo 123.o do AEA)
Os Protocolos n.os 1, 2, 3, 4, 5 e 6, assim como os Anexos I a
VI, fazem parte integrante do presente acordo.

Artigo 49.o (artigo 124.o do AEA)

1.
Nos domínios abrangidos pelo presente acordo e sem
prejuízo de quaisquer disposiçıes especiais nele previstas:

O presente acordo aplicar-se-Æ atØ à entrada em vigor do
Acordo de Estabilizaçªo e de Associaçªo assinado em [. . .],
em [. . . de . . . de . . .].

 o regime aplicado pela CroÆcia à Comunidade nªo poderÆ
dar origem a qualquer discriminaçªo dos Estados-Membros,
dos seus nacionais ou das suas sociedades ou empresas;

Qualquer das Partes pode denunciar o presente acordo mediante notificaçªo da outra Parte. O presente acordo deixarÆ
de vigorar seis meses após a data dessa notificaçªo.
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Artigo 50.o (artigo 126.o do AEA)

Artigo 53.o (artigo 129.o do AEA)

O presente acordo Ø aplicÆvel, por um lado, aos territórios em
que Ø aplicÆvel o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nas condiçıes nele previstas e, por outro, ao território da
CroÆcia.

1.
O presente acordo serÆ aprovado pelas Partes de acordo
com as formalidades que lhes sªo próprias.

Artigo 51.o (artigo 127.o do AEA)
O SecretÆrio-Geral do Conselho da Uniªo Europeia serÆ o depositÆrio do presente acordo.
Artigo 52.o (artigo 128.o do AEA)
O presente acordo Ø redigido em duplo exemplar nas línguas
oficiais das Partes, fazendo fØ qualquer dos textos.

2.
O presente acordo entrarÆ em vigor no primeiro dia do
segundo mŒs seguinte à data em que as Partes tiverem procedido à notificaçªo recíproca do cumprimento das formalidades
referidas no n.o 1.
No caso de as formalidades referidas no n.o 1 nªo estarem
concluídas atempadamente para permitir a sua entrada em
vigor em 1 de Janeiro de 2002, o presente acordo aplicar-se-Æ
a título provisório a partir dessa data.
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Declaraçªo comum relativa aos artigos 8.o e 16.o (artigos 8.o e 16.o do AEA)
As Partes declaram que, para efeitos da aplicaçªo do disposto nos artigos 21.o e 29.o, analisarªo, no âmbito
do ComitØ Provisório, o impacto de eventuais acordos preferenciais negociados pela CroÆcia com países
terceiros (com excepçªo dos países abrangidos pelo Processo de Estabilizaçªo e de Associaçªo e de outros
países limítrofes que nªo sejam membros da UE). Essa anÆlise deverÆ permitir um ajustamento das
concessıes efectuadas pela CroÆcia à Comunidade Europeia caso se constate que a CroÆcia oferece concessıes consideravelmente mais vantajosas a esses países.

Declaraçªo comum relativa ao artigo 28.o (artigo 41.o do AEA)
1. A Comunidade declara a sua disponibilidade para analisar, no âmbito do ComitØ Provisório, a possibilidade de a CroÆcia participar no sistema de acumulaçªo diagonal das regras de origem logo que se
encontrem preenchidas as condiçıes económicas e comerciais, ou de outros tipos, necessÆrias para a
concessªo da acumulaçªo diagonal.
2. Para esse efeito, a CroÆcia declara a sua disponibilidade para encetar, o mais cedo possível, negociaçıes
a fim de dar início a uma cooperaçªo económica e comercial tendo por objectivo a criaçªo de zonas de
comØrcio livre com os outros países abrangidos pelo Processo de Estabilizaçªo e de Associaçªo da
Uniªo Europeia.

Declaraçªo comum relativa à aplicaçªo de concessıes comerciais
1. Para efeitos de aplicaçªo dos Anexos V a) e b), as Partes acordam em prever o início do «Ano 1» a partir
da data de entrada em vigor do Acordo, do «Ano 2» em 1 de Janeiro de 2003 e do «Ano 3» em 1 de
Janeiro de 2004, respectivamente.
2. Para efeitos de aplicaçªo do Anexo II do Protocolo n.o 3, as Partes acordam em aplicar as concessıes
aprovadas para 2002 a partir da data de entrada em vigor do Acordo. As concessıes aprovadas para os
anos seguintes serªo aplicadas a partir de 1 de Janeiro de cada ano respectivo.

Declaraçªo comum relativa ao artigo 36.o (artigo 71.o do AEA)
As Partes acordam em que, para efeitos do presente acordo, a expressªo «propriedade intelectual, industrial
e comercial» abrange, nomeadamente, os direitos de autor, incluindo os direitos de autor sobre programas
informÆticos e os direitos conexos, os direitos sobre bases de dados, patentes, desenhos industriais, marcas
comerciais e de serviços, topografias de circuitos integrados, indicaçıes geogrÆficas, incluindo as denominaçıes de origem, bem como a protecçªo contra a concorrŒncia desleal, tal como prevista no artigo 10.o-A
da Convençªo de Paris para a Protecçªo da Propriedade Industrial, e ainda a protecçªo das informaçıes
confidenciais sobre know-how.

Declaraçªo comum relativa ao artigo 46.o (artigo 120.o do AEA)
a) As partes acordam em que, para efeitos da interpretaçªo e aplicaçªo prÆtica do acordo, a expressªo
«casos de extrema urgŒncia» constante no artigo 120.o do acordo significa os casos de violaçªo material
do acordo por uma das Partes. Uma violaçªo material do acordo consiste:
 na rejeiçªo do acordo nªo sancionada pelas normas gerais do direito internacional,
 na violaçªo dos elementos essenciais do acordo enunciados no seu artigo 2.o.
b) As Partes acordam em que as «medidas adequadas» referidas no artigo 46.o sªo medidas tomadas em
conformidade com o direito internacional. Se, num caso de extrema urgŒncia, uma das Partes adoptar
uma medida ao abrigo do disposto no artigo 46.o, a outra Parte poderÆ recorrer ao procedimento de
resoluçªo de litígios.
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Declaraçıes relativas ao Protocolo n.o 4
Declaraçªo comum relativa ao Principado de Andorra
1. Os produtos originÆrios do Principado de Andorra, classificados nos capítulos 25 a 97 do Sistema
Harmonizado, serªo aceites pela CroÆcia como originÆrios da Comunidade, na acepçªo do presente
acordo.
2. Para efeitos da definiçªo do carÆcter originÆrio dos produtos acima referidos, serÆ aplicÆvel mutatis
mutandis o disposto no Protocolo n.o 4.

Declaraçªo comum relativa à Repœblica de Sªo Marinho
1. Os produtos originÆrios da Repœblica de Sªo Marinho serªo aceites pela CroÆcia como originÆrios da
Comunidade, na acepçªo do presente acordo.
2. Para efeitos da definiçªo do carÆcter originÆrio dos produtos acima referidos, serÆ aplicÆvel mutatis
mutandis o disposto no Protocolo n.o 4.

Declaraçªo da Comunidade e dos seus Estados-Membros
Tendo em conta que a Comunidade Europeia adoptou medidas comerciais de carÆcter excepcional em
benefício dos países que participam ou estªo ligados ao Processo de Estabilizaçªo e de Associaçªo da Uniªo
Europeia, incluindo a CroÆcia, com base no Regulamento (CE) n.o 2007/2000 do Conselho, a Comunidade
Europeia e os seus Estados-Membros declaram que:
 em conformidade com o disposto no artigo 30.o do presente acordo, as medidas comerciais autónomas
unilaterais que sejam mais favorÆveis serªo aplicÆveis para alØm das concessıes comerciais contratuais
oferecidas pela Comunidade no âmbito do presente acordo enquanto for aplicÆvel o Regulamento (CE)
n.o 2007/2000 do Conselho, com as alteraçıes que lhe foram introduzidas;
 no que respeita aos produtos classificados nos capítulos 7 e 8 da Nomenclatura Combinada, relativamente aos quais a pauta aduaneira comum preveja a aplicaçªo de direitos aduaneiros ad valorem e de
um direito aduaneiro específico, a reduçªo serÆ igualmente aplicÆvel a esse direito aduaneiro específico,
em derrogaçªo do disposto no n.o 1 do artigo 14.o.
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LISTA DE ANEXOS
Anexo I: Concessıes pautais da CroÆcia para produtos industriais comunitÆrios (n.o 2 do artigo 5.o)
Anexo II: Concessıes pautais da CroÆcia para produtos industriais comunitÆrios (n.o 3 do artigo 5.o)
Anexo III: Definiçªo de produtos «baby beef» referidos no n.o 2 do artigo 14.o
Anexo IV a): Concessıes pautais da CroÆcia para produtos agrícolas (isençªo de direitos, sem limites
quantitativos, à data de entrada em vigor do Acordo)
Anexo IV b): Concessıes pautais da CroÆcia para produtos agrícolas (isençªo de direitos, ao abrigo de
contingentes, à data de entrada em vigor do Acordo)
Anexo IV c): Concessıes pautais da CroÆcia para produtos agrícolas (isençªo de direitos, sem limites
quantitativos, um ano após a data de entrada em vigor do Acordo)
Anexo IV d): Concessıes pautais da CroÆcia para produtos agrícolas (desmantelamento gradual dos direitos
NMF ao abrigo de contingentes pautais)
Anexo IV e): Concessıes pautais da CroÆcia para produtos agrícolas (reduçªo gradual dos direitos NMF sem
limites quantitativos)
Anexo IV f): Concessıes pautais da CroÆcia para produtos agrícolas (reduçªo gradual dos direitos NMF ao
abrigo de contingentes pautais)
Anexo V a): Produtos referidos no n.o 1 do artigo 15.o
Anexo V b): Produtos referidos no n.o 2 do artigo 15.o
Anexo VI: Direitos de propriedade intelectual, industrial e comercial referidos no artigo 36.o
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ANEXO I
CONCESSÕES PAUTAIS DA CRO`CIA PARA PRODUTOS INDUSTRIAIS COMUNIT`RIOS
(n.o 2 do artigo 5.o)
Os direitos aduaneiros serªo reduzidos da seguinte forma:
 na data de entrada em vigor do presente acordo, todos os direitos serªo reduzidos para 60 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2003, todos os direitos serªo reduzidos para 30 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2004, sªo eliminados os direitos remanescentes.

SH 6+

Designaçªo

2501

Sal (incluído o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em soluçªo
aquosa ou adicionados de agentes antiaglomerantes ou de agentes que assegurem uma boa
fluidez; Ægua do mar

2501 00 10

   sal de mesa e sal para a indœstria alimentar

2501 00 20

   sal destinado a outros usos industriais

2501 00 90

   Outros

2515

MÆrmores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcÆrias de cantaria ou de construçªo,
de densidade aparente igual ou superior a 2,5, e alabastro, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou
rectangular

2515 10

MÆrmores e travertinos

2515 11

  Em bruto ou desbastados

2515 12

  Simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada
ou rectangular;

2515 20

 Granitos belgas e outras pedras calcÆrias de cantaria ou de construçªo; alabastro

2710

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto óleos brutos; preparaçıes nªo especificadas nem compreendidas em outras posiçıes, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos
de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento de base

2710 00 10

   gasolinas para motor e outros óleos leves

2710 00 14

    gasolinas especiais (extractÆveis e outras)

2710 00 15

    white spirit

2710 00 17

    carboreactores (jet fuel)

2710 00 20

   querosene e outros óleos mØdios

2710 00 21

    querosene

2710 00 22

    querosene do tipo jet fuel

2710 00 23

    olefinas alfa e normais (misturas), parafinas normais (C10-C13)

2710 00 30

   óleos pesados excepto resíduos e destinados a transformaçıes ulteriores

2710 00 33

    fuelóleos leves, mØdios, pesados e extra-pesados com baixo teor de enxofre

2710 00 34

    outros fuelóleos leves, mØdios, pesados e extra-pesados

2710 00 35

    óleos de base

2710 00 39

    Outros óleos pesados e produtos à base de óleos pesados

2711

GÆs de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos

2711 10

Liquefeitos

2711 12

  Propano
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SH 6+

Designaçªo

2711 13

  Butanos

2711 19

  Outros

2711 19 10

   Misturas de propano e de butano

2711 19 90

   Outros

2711 29

  Outros

2712

Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax, ozocerite, cera de linhite, cera de
turfa, outras ceras minerais e produtos semelhantes obtidos por síntese ou por outros processos, mesmo corados

2712 10

 vaselina

2712 20

 Parafina contendo, em peso, menos de 0,75 % de óleo

2713

Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais
betuminosos

2713 20

 betume de petróleo

2715

Misturas betuminosas à base de asfalto ou betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrªo
mineral ou de breu de alcatrªo mineral (por exemplo: mÆstiques betuminosos e cut backs)

2715 00 90

   Outros

2803 00

Carbono (negros de carbono e outras formas de carbono nªo especificadas nem compreendidas
em outras posiçıes)

2803 00 10

   negros de carbono

2806

Cloreto de hidrogØnio (Æcido clorídrico); Æcido clorossulfœrico

2806 10

Cloreto de hidrogØnio (Æcido clorídrico);

2806 10 10

   para anÆlise

2808 00

`cido nítrico; Æcidos sulfonítricos

2808 00 20

   Outro Æcido nítrico;

2814

Amoníaco anidro ou em soluçªo aquosa (amónia)

2814 20

  Amoníaco em soluçªo aquosa

2814 20 10

   para anÆlise

2815

Hidróxido de sódio (soda cÆustica); Hidróxido de potÆssio (potassa cÆustica); peróxidos de sódio
ou de potÆssio

2815 11

  Sólidos

2815 11 10

   granulados, para anÆlise

2815 20

 Hidróxido de potÆssio (potassa cÆustica)

2815 20 10

   granulados, para anÆlise

2902

Hidrocarbonetos cíclicos

2902 40

 xilenos

2902 41

  o-xilenos

2902 41 10

   para anÆlise

2902 42

  m-xilenos

2902 42 10

   para anÆlise

2902 43

  p-xilenos

2902 43 10

   para anÆlise
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SH 6+

Designaçªo

2902 44

  Isómeros de xilenos misturados

2902 44 10

   para anÆlise

2905

`lcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados

2905 10

 MonoÆlcoois saturados

2905 11

  Metanol (Ælcool metílico)

2905 11 10

   para anÆlise

2905 12

Propan-1-ol (Ælcool propílico) e propan-2-ol (Ælcool isopropílico)

2905 12 10

   para anÆlise

2914

Cetonas e quinonas, mesmo contendo outras funçıes oxigenadas, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitratos ou nitrosados

2914 10

 Cetonas acíclicas nªo contendo outras funçıes oxigenadas

2914 11

  Acetona

2914 11 10

   para anÆlise

2915

`cidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiÆcidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados:

2915 30

 Ésteres do Æcido acØtico

2915 31 10

   para anÆlise

2933

Outros compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroÆtomo(s) de azoto (nitrogØnio)

2933 60

 Compostos cuja estrutura contØm um ciclo triazina (hidrogenado ou nªo) nªo condensado

2933 69 10

   atrazina

3002

Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapŒuticos, profilÆcticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracçıes do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos
por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (excepto leveduras) e
produtos similares

3002 30

 Vacinas para medicina veterinÆria

3003

Medicamentos (excepto os produtos das posiçıes 3002, 3005 ou 3006) constituídos por
produtos misturados entre si para usos terapŒuticos ou profilÆcticos, nªo apresentados em
doses ou acondicionados para venda a retalho

3003 90

 Outros

3003 90 90

   Outros

3004

Medicamentos (excepto os produtos das posiçıes 3002, 3005 ou 3006) constituídos por
produtos misturados ou nªo entre si, para usos terapŒuticos ou profilÆcticos, apresentados
em doses ou acondicionados para venda a retalho

3004 10

  Contendo penicilinas ou seus derivados, com estrutura de Æcido penicilânico, ou estreptomicinas ou seus derivados

3004 10 10

   Medicamentos acondicionados para venda a retalho

3004 20

  contendo outros antibióticos

3004 20 10

   Medicamentos acondicionados para venda a retalho

3004 30

  Contendo hormonas ou outros produtos da posiçªo 2937, mas nªo contendo antibióticos

3004 31

  contendo insulina

3004 31 10

   Medicamentos acondicionados para venda a retalho

3004 32

  contendo hormonas cortico-supra-renais

3004 32 10

   Medicamentos acondicionados para venda a retalho
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3004 39

  Outros

3004 39 10

   Medicamentos acondicionados para venda a retalho

3004 40

  Contendo alcalóides ou seus derivados, mas nªo contendo hormonas nem outros produtos
da posiçªo 2937, nem antibióticos

3004 40 10

   Medicamentos acondicionados para venda a retalho

3004 50

  Outros medicamentos contendo vitaminas ou outros produtos da posiçªo 2936

3004 50 10

   Medicamentos acondicionados para venda a retalho

3004 90

  Outros

3004 90 20

   Medicamentos acondicionados para venda a retalho

3004 90 90

   Outros

3006

Preparaçıes e artigos farmacŒuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo

3006 50

 Estojos e caixas de primeiros socorros, guarnecidos

3207

Pigmentos, opacificantes e cores preparados, composiçıes vitrificÆveis, engobos, esmaltes metÆlicos líquidos e preparaçıes semelhantes, dos tipos utilizados nas indœstrias da cerâmica, do
esmalte e do vidro; fritas de vidro e outros vidros, em pó, em grânulos, em lamelas ou em
flocos

3207 10

 Pigmentos, opacificantes e cores preparados e preparaçıes semelhantes

3207 20

 Composiçıes vitrificÆveis, engobos e preparaçıes semelhantes

3207 30

 esmaltes metÆlicos líquidos e preparaçıes semelhantes

3207 40

 Fritas de vidro e outros vidros, em pó, em grânulos, em lamelas ou em flocos

3208

Tintas e vernizes, à base de polímerossintØticos ou de polímeros naturais modificados dispersos
ou dissolvidos em meio nªo aquoso; soluçıes definidas na Nota 4 do presente capítulo

3208 10

 à base de poliØsteres

3208 20

 à base de polímeros acrílicos ou vinílicos

3209

Tintas e vernizes, à base de polímerossintØticos ou de polímeros naturais modificados dispersos
ou dissolvidos em meio aquoso

3209 10

 à base de polímeros acrílicos ou vinílicos

3209 90

 Outros

3214

MÆstique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mÆstiques; indutos utilizados em pintura;
indutos nªo refractÆrios do tipo dos utilizados em alvenaria

3214 10

MÆstique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mÆstiques; indutos utilizados em pintura

3214 90

 Outros

3215

Tintas de impressªo, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou
no estado sólido

3215 10

  Tintas de impressªo

3215 11

  pretas

3215 19

  Outras

3304

Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparaçıes para conservaçªo ou cuidados da pele (excepto medicamentos), incluídas as preparaçıes anti-solares e os bronzeadores;
preparaçıes para manicuros e pedicuros

3304 99

  Outras

3304 99 90

   acondicionadas para venda a retalho
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3307

Preparaçıes para barbear (antes, durante ou após), desodorizantes corporais, preparaçıes para
banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras
preparaçıes cosmØticas, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes; desodorizantes de ambiente, preparados, mesmo nªo perfumados, com ou sem propriedades desinfectantes

3307 90

  Outras

3307 90 90

   acondicionadas para venda a retalho

3405

Pomadas e cremes para calçado, encÆusticos, preparaçıes para dar brilho a pinturas de carroçarias, vidros ou metais, pastas e pós para arear e preparaçıes semelhantes [mesmo apresentados em papel, pastas (ouates), feltros, falsos tecidos, plÆstico ou borracha alveolares, impregnados, revestidos ou recobertos daquelas preparaçıes], com exclusªo das ceras da posiçªo
3404

3405 10

 Pomadas, cremes e preparaçıes semelhantes para calçado ou para couros

3405 20

EncÆusticos e preparaçıes semelhantes para conservaçªo e limpeza de móveis de madeira,
soalhos e de outros artigos de madeira

3405 30

 Preparaçıes para dar brilho a pinturas de carroçarias e produtos semelhantes, excepto
preparaçıes para dar brilho a metais

3405 40

 Pastas, pós e outras preparaçıes para arear

3405 90

 Outras

3406 00

Velas, pavios, círios e artigos semelhantes

3605 00

Fósforos, excepto artigos de pirotecnia da posiçªo 3604

3701

Chapas e filmes planos, fotogrÆficos, sensibilizados, nªo impressionados, de matØrias que nªo
sejam o papel, o cartªo ou os tŒxteis; filmes fotogrÆficos planos, de revelaçªo e cópia instantâneas, sensibilizados, nªo impressionados, mesmo em cartuchos

3701 10

 para raios X

3814 00

Solventes e diluentes orgânicos compostos, nªo especificados nem compreendidos em outras
posiçıes; preparaçıes concebidas para remover tintas ou vernizes

3820 00

Preparaçıes anticongelantes e líquidos preparados para descongelaçªo

3905

Polímeros de acetato de vinilo ou de outros Østeres de vinilo, em formas primÆrias; outros
polímeros em formas primÆrias

3905 10

 acetato de polivinilo

3905 12

  em dispersªo aquosa

3905 19

  Outros

3919

Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plÆstico, mesmo
em rolos

3919 90

 Outras

3920

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plÆstico nªo alveolar, nªo reforçadas nem
estratificadas, nem associadas a outras matØrias, sem suporte

3920 10

  de polímeros de etileno

3920 10 10

   folha de 12 micrómetros de espessura e de 50 a 90 mm de largura

3923

Artigos de transporte ou de embalagem, de plÆstico; rolhas, tampas, cÆpsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plÆstico

3923 20

 Sacos de quaisquer dimensıes, bolsas e cartuchos

3923 21

  de polímeros de etileno

3923 29

  de outros plÆsticos

3923 40

 Bobinas, carretØis e suportes semelhantes

3923 90

 Outros

3923 90 10

   barris e cubas
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3923 90 90

   Outros

3924

Serviços de mesa e outros artigos de uso domØstico, de higiene ou de toucador, de plÆstico

3924 10

 Serviços de mesa e de cozinha

3924 90

 Outros

3925

Artefactos para apetrechamento de construçıes, de plÆstico, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes

3925 10

 Reservatórios, cisternas, cubas e recipientes anÆlogos, de capacidade superior a 300 l

3925 20

 Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras

3925 30

 Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefactos semelhantes, e suas partes

3925 90

 Outros

4009

Tubos de borracha vulcanizada nªo endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios
(por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniıes)

4009 10

 Nªo reforçados com outras matØrias nem associados de outra forma com outras matØrias,
sem acessórios

4009 20

 Reforçados apenas com metal ou associados de outra forma apenas com metal, sem acessórios

4009 40

 Reforçados com outras matØrias ou associados de outra forma com outras matØrias, sem
acessórios

4009 50

 com acessórios

4009 50 90

   outros

4202

Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, mÆquinas fotogrÆficas e de filmar, instrumentos
musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, bolsas de toucador, mochilas,
bolsas, sacos para compras (sacolas), carteiras para dinheiro, carteiras para passes, cigarreiras,
tabaqueiras, estojos para ferramentas, bolsas e sacos para artigos de desporto, estojos para
frascos ou jóias, caixas para pó-de-arroz, estojos para ourivesaria, e artefactos semelhantes, de
couro natural ou reconstituído, de folhas de plÆstico, de matØrias tŒxteis, de fibra vulcanizada
ou de cartªo, ou recobertos, no todo ou na maior parte, dessas mesmas matØrias ou de papel

4202 10

Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudante,
e artefactos semelhantes

4202 11

  Com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído, ou de couro envernizado

4202 12

  Com a superfície exterior de plÆstico ou de matØrias tŒxteis

4202 19

  Outros

4202 20

Bolsas, mesmo com tiracolo, incluídas as que nªo possuam pegas

4202 21

  Com superfície exterior de couro natural ou reconstituído, ou de couro envernizado

4202 22

  Com a superfície exterior de plÆstico ou de matØrias tŒxteis

4202 29

  Outros

4202 30

 Artigos do tipo dos normalmente levados nos bolsos ou em bolsas

4202 31

  Com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído, ou de couro envernizado

4202 32

  Com a superfície exterior de plÆstico ou de matØrias tŒxteis

4202 39

  Outros

4202 90

  Outros

4202 91

  Com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído, ou de couro envernizado

4202 92

  Com a superfície exterior de plÆstico ou de matØrias tŒxteis
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4202 99

  Outros

4302

Peles com pŒlo curtidas ou acabadas (incluídas as cabeças, caudas, patas e outras partes,
desperdícios e aparas), nªo reunidas (nªo montadas) ou reunidas (montadas) sem adiçªo de
outras matØrias, com excepçªo das da posiçªo 4303

4302 10

 Peles com pŒlo inteiras, mesmo sem cabeça, cauda ou patas, nªo reunidas (nªo montadas)

4302 11

  de visªo

4302 12

  de coelhos ou lebres

4302 13

  De cordeiros denominados astracª, breitschwanz, caracul, persianer ou semelhantes, de
cordeiros da ˝ndia, da China, da Mongólia ou do Tibete, inteiras, mesmo sem cabeça, cauda
ou patas

4302 19

  Outros

4302 20

 Cabeças, caudas ou patas, e outras partes, desperdícios ou aparas, nªo reunidas

4302 30

 Peles inteiras e peças ou desperdícios ou aparas, reunidas

4304 00

Peles com pŒlo, artificiais, e suas obras

4304 00 90

   obras de peles artificiais

4406

Dormentes de madeira para vias fØrreas ou semelhantes

4406 10

  Nªo impregnadas

4406 10 10

   de carvalho

4406 10 20

   de faia

4406 10 90

   Outros

4406 90

  Outros

4406 90 10

   de carvalho

4406 90 20

   de faia

4406 90 90

   Outros

4418

Obras de carpintaria para construçıes, incluídos os painØis celulares, os painØis para soalhos e
as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira

4418 10

 Janelas, janelas de sacada e respectivos caixilhos e alizares

4418 20

 Portas e seus caixilhos, alizares e soleiras

4418 30

 painØis para soalhos

4805

Outros papØis e cartıes, nªo revestidos nem impregnados, em rolos ou em folhas, nªo tendo
sofrido trabalho complementar nem tratamento, excepto os especificados na Nota 2 do presente Capítulo

4805 10

 Papel semiquímico para canelar

4811

Papel, cartªo, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados,
recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas,
excepto os produtos dos tipos descritos nos textos das posiçıes 4803, 4809 ou 4810

4811 20

 Papel e cartªo gomados ou adesivos

4811 29

   Outros

4811 29 90

   Outros

4814

Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais

4814 10

 Papel denominado Ingrain

4814 20

Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes, constituídos por papel revestido ou
recoberto, do lado direito, por uma camada de plÆstico granida, gofrada, colorida, impressa
com desenhos ou decorada de qualquer outra forma
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4814 30

 Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes, constituídos por papel recoberto, do
lado direito, de matØrias para entrançar, mesmo tecidas ou paralelizadas

4814 90

 Outros

4817 10

 Envelopes

4817 20

 Aerogramas, bilhetes-postais nªo ilustrados, cartıes e papØis para correspondŒncia

4817 30

 Caixas, sacos e similares, de papel ou cartªo, contendo um sortido de artigos para correspondŒncia

4819

Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartªo, pasta (ouate) de celulose
ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos
semelhantes

4819 10

 Caixas de papel ou cartªo, canelados

4819 20

 Caixas e cartonagens, dobrÆveis, de papel ou cartªo, nªo canelados

4819 20 90

   Outros

4819 30

 Sacos cuja base tenha largura igual ou superior a 40 cm

4819 40

 Outros sacos, bolsas e cartuchos

4819 50

 Outras embalagens, incluídas as capas para discos

4819 50 10

   caixas cilíndricas fabricadas a partir de duas ou mais matØrias

4819 60

 Cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes

4820

Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, pastas para documentos,
classificadores, capas para encadernaçªo (de folhas soltas ou outras), capas de processos e
outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, incluídos os formulÆrios em blocos
tipo manifold, mesmo com folhas intercaladas de papel químico, de papel ou cartªo; Ælbuns
para amostras ou para colecçıes e capas para livros, de papel ou cartªo

4820 10

 Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes

4820 20

 Cadernos

4820 30

 Classificadores, capas para encadernaçªo (excepto capas para livros) e capas de processos

4820 40

 FormulÆrios em blocos tipo manifold, mesmo com folhas intercaladas de papel químico

4820 50

 `lbuns para amostras ou para colecçıes

4820 90

Outros

4820 90 10

   FormulÆrios comerciais

4820 90 90

   Outros

4821

Etiquetas de qualquer espØcie, de papel ou cartªo, impressas ou nªo

4821 10

 impressas

4821 90

 Outras

4823

Outros papØis, cartıes, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, cortados em
forma própria; outras obras de pasta de papel, papel, cartªo, pasta (ouate) de celulose ou de
mantas de fibras de celulose

4823 10

Papel gomado ou adesivo, em tiras ou em rolos

4823 11

  Auto-adesivas

4823 19

  Outros

4823 40

 PapØis-diagrama para aparelhos registadores, em bobinas, em folhas ou em discos
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4823 50

Outros papØis e cartıes dos tipos utilizados para escrita, impressªo ou outras finalidades
grÆficas

4823 51

  Impressos, estampados ou perfurados

4823 59

  Outros

4823 60

 Bandejas, travessas, pratos, chÆvenas ou xícaras, taças, copos e artigos semelhantes, de papel
ou cartªo

4823 70

 Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel

4823 90

 Outros

4823 90 90

   Outros

6402

Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plÆstico

6402 10

 Calçado para desporto

6402 19

  Outros

6402 20

 Calçado com parte superior em tiras ou correias fixadas à sola por pregos, tachas, pinos e
semelhantes

6402 30

 Outro calçado com biqueira protectora de metal

6402 90

 Outro calçado

6402 91

  Cobrindo o tornozelo

6402 99

  Outro

6403

Calçado com sola exterior de borracha, plÆstico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural

6403 10

Calçado para desporto

6403 19

  Outro

6403 20

Calçado com sola exterior de couro natural e parte superior constituída por tiras de couro
natural passando pelo peito do pØ e envolvendo o dedo grande

6403 30

 Calçado com sola de madeira, desprovido de palmilhas e de biqueira protectora de metal

6403 40

 Outro calçado com biqueira protectora de metal

6403 50

 Outro calçado, com sola exterior de couro natural

6403 51

  Cobrindo o tornozelo

6403 59

  Outro

6403 90

 Outro calçado

6403 91

  Cobrindo o tornozelo

6403 99

  Outro

6405

Outro calçado

6405 10

 com parte superior de couro natural ou reconstituído

6405 20

 com parte superior de matØrias tŒxteis

6504 00

ChapØus e outros artefactos de uso semelhante, entrançados ou obtidos por reuniªo de tiras, de
qualquer matØria, mesmo guarnecidos

6505

ChapØus e outros artefactos de uso semelhante, de malha ou confeccionados com rendas, feltro
ou outros produtos tŒxteis, em peça (mas nªo em tiras), mesmo guarnecidos; coifas e redes,
para o cabelo, de qualquer matØria, mesmo guarnecidas

6505 10

 Coifas e redes para o cabelo

6505 90

 Outras
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6506

Outros chapØus e artefactos de uso semelhante, mesmo guarnecidos

6506 10

 Capacetes e artefactos de uso semelhante, de protecçªo

6506 90

 Outros

6506 91

  De borracha ou de plÆstico

6506 92

  de peles com pŒlo

6506 99

  de outras matØrias

6507 00

Carneiras, forros, capas, armaçıes, palas e francaletes para chapØus e artefactos de uso semelhante

6601

Guarda-chuvas, sombrinhas e guarda-sóis (incluídas as bengalas-guarda-chuvas e os guarda-sóis
de jardim e semelhantes)

6601 10

 Guarda-sóis de jardim e artefactos semelhantes

6601 90

 Outros

6601 91

  De haste ou cabo telescópico

6601 99

  Outro

6602 00

Bengalas, bengalas-assentos, chicotes e artefactos semelhantes

6603

Partes, guarniçıes e acessórios, para os artefactos das posiçıes 6601 e 6602

6603 10

 Punhos, cabos e castıes

6603 20

Armaçıes montadas, mesmo com hastes ou cabos, para guarda-chuvas, sombrinhas ou guarda-sóis

6603 90

 Outras

6802

Pedras de cantaria ou de construçªo (excepto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras,
excepto as da posiçªo 6801 cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra
natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e pós, de pedra natural
(incluída a ardósia), corados artificialmente

6802 20

 Outras pedras de cantaria ou de construçªo e suas obras, simplesmente talhadas ou serradas,
de superfície plana ou lisa

6802 21

  MÆrmore, travertino e alabastro

6802 22

  Outras pedras calcÆrias

6802 29

  Outras pedras

6802 90

 Outras

6802 91

  MÆrmore, travertino e alabastro

6802 92

  Outras pedras calcÆrias

6802 99

  Outras pedras

6804

Mós e artefactos semelhantes, sem armaçªo, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, rectificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras
naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmica, mesmo com partes de
outras matØrias

6804 20

Outras

6804 22

  De outros abrasivos aglomerados ou de cerâmica

6804 30

 Pedras para amolar ou para polir, manualmente

6804 30 90

   de matØrias artificiais

6805

Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grªos, aplicados sobre matØrias tŒxteis, papel,
cartªo ou outras matØrias, mesmo recortados, costurados ou reunidos de outro modo

6805 10

 aplicados apenas sobre tecidos de matØrias tŒxteis
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6805 20

 aplicados apenas sobre papel ou cartªo

6805 30

 aplicados sobre outras matØrias

6806

Lªs de escórias de altos fornos, de outras escórias, lª de rocha e lªs minerais semelhantes;
vermiculite e argilas, expandidas, espuma de escórias e produtos minerais semelhantes, expandidos; misturas e obras de matØrias minerais para isolamento do calor e do som ou para
absorçªo do som, excepto as incluídas nas posiçıes 6811, 6812 ou do Capítulo 69

6806 10

 Lªs de escórias de altos fornos, de outras escórias, lª de rocha e lªs minerais semelhantes,
mesmo misturadas entre si, em blocos ou massas, em folhas ou em rolos

6807

Obras de asfalto ou de produtos semelhantes (por exemplo: breu ou pez)

6807 10

 Em rolos

6807 90

 Outras

6807 90 90

  Outras

6808 00

PainØis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, de fibras vegetais, de palha ou de aparas,
partículas, serradura (serragem) ou de outros desperdícios de madeira, aglomerados com cimento, gesso ou outros aglutinantes minerais

6809

Obras de gesso ou de composiçıes à base de gesso

6809 10

 Chapas, placas, painØis, ladrilhos e semelhantes, nªo ornamentados

6809 11

  Revestidos ou reforçados exclusivamente com papel ou cartªo

6809 19

  Outras

6809 90

  Outras obras

6812

Amianto (asbesto) trabalhado, em fibras; misturas à base de amianto ou à base de amianto e de
carbonato de magnØsio; obras destas misturas ou de amianto (por exemplo: fios, tecidos,
vestuÆrio, chapØus e artefactos de uso semelhante, calçado, juntas), mesmo armadas, excepto
as das posiçıes 6811 ou 6813

6812 10

 Amianto (asbesto) trabalhado, em fibras; Misturas à base de amianto ou à base de amianto e
de carbonato de magnØsio

6812 20

 Fios

6812 30

 Cordas e cordıes, entrançados ou nªo

6812 40

 Tecidos e tecidos de malha

6812 50

 VestuÆrio, acessórios de vestuÆrio, calçado, chapØus e artefactos de uso semelhante

6812 60

 PapØis, cartıes e feltros

6812 70

 Folhas comprimidas de amianto e elastómeros, para juntas, mesmo apresentadas em rolos

6812 90

 outras

6812 90 90

   Outras

6813

Guarniçıes de fricçªo (por exemplo: placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anØis, pastilhas), nªo
montadas, para travıes (freios), embraiagens ou qualquer outro mecanismo de fricçªo, à base
de amianto (asbesto), de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com
tŒxteis ou outras matØrias

6813 10

 guarniçıes para travıes (freios)

6813 10 90

   outros

6813 90

 outros

6813 90 90

   Outros

6904

Tijolos para construçªo, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica

6904 10

 tijolos para construçªo
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6904 10 10

   sólidos, medindo 250 × 120 × 65

6904 10 20

   tijolos em grelha, medindo 250 × 120 × 65

6904 10 30

   blocos, medindo 290 × 190 × 190

6904 10 40

   blocos, medindo 250 × 190 × 190

6904 10 50

   blocos, medindo 250 × 250 × 140

6904 10 90

   Outros

6904 90

 Outros

6904 90 10

   placas de revestimento de tectos, medindo 250 × 380 × 140

6904 90 20

   placas de revestimento de tectos, medindo 390 × 100 × 160

6904 90 30

   telhas de suporte, medindo 250 × 120 × 40

6904 90 90

   Outras

6905

Telhas, elementos de chaminØs, condutores de fumo, ornamentos arquitectónicos, de cerâmica,
e outros produtos cerâmicos para construçªo

6905 10

 telhas

6905 10 10

   telhas comprimidas, medindo 350 × 200

6905 10 20

   telhas comprimidas ranhuradas, medindo 340 × 200

6905 10 30

   telhas planas, medindo 380 × 180

6905 10 40

   telhas mediterrânicas, medindo 375 × 200

6905 10 90

   Outras

6905 90

 Outras

6910

Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidØs, sanitÆrios, reservatórios de autoclismos, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitÆrios, de cerâmica

6910 10

 de porcelana

6910 90

 outros

7005

Vidro «flotado» e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as faces, em chapas ou em
folhas, mesmo de camada absorvente, reflectora ou nªo, mas sem qualquer outro trabalho

7005 30

 Vidro armado

7017

Artefactos de vidro para laboratório, higiene e farmÆcia, mesmo graduados ou calibrados

7017 10

 de quartzo ou de outras sílicas, fundidos

7017 10 90

   outros

7017 20

 De outro vidro com um coeficiente de dilataçªo linear nªo superior a 5 × 10-6 por Kelvin,
entre 0 °C e 300 °C

7017 90

 Outros

7306

Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos
simplesmente aproximados), de ferro ou aço

7306 20

 Tubos para revestimento de poços, de produçªo ou de suprimento, dos tipos utilizados na
extracçªo de petróleo ou de gÆs

7306 20 20

   tubos de diâmetro externo inferior a 3‰’’

7306 20 90

   Outros

7306 50

 Outros, soldados, de secçªo circular, de outras ligas de aço
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7306 50 90

   outros

7306 90

 Outros

7308

Construçıes e suas partes (por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres,
pilonos ou pórticos, pilares, colunas, armaçıes, estruturas para telhados, portas e janelas, e
seus caixilhos, alizares e soleiras; portas de correr, balaustradas; pilares e colunas), de ferro ou
aço; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para
construçıes

7308 10

 Pontes e elementos de pontes

7308 20

 Torres e pórticos

7308 40

 Material para andaimes, para cofragens ou para escoramentos

7308 40 90

   Outros

7309 00

Reservatórios, tonØis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matØrias (excepto gases
comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade superior a 300
litros, sem dispositivos mecânicos ou tØrmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo

7309 00 10

   reservatórios para o transporte de mercadorias

7309 00 90

   Outros

7311 00

Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço

7311 00 90

   Outros

7312

Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço, nªo isolados para
usos elØctricos

7312 10

 Cordas e cabos

7312 10 90

   Outros

7312 10 99

   outros

7312 90

 Outros

7312 90 90

   outros

7313 00

Arame farpado, de ferro ou aço; arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou aço,
dos tipos utilizados em cercas

7314

Telas metÆlicas (incluídas as telas contínuas ou sem fim), grades e redes, de fios de ferro ou aço;
chapas e tiras, distendidas, de ferro ou aço

7314 40

 Outras telas metÆlicas, grades, grelhas e redes:

7314 41

  revestidas ou chapeadas com zinco

7314 42

  revestidas com matØrias plÆsticas

7314 49

  outros

7315

Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro ou aço

7315 10

 Correntes de elos articulados e suas partes

7315 11

  Correntes de rolos

7315 12

  Outras correntes

7315 19

  Partes

7315 20

 Correntes antiderrapantes

7315 80

 Outras correntes

7315 81

  Correntes de elos

7315 82

  Outras correntes, de elos soldados
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7315 89

  Outras

7315 90

 Outras partes

7316 00

´ncoras, fateixas, e suas partes, de ferro ou aço

7317

Pontas, pregos, percevejos, escÆpulas, grampos ondulados ou biselados e artefactos semelhantes,
de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com cabeça de outra matØria, excepto cobre

7317 00 10

   para carris

7317 00 20

   para pregos

7318

Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas,
cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressªo) e artefactos
semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço

7318 10

 Artefactos roscados

7318 11

  Tira-fundos

7318 12

  Outros parafusos para madeira

7318 13

  Ganchos e pitıes ou armelas

7318 14

  Parafusos perfurantes

7318 19

  Outros

7318 20

 artefactos nªo roscados

7318 21

  anilhas ou arruelas de pressªo e outras anilhas ou arruelas de segurança

7318 23

  Rebites

7318 24

  Chavetas, cavilhas e contrapinos ou troços

7318 29

  Outros

7321

Aquecedores (fogıes de sala), caldeiras de fornalha, fogıes de cozinha (incluídos os que possam
ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), grelhadores (churrasqueiras), braseiras,
fogareiros a gÆs, aquecedores de pratos, e aparelhos nªo elØctricos semelhantes, de uso domØstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço

7321 11

  a combustíveis gasosos, ou a gÆs e outros combustíveis

7321 13

  a combustíveis sólidos

7323

Artefactos de uso domØstico, e suas partes, de ferro ou aço palha de ferro ou aço; esponjas,
esfregıes, luvas e artefactos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro
ou aço

7323 10

 Palha de ferro ou aço; esponjas, esfregıes, luvas e artefactos semelhantes para limpeza,
polimento e usos semelhantes

7323 90

 Outros

7323 93

  aço inoxidÆvel

7323 93 10

   vasos

7323 93 90

   Outros

7326

Outros artefactos de ferro ou aço

7326 10

 Simplesmente forjadas ou estampadas

7326 19

  Outros

7326 20

 obras de fio de ferro ou aço;

7326 20 90

   outros

7326 90

 Outros

7326 90 90

  outros
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7610

Construçıes e suas partes (por exemplo: pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou
pilonos, pilares, colunas, armaçıes, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos,
alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, excepto as construçıes prØ-fabricadas da posiçªo
9406; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alumínio, próprios para construçıes

7610 10

 Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras

7610 10 90

  outros

7610 90

 Outros

7610 90 10

   módulos preparados para utilizar em estruturas

7610 90 90

   Outros

7611 00

Reservatórios, tonØis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matØrias (excepto gases
comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 litros, sem dispositivos
mecânicos ou tØrmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo

7611 00 10

   com revestimento interior ou calorífugo

7611 00 90

   Outros

7614

Cordas, cabos, entrançados e semelhantes, de alumínio, nªo isolados para usos elØctricos

7614 10

 com alma de aço

7614 90

 Outros

8304 00

Classificadores, ficheiros, caixas de classificaçªo, porta-cópias, porta-canetas, porta-carimbos e
artefactos semelhantes de escritório, de metais comuns, excluídos os móveis de escritório da
posiçªo 9403

8309

Rolhas (incluídas as cÆpsulas de coroa, rolhas de parafuso e vertedoras), cÆpsulas para garrafas;
batoques ou tampıes roscados, protectores de batoques ou tampıes, selos de garantia e outros
acessórios para embalagem, de metais comuns

8309 90

 Outras

8309 90 20

   selos de garantia, nªo trabalhados

8309 90 30

   selos de garantia, trabalhados

8309 90 90

   Outros

8402

Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluídas as caldeiras para aquecimento central concebidas para produçªo de Ægua quente e vapor de baixa pressªo, caldeiras denominadas de
«Ægua sobreaquecida»

8402 10

 Caldeiras de vapor

8402 11

  Caldeiras aquatubulares com produçªo de vapor superior a 45 t por hora

8402 11 10

   caldeiras de vapor principais

8402 11 20

   outras, com produçªo de vapor nªo superior a 300 t por hora

8402 11 90

   outras, com produçªo de vapor superior a 300 t por hora

8402 12

  Caldeiras aquatubulares com produçªo de vapor superior a 45 t por hora

8402 12 10

   caldeiras de vapor principais

8402 12 90

   Outras

8402 19

  Outras caldeiras para produçªo de vapor, incluídas as caldeiras mistas

8402 19 10

   caldeiras de vapor principais

8402 19 20

   caldeiras de tubos de fumo

8402 19 30

   caldeiras a combustível líquido

8402 19 90

   Outras
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8402 20

 Caldeiras denominadas de «Ægua sobreaquecida»

8402 20 10

   caldeira de lenha

8403

Caldeiras para aquecimento central, excepto da posiçªo 8402:

8403 90

  Partes

8404

Aparelhos auxiliares para caldeiras das posiçıes 8402 ou 8403 (por exemplo: economizadores,
sobreaquecedores, aparelhos de limpeza de tubos ou de recuperaçªo de gÆs); condensadores
para mÆquinas a vapor

8404 90

  Partes

8406

Turbinas a vapor

8406 90

 Partes

8416

Queimadores para alimentaçªo de fornalhas, de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos
pulverizados ou de gÆs; fornalhas automÆticas; incluídas as antefornalhas, grelhas mecânicas,
descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes

8416 20

 Outros queimadores, incluídos os mistos

8416 20 90

   Outros

8418

Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, mÆquinas e aparelhos para a produçªo
de frio, com equipamento elØctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as mÆquinas e
aparelhos de ar condicionado da posiçªo 8415

8418 20

 Refrigeradores de tipo domØstico

8418 21

  De compressªo

8418 22

  De absorçªo, elØctricos

8418 29

  Outros

8418 50

 Outros congeladores (freezers) e refrigeradores, vitrinas, balcıes e móveis semelhantes, para
produçªo de frio

8419

Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente, para tratamento de matØrias por
meio de operaçıes que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacçªo, destilaçªo, rectificaçªo, esterilizaçªo, pasteurizaçªo, estufagem, secagem,
evaporaçªo, vaporizaçªo, condensaçªo ou arrefecimento, excepto os de uso domØstico; aquecedores de Ægua nªo elØctricos, de aquecimento instantâneo ou de acumulaçªo

8419 10

Aquecedores de Ægua nªo elØctricos, de aquecimento instantâneo ou de acumulaçªo

8419 11 10

   de uso domØstico

8419 11 90

   Outros

8419 19 10

   de uso domØstico

8419 19 90

   Outros

8419 40

 aparelhos de destilaçªo ou de rectificaçªo

8419 40 10

   coluna de fraccionamento para produçªo de oxigØnio

8419 40 90

   outros

8419 80

 Outros aparelhos e dispositivos

8419 81

  Para preparaçªo de bebidas quentes ou para cozimento ou aquecimento de alimentos

8419 81 90

   outros

8419 89

  outros

8419 89 90

   outros

8419 89 99

    outros

8420

Calandras e laminadores, excepto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus
cilindros

18.12.2001

PT

18.12.2001

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

SH 6+

Designaçªo

8420 10

 Calandras e laminadores

8420 10 10

   dos tipos utilizados para tŒxteis

8420 10 11

   de uso domØstico

8421

Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos
ou gases

8421 10

  Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos

8421 12 10

   de uso domØstico

8421 20

 Aparelhos para filtrar ou depurar líquidos

8421 29

  outros

8421 29 90

   outros

8421 30

 Aparelhos para filtrar ou depurar gases

8421 31

  Para filtrar a entrada de ar de motores de combustªo interna

8421 31 90

   outros

8421 39

  outros

8421 39 90

   outros

8421 90

 partes

8421 91

  de centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos

8421 91 90

  De centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos

8423

Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluídas as bÆsculas e balanças para verificar peças
fabricadas, excluídas as balanças sensíveis a pesos nªo superiores a 5 cg; pesos para quaisquer
balanças

8423 30

BÆsculas de pesagem constante e balanças e bÆsculas ensacadoras, doseadoras ou distribuidoras

8423 80

 outros aparelhos e instrumentos de pesagem

8423 81

  De capacidade nªo superior a 30 kg

8423 82

  De capacidade superior a 30 kg mas nªo superior a 5 000 kg

8423 82 90

   outras

8423 89

  outras

8423 89 10

   bÆsculas (para caminhos-de-ferro, camiıes e forgıes)

8423 89 90

   Outras

8424

Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós;
extintores, mesmo carregados; pistolas aerogrÆficas e aparelhos semelhantes; mÆquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelhantes

8424 10

 Extintores, mesmo carregados

8424 10 90

   Outros

8424 80

 Outros aparelhos

8424 81

  para agricultura ou horticultura

8424 81 90

   Outros

8427

Empilhadores; outros veículos para movimentaçªo de carga e semelhantes, equipados com
dispositivo de elevaçªo

8427 20

 Outros autopropulsores

8427 20 90

   Outros
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8427 90

 Outros veículos

8428

Outras mÆquinas e aparelhos de elevaçªo, de carga, de descarga ou de movimentaçªo (por
exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, telefØricos)

8428 20

 aparelhos elevadores ou transportadores, pneumÆticos

8428 20 90

   Outros

8428 30

 outros aparelhos elevadores ou transportadores, de acçªo contínua, para mercadorias

8428 39

  outros

8428 39 90

   Outros

8432

MÆquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparaçªo ou trabalho do
solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto

8432 10

 arados e charruas

8432 20

 grades, escarificadores, cultivadores, extirpadores, enxadas e sachadores

8432 21

  Grades de discos

8432 29

  Outros

8432 30

 Semeadores, plantadores e transplantadores

8432 30 10

   semeadores-plantadores para florestas

8432 30 90

   Outros

8432 40

 Espalhadores de estrume e distribuidores de adubos ou fertilizantes

8432 80

Outras mÆquinas e aparelhos

8433

MÆquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras
de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; mÆquinas para limpar e seleccionar ovos,
frutas ou outros produtos agrícolas, excepto as da posiçªo 8437

8433 10

 Cortadores de relva

8433 11

  Motorizados, cujo dispositivo de corte gira num plano horizontal

8433 19

  Outros

8433 20

 Ceifeiras, incluídas as barras de corte para montagem em tractores

8438

MÆquinas e aparelhos nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes do presente
capítulo, para preparaçªo ou fabricaçªo industrial de alimentos ou de bebidas, excepto as
mÆquinas e aparelhos para extracçªo ou preparaçªo de óleos ou gorduras vegetais fixos ou
de óleos ou gorduras animais

8438 50

 mÆquinas e aparelhos, para preparaçªo de carnes

8438 60

 mÆquinas e aparelhos, para preparaçªo de frutas ou de produtos hortícolas

8452

MÆquinas de costura, excepto as de coser (costurar) cadernos da posiçªo 8440; móveis; bases e
tampas, próprios para mÆquinas de costura; agulhas para mÆquinas de costura

8452 10

 MÆquinas de costura de uso domØstico

8457

Centros de maquinagem, mÆquinas de sistema monostÆtico (single station) e mÆquinas de
estaçıes mœltiplas, para trabalhar metais

8457 20

 mÆquinas de sistema monostÆtico (single station)

8457 30

 MÆquinas de estaçıes mœltiplas

8458

Tornos (incluídos os centros de torneamento), para metais

8458 10

 tornos horizontais

8458 19

  Outros
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8459

MÆquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, escarear, fresar
ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminaçªo de matØria, excepto os tornos
(incluídos os centros de torneamento) da posiçªo 8458

8459 20

 Outras mÆquinas para furar

8459 29

  Outras

8459 29 90

   Outras

8459 60

 Outras mÆquinas para fresar

8459 61

  de comando numØrico

8459 61 90

   Outras

8459 69

  outras

8459 69 90

   Outras

8460

MÆquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, rectificar, brunir ou polir ou realizar outras
operaçıes de acabamento em metais ou ceramais (cermets) por meio de mós, de abrasivos ou
de produtos polidores, excepto as mÆquinas de cortar ou acabar engrenagens, da posiçªo 8461

8460 20

MÆquinas para rectificar superfícies planas, cujo posicionamento sobre qualquer dos eixos pode
ser estabelecido com precisªo de pelo menos 0,01 mm

8460 29

  outras

8460 29 20

   para cambotas (virabrequins)

8460 30

 MÆquinas-ferramentas para afiar e amolar

8460 39

  Outras

8461

MÆquinas-ferramentas para aplainar, plainas-limadoras, mÆquinas-ferramentas para escatelar,
mandrilar, cortar ou acabar engrenagens, serrar, seccionar e outras mÆquinas-ferramentas
que operem por eliminaçªo de metal ou de ceramais (cermets), nªo especificadas nem compreendidas em outras posiçıes

8461 50

 MÆquinas para serrar ou seccionar

8481

Torneiras, vÆlvulas (incluídas as redutoras de pressªo e as termostÆticas) e dispositivos semelhantes, para canalizaçıes; caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes

8481 10

VÆlvulas redutoras de pressªo

8481 10 90

   outras

8481 30

 vÆlvulas de retençªo

8481 30 90

   outras

8481 40

 vÆlvulas de segurança ou de alívio

8481 40 90

   outras

8481 80

 outros dispositivos

8481 80 10

   vÆlvulas de regulaçªo accionadas por meios electromecânicos ou pneumÆticos;

8481 80 60

   Torneiras e vÆlvulas para de aquecimento central de um ou dois tubos, de dimensªo
nominal igual ou superior a 3/8’’, mas nªo superior a ¾’’

8501

Motores e geradores, elØctricos, excepto os grupos electrogØneos

8501 30

 outros motores de corrente contínua geradores de corrente contínua

8501 31

  De potŒncia nªo superior a 750 W

8501 31 90

   outros

8501 33

  De potŒncia superior a 75 kW mas nªo superior a 375 kW
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8501 33 90

   outros

8501 40

 Outros motores de corrente alternada, monofÆsicos

8501 40 90

  Outros

8501 40 99

   outros

8501 50

 Outros motores de corrente alternada, polifÆsicos

8501 51

  De potŒncia nªo superior a 750 W

8501 51 90

   Outros

8501 51 99

   outros

8501 52

  De potŒncia superior a 750 W, mas nªo superior a 75 kW

8501 52 90

   Outros

8501 52 99

   outros

8502

Grupos electrogØneos e conversores rotativos, elØctricos

8502 10

 Grupos electrogØneos de motores de pistªo, de igniçªo por compressªo (motores diesel ou
semidiesel)

8502 11

  De potŒncia nªo superior a 75

8502 11 90

   outros

8502 12

  De potŒncia superior a 75 kVA mas nªo superior a 375 kVA

8502 12 90

   outros

8502 13

  De potŒncia superior a 375

8502 13 90

   outros

8502 20

 Grupos electrogØneos de motor de pistªo de igniçªo por faísca (motor de explosªo)

8502 20 90

   outros

8502 30

 outros grupos geradores

8502 39

 Outros

8502 39 10

   de corrente contínua

8502 39 19

   outros

8502 39 90

   de corrente alternada

8502 39 99

   outros

8502 40

 Conversores rotativos elØctricos

8502 40 90

   outros

8504

Transformadores elØctricos, conversores elØctricos estÆticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-induçªo

8504 10

 Balastros para lâmpadas ou tubos de descarga

8504 10 90

   outros

8504 30

 outros transformadores

8504 34

  com capacidade de carga superior a 500 kVA

8504 34 90

   Outros

8504 40

 Conversores estÆticos

8504 40 90

   outros
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8505

Electroímanes; manes permanentes e artefactos destinados a tornarem-se ímanes permanentes
após magnetizaçªo; placas, mandris e dispositivos semelhantes, magnØticos ou electromagnØticos, de fixaçªo; acoplamentos, embraiagens, variadores de velocidade e freios electromagnØticos; cabeças de elevaçªo electromagnØticas

8505 20

 Acoplamentos, embraiagens, variadores de velocidade e freios electromagnØticos

8530

Aparelhos mecânicos (incluídos os electromecânicos) de sinalizaçªo, de segurança, de controlo
ou de comando para vias fØrreas ou semelhantes, rodoviÆrias ou fluviais, para Æreas ou parques
de estacionamento, instalaçıes portuÆrias ou para aeródromos (excepto os da posiçªo 8608)

8530 10

 aparelhos para vias fØrreas ou semelhantes

8530 80

 Outros aparelhos

8539

Lâmpadas e tubos elØctricos de incandescŒncia ou de descarga, incluídos os artigos denominados «faróis e projectores, em unidades seladas» e as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou
infravermelhos; lâmpadas de arco

8539 20

 outras lâmpadas e tubos de incandescŒncia, excepto de raios ultravioleta ou infravermelhos

8539 29

  Outros

8544

Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elØctricos
(incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexªo; cabos
de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores
elØctricos ou munidos de peças de conexªo

8544 10

 Fios para bobinar

8544 11 10

   De diâmetro nªo superior a 2,50 mm

8544 20

 Cabos coaxiais e outros condutores elØctricos coaxiais

8601

Locomotivas e locotractores, de fonte externa de electricidade ou de acumuladores elØctricos

8601 10

 De fonte externa de electricidade ou de acumuladores elØctricos

8601 10 20

   para bitolas normais

8601 10 90

   Outros

8602

Outras locomotivas e locotractores; tŒnderes

8602 10

 locomotivas diesel-elØctricas

8602 90

 Outras

8602 90 10

   diesel de transmissªo mecânica

8602 90 20

   diesel de transmissªo hidrÆulica

8602 90 90

   Outras

8603

Automotoras, mesmo para circulaçªo urbana, excepto as da posiçªo 8604

8603 10

 De fonte externa de electricidade

8603 10 10

   vagıes de passageiros para vias fØrreas ou semelhantes

8603 10 20

   unidades motoras para vagıes de passageiros

8603 10 30

   vagıes automóveis de passageiros

8603 10 90

   Outros

8603 90

 Outros

8603 90 10

   unidades motoras para vagıes de passageiros

8603 90 20

   vagıes automóveis de passageiros

8603 90 90

   Outros

8605 00

Vagıes de passageiros, furgıes para bagagem, vagıes-postais e outros vagıes especiais, para
vias fØrreas ou semelhantes (excluídas as viaturas da posiçªo 8604)

8605 00 10

   ambulâncias
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8605 00 20

   vagıes de passageiros, vagıes-postais, furgıes para bagagem, e outros vagıes especiais,
para vias fØrreas

8605 00 90

   Outros

8606

Vagıes para transporte de mercadorias sobre vias fØrreas

8606 10

 Vagıes-tanques e semelhantes

8606 20

 Vagıes isotØrmicos, refrigeradores ou frigoríficos, excepto os da subposiçªo 8606 10

8606 30

 Vagıes de descarga automÆtica, excepto os da subposiçªo 8606 10 ou 8606 20

8606 90

 outros

8606 91

  cobertos e fechados

8606 91 10

   para transporte de peixes vivos

8606 91 90

   Outros

8606 92

  Abertos, com paredes fixas de altura superior a 60 cm

8606 99

  Outros

8606 99 10

   vagıes para vias fØrreas

8606 99 90

   Outros

8607

Partes de veículos para vias fØrreas ou semelhantes

8607 10

 bogias, bissels, eixos e rodas, e suas partes

8607 11

  Bogias e bissels, de tracçªo

8607 12

  Outras bogias e bissels

8607 30

 Ganchos e outros sistemas de engate, pÆra-choques, e suas partes

8609 00

Contentores, incluídos os de transporte de fluidos, especialmente concebidos e equipados para
um ou vÆrios meios de transporte

8609 00 90

   Outros

8701

Tractores (excepto os da posiçªo 8709)

8701 20

 tractores rodoviÆrios para semi-reboques

8701 20 20

   usados, de potŒncia de motor nªo superior a 300 kW

8701 20 40

   usados, de potŒncia de motor superior a 300 kW

8702

Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o condutor

8702 10

 com motores de pistªo, de igniçªo por compressªo (motores diesel ou semidiesel)

8702 10 10

   autocarros, novos

8702 10 20

   autocarros, usados

8702 90

 outros

8702 90 10

   outros autocarros, novos

8702 90 20

   outros autocarros, usados

8702 90 30

   tróleibus

8702 90 90

   Outros

8703

Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o
transporte de pessoas (excepto os da posiçªo 8702), incluídos os veículos de uso misto (station
wagons) e os automóveis de corrida

8703 20

 Outros veículos, de motor de pistªo alternativo de igniçªo por faísca
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8703 21

  De cilindrada nªo superior a 1 000 cm3

8703 21 20

   automóveis, usados

8703 21 90

   outros, usados

8703 22

  de cilindrada superior a 1 000 cm3, mas nªo superior a 1 500 cm3

8703 22 20

   automóveis, usados

8703 22 90

   outros, usados

8703 23

  de cilindrada superior a 1 500 cm3, mas nªo superior a 3 000 cm3

8703 23 20

   automóveis, usados

8703 23 50

   veículo todo-o-terreno, usado

8703 23 90

   outros, usados

8703 24

  de cilindrada superior a 3 000 cm3

8703 24 20

   automóveis, usados

8703 24 50

   veículo todo-o-terreno, usado

8703 24 90

   outros, usados

8703 30

 Outros veículos com motores de pistªo, de igniçªo por compressªo (motores diesel ou
semidiesel)

8703 31

  de cilindrada nªo superior a 1 500 cm3

8703 31 20

   automóveis, usados

8703 31 90

   outros, usados

8703 32

  de cilindrada superior a 1 500 cm3, mas nªo superior a 2 500 cm3

8703 32 20

   automóveis, usados

8703 32 50

   veículo todo-o-terreno, usado

8703 32 90

   outros, usados

8703 33

 de cilindrada superior a 2 500 cm3

8703 33 20

   automóveis, usados

8703 33 50

   veículo todo-o-terreno, usado

8703 33 90

   outros, usados

8703 90

 Outros

8703 90 20

   automóveis, usados

8703 90 90

   outros, usados

8704

Veículos automóveis para transporte de mercadorias

8704 20

 Outros veículos com motores de pistªo, de igniçªo por compressªo (motores diesel ou
semidiesel)

8704 23

  de peso bruto superior a 20 toneladas

8704 23 10

   camiªo cisterna

8706 00

Chassis com motor, para os veículos automóveis das posiçıes 8701 a 8705

8706 00 20

   para tractores

8707

Carroçarias (incluindo cabinas), para os veículos automóveis das posiçıes 8701 a 8705

8707 10

 Para os veículos da posiçªo 8703

8707 90

 outros
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8707 90 10

   para autocarros e tróleibus, usados

8707 90 20

   Carroçarias fechadas, de alumínio, para camiıes

8707 90 90

   Outras

8708

Partes e acessórios dos veículos automóveis das posiçıes 8701 a 8705

8708 10

 PÆra-choques e suas partes

8708 20

 outras partes e acessórios para carroçarias (incluindo cabinas)

8708 29 10

   PainØis laterais de alumínio para carroçarias de camiıes

8708 30

 travıes e servo-freios, e suas partes

8708 39

  Outros

8708 90

 outras partes e acessórios

8708 92

 Silenciosos e tubos de escape

8708 93

 Embraiagens e suas partes

8708 99

  outros

8708 99 10

   juntas, fivelas e guias de suporte, excepto as juntas de articulaçªo

8708 99 20

 outras partes, trabalhadas

8708 99 90

   outras partes, nªo trabalhadas

8711

Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo
com carro lateral; carros laterais

8711 10

 Com motor de pistªo alternativo de cilindrada nªo superior a 50 cm3

8711 20

Com motor de pistªo alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 mas nªo superior a
250 cm3

8711 20 10

   novos

8711 20 90

   usados

8711 30

Com motor de pistªo alternativo de cilindrada superior a 250 cm3 mas nªo superior a
500 cm3

8711 30 10

   novos

8711 30 90

   usados

8711 40

Com motor de pistªo alternativo de cilindrada superior a 500 cm3 mas nªo superior a
800 cm3

8711 40 10

   novos

8711 40 90

   usados

8711 50

Com motor de pistªo alternativo de cilindrada superior a 800 cm3

8711 50 90

   usados

8711 90

 Outros

8711 90 10

   carros laterais

8711 90 90

   Outros

8714

Partes e acessórios dos veículos das posiçıes 8711 a 8713

8714 10

 De motocicletas (incluídos os ciclomotores)

8714 11

  Selins

8714 90

 Outros

8714 92

  aros e raios
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8714 93

  Cubos, excepto de travıes, e pinhıes de rodas livres

8714 94

  Travıes, incluídos os cubos de travıes, e suas partes

8714 95

  Selins

8716

Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos nªo autopropulsores; suas
partes

8716 20

 Reboques e semi-reboques autocarregÆveis ou autodescarregÆveis, para usos agrícolas

8716 20 90

   Outros

8716 30

 Outros reboques e semi-reboques para transporte de mercadorias

8716 31

  cisternas

8716 31 10

   para gases liquefeitos

8716 40

 Outros reboques e semi-reboques

8716 80

 Outros veículos

8903

Iates e outros barcos e embarcaçıes de recreio ou de desporto; barcos a remos e canoas

8903 10

 insuflÆveis

8903 90

 outros

8903 92

  Barcos a motor, excepto de motor fora-de-borda

8903 99

  Outros

9401

Assentos (excepto os da posiçªo 9402), mesmo transformÆveis em camas, e suas partes

9401 30

 Assentos giratórios de altura ajustÆvel

9401 90

 partes

9401 90 20

   de metal, excepto os amortecedores de vibraçıes

9401 90 30

   amortecedores de vibraçıes

9401 90 40

  de plÆstico

9404

Suportes elÆsticos para camas; colchıes, edredıes, almofadas, pufes, travesseiros e artigos
semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matØrias, compreendendo esses artigos de borracha ou de plÆstico alveolares, mesmo recobertos

9404 10

 Suportes elÆsticos para camas

9404 20

 colchıes

9404 21

  De borracha ou de plÆstico alveolares, mesmo recobertos

9404 29

  de outras matØrias

9404 30

 Sacos de dormir

9404 90

 Outros

9406 00

Construçıes prefabricadas

9406 00 10

  de plÆstico

9406 00 20

   de cimento, de betªo ou de pedras artificiais

9406 00 40

   de aço

9406 00 50

   de madeira

9406 00 90

   Outras

9602 00

MatØrias vegetais ou minerais de entalhar, trabalhadas, e suas obras; obras moldadas ou
entalhadas de cera, parafina, estearina, gomas ou resinas naturais, de pastas de modelar, e
outras obras moldadas ou entalhadas nªo especificadas nem compreendidas em outras posiçıes; gelatina nªo endurecida, trabalhada, excepto a da posiçªo 3503, e obras de gelatina nªo
endurecida
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9602 00 10

   cÆpsulas de gelatina para uso farmacŒutico

9602 00 20

   matØrias vegetais ou minerais, trabalhadas, e suas obras

9602 00 90

   Outras

9606

Botıes, incluídos os de pressªo; forma e outras partes, de botıes ou de botıes de pressªo;
esboços de botıes

9606 10

 Botıes de pressªo e suas partes

9606 20

 botıes

9606 21

  De plÆstico, nªo recobertos de matØrias tŒxteis

9606 22

  De metais comuns, nªo recobertos de matØrias tŒxteis

9606 29

  Outros

9606 30

Formas e outras partes, de botıes; esboços de botıes

9607

Fechos de correr (fechos Øclair) e suas partes

9607 10

 fechos de correr (fechos Øclair)

9607 11

  Com grampos de metal comum

9607 19

  Outros

9607 20

  Partes

9608

Canetas esferogrÆficas, canetas e marcadores de ponta de feltro ou de outras pontas porosas;
canetas de tinta permanente e outras canetas; estiletes para duplicadores; lapiseiras; canetas
porta-penas, porta-lÆpis e artigos semelhantes; suas partes (incluindo as tampas e prendedores),
excepto os artigos da posiçªo 9609

9608 10

 canetas esferogrÆficas

9608 20

 canetas e marcadores de ponta de feltro ou de outras pontas porosas

9608 20 90

   outros

9608 30

 canetas de tinta permanente e outras canetas;

9608 31

  Para desenhar com tinta-da-china

9608 39

  Outros

9608 40

 Lapiseiras

9608 50

 sortidos de artigos de, pelo menos, duas das subposiçıes precedentes

9608 60

 Cargas com ponta, para canetas esferogrÆficas

9608 90

 outros

9608 91

  Aparos (penas) e suas pontas

9608 91 10

   Aparos (penas) de ouro para escrever

9608 91 20

   Outros aparos (penas) para escrever

9608 91 30

   Outros aparos (penas) para desenhar

9608 91 90

   pontas de aparos

9608 99

  outros

9608 99 20

   cargas, para canetas e marcadores de ponta de feltro

9608 99 90

   Outros

9609

LÆpis (excepto os da posiçªo 9608), minas, pastØis, carvıes, gizes para escrever ou desenhar e
gizes de alfaiate

9609 10

 LÆpis

9609 20

 Minas para lÆpis ou para lapiseiras, pretas ou de cores

9609 90

 Outras
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2522

Cal viva, cal apagada e cal hidrÆulica, com exclusªo do óxido e do hidróxido de cÆlcio da
posiçªo 2825

2522 10

 Cal viva

2522 20

 Cal apagada

2522 30

 Cal hidrÆulica

2523

Cimentos Portland, cimentos aluminosos, cimentos de altos fornos, cimentos superfosfatados e
outros cimentos hidrÆulicos, mesmo corados ou sob a forma de clinkers

2523 10

 cimentos denominados clinkers

2523 10 90

   Outros

2523 20

 Cimentos Portland

2523 29

  outros

2523 29 20

   Cimentos Portland com adiçıes

2523 29 40

   cimento resistente a sulfatos

2523 29 50

   Cimento com elevada temperatura de hidrataçªo

2523 29 60

   cimentos para metalurgia e cimento para altos fornos

2523 29 90

   Outros

2523 30

 Cimentos aluminosos

2523 30 10

   cimentos aluminosos de teor de Al2O3 nªo superior a 50 %

2523 90

 Outros cimentos hidrÆulicos

2710 00

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto óleos brutos; preparaçıes nªo especificadas nem compreendidas em outras posiçıes, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos
de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento de base

2710 00 10

   gasolinas para motor e outros óleos leves

2710 00 12

   gasolina sem chumbo

2710 00 13

   Outras gasolinas

2710 00 19

    Outros óleos leves e produtos à base de óleos leves

2710 00 20

   querosene e outros óleos mØdios

2710 00 24

   outros petróleos
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2710 00 29

    outros óleos mØdios e preparaçıes à base de óleos mØdios

2710 00 30

   óleos pesados excepto resíduos e destinados a transformaçıes ulteriores

2710 00 31

    gasóleo

2710 00 32

    fuelóleos ultra-leves e leves especiais

2710 00 90

   outros

2710 00 99

    óleos usados

2807 00

`cido sulfœrico; Æcido sulfœrico fumante

2807 00 10

   Æcido sulfœrico, para anÆlise

2808 00

`cido nítrico; Æcidos sulfonítricos

2808 00 10

   Æcido nítrico, para anÆlise

3102

Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados

3102 90

 Outros, incluindo as misturas nªo especificadas nas suposiçıes anteriores

3105

Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, contendo dois ou trŒs dos seguintes elementos
fertilizantes: azoto (nitrogØnio), fósforo e potÆssio; produtos do presente capítulo apresentados
em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto nªo superior a
10 kg

3105 10

 Produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em
embalagens com peso bruto nªo superior a 10 kg

3206

Outras matØrias corantes; preparaçıes indicadas na Nota 3 do presente capítulo, excepto das
posiçıes 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos,
mesmo de constituiçªo química definida

3206 20

 Pigmentos e preparaçıes à base de dióxido de titânio:

3206 20 10

   Corantes verdes de crómio

3206 20 20

   amarelo de zinco (cromato de zinco)

3206 20 90

   Outros

3206 40

 Outras matØrias corantes e outras preparaçıes:

3206 49

  outros

3206 49 20

   pigmentos concentrados em dispersªo

3206 49 40

   à base de negros de carbono

3304

Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparaçıes para conservaçªo ou cuidados da pele (excepto medicamentos), incluídas as preparaçıes anti-solares e os bronzeadores;
preparaçıes para manicuros e pedicuros

3304 10

  Produtos de maquilhagem para os lÆbios

3304 10 90

   acondicionados para venda a retalho

3304 20

  Produtos de maquilhagem para os olhos

3304 20 90

   acondicionados para venda a retalho

3304 30

  Preparaçıes para manicuros e pedicuros

3304 30 90

   acondicionadas para venda a retalho

3305

Preparaçıes capilares

3305 10

  Champôs

3305 10 90

   acondicionados para venda a retalho

3305 20

  preparaçıes para ondulaçªo ou alisamento, permanentes, dos cabelos
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3305 20 90

   acondicionadas para venda a retalho

3305 30

  Lacas para o cabelo

3305 30 90

   acondicionadas para venda a retalho

3305 90

  Outros

3305 90 90

   acondicionados para venda a retalho

3306

Preparaçıes para higiene bucal ou dentÆria, incluídos os pós e cremes para facilitar a aderŒncia
das dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fio dental), acondicionados
para venda a particulares

3306 10

  Dentífricos

3306 10 90

   acondicionadas para venda a retalho

3306 90

  Outros

3306 90 90

   acondicionados para venda a retalho

3307

Preparaçıes para barbear (antes, durante ou após), desodorizantes corporais, preparaçıes para
banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras
preparaçıes cosmØticas, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes; desodorizantes de ambiente, preparados, mesmo nªo perfumados, com ou sem propriedades desinfectantes

3307 10

Preparaçıes para barbear (antes, durante ou após)

3307 10 90

   acondicionadas para venda a retalho

3307 20

  Desodorizantes corporais e antiperspirantes

3307 20 90

   acondicionados para venda a retalho

3307 30

  Sais perfumados e outras preparaçıes para banhos

3307 30 90

   acondicionados para venda a retalho

3307 40

Preparaçıes para perfumar ou para desodorizar ambientes, incluídas as preparaçıes odoríferas
para cerimónias religiosas

3307 49

  Outras

3307 49 90

   acondicionadas para venda a retalho

3402

Agentes orgânicos de superfície (excepto sabıes); preparaçıes tensoactivas, preparaçıes para
lavagem (incluídas as preparaçıes auxiliares de lavagem) e preparaçıes para lavagem, mesmo
contendo sabªo, excepto as da posiçªo 3401

3402 10

  Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a retalho

3402 11

  Aniónicos

3402 11 10

   alquilarilsulfonatos

3402 11 20

   sulfonatos Øter poliglicol Ælcool laurílico

3402 20

   preparaçıes acondicionadas para venda a retalho

3402 20 10

   em pós para lavagem

3402 20 90

   Outras

3402 90

 Outras

3402 90 10

   em pós para lavagem

3808

Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinaçªo e reguladores de
crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou
embalagens para venda a retalho ou como preparaçıes ou ainda sob a forma de artigos, tais
como fitas, mechas e velas sulfuradas e papel mata-moscas

3808 20

 Fungicidas
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3808 20 90

   outros fungicidas, excepto para a protecçªo de plantas

3917

Tubos, e respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniıes), de plÆstico

3917 20

 Tubos rígidos

3917 21

  de polímeros de etileno

3917 21 10

   para linha de flutuaçªo submarina

3917 21 90

   Outros

3917 21 99

   outros

3917 22

  de polímeros de propileno

3917 22 90

   outros

3917 23

  de polímeros de cloreto de vinilo

3917 23 90

   outros

3917 29

  de outros plÆsticos

3917 29 90

   outros

3917 31

  Tubos flexíveis podendo suportar uma pressªo mínima de 27,6 MPa

3917 31 90

   outros

3917 32

 Outros, nªo reforçados com outras matØrias nem associados de outra forma com outras
matØrias, com acessórios

3917 32 90

  Outros

3917 33

 Outros, nªo reforçados com outras matØrias nem associados de outra forma com outras
matØrias, com acessórios

3917 33 90

   outros

3917 39

  Outros

3917 39 90

   outros

3917 40

 Acessórios

3917 40 90

   outros

3918

Revestimentos de pavimentos, de plÆstico, mesmo auto-adesivos, em rolos ou em forma de
ladrilhos ou de mosaicos; revestimentos de paredes ou de tectos, de plÆsticos, definidos na Nota
9 do presente capítulo

3918 10

 de polímeros de cloreto de vinilo

3918 90

 de outros plÆsticos

3919

Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plÆstico, mesmo
em rolos

3919 10

 Em rolos de largura nªo superior a 20 cm

3919 10 10

   de polipropileno

3919 10 20

   de policloreto de vinilo

3919 10 30

   de polietileno

3919 10 90

   Outros

3920

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plÆstico nªo alveolar, nªo reforçadas nem
estratificadas, nem associadas a outras matØrias, sem suporte

3920 10

  de polímeros de etileno
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3920 10 90

   Outros

3920 30

  de polímeros de estireno

3920 40

 de polímeros de cloreto de vinilo

3920 42

  flexíveis

4012

PneumÆticos recauchutados ou usados, de borracha; protectores, bandas de rodagem amovíveis
para pneumÆticos e «flaps», de borracha

4012 10

 PneumÆticos recauchutados

4012 10 90

   outros

4012 20

 pneumÆticos usados

4012 20 90

   outros

4012 90

 outros

4012 90 90

   outros

4409

Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, nªo montados) perfilada (com espigas,
ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas ou faces, mesmo aplainada, polida ou unida por malhetes

4409 20

 de nªo coníferas

4409 20 20

   de outra madeira

4409 20 30

   tacos para soalho, de faia

4409 20 40

   tacos para soalho, de outras caducifólias

4409 20 90

   Outros

4805

Outros papØis e cartıes, nªo revestidos nem impregnados, em rolos ou em folhas, nªo tendo
sofrido trabalho complementar nem tratamento, excepto os especificados na Nota 2 do presente Capítulo

4805 20

 PapØis e cartıes de camadas mœltiplas

4805 29

  Outros

4805 29 10

   testliner castanho

4805 29 90

   Outros

4805 30

 papel sulfito para embalagem

4805 60

 Outros papØis e cartıes de peso por metro quadrado nªo superior a 150 g/m

4805 60 10

   canelura à base de papØis velhos

4805 60 90

   outros

4805 60 91

    papel comum para embalagem

4805 60 99

    Outros

4805 70

 Outros papØis e cartıes de peso por metro quadrado superior a 150 g/m e inferior a
225 g/m

4808

Papel e cartªo canelados (ondulados) (mesmo recobertos por colagem), encrespados, plissados,
gofrados, estampados ou perfurados, em rolos ou em folhas, excepto o papel dos tipos descritos no texto da posiçªo 4803

4808 10

 Papel e cartªo canelados, mesmo perfurados

6401

Calçado impermeÆvel de sola exterior e parte superior de borracha ou plÆstico, em que a parte
superior nªo tenha sido reunida à sola exterior por costura ou por meio de rebites, pregos,
parafusos, espigıes ou dispositivos semelhantes, nem formada por diferentes partes reunidas
pelos mesmos processos

6401 10

 Calçado com biqueira protectora de metal
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6401 90

 Outro calçado

6401 91

  Cobrindo o joelho

6401 92

  Cobrindo o tornozelo mas nªo cobrindo o joelho

6401 99

  Outros

6405

Outro calçado

6405 90

 Outro

6810

Obras de cimento, de betªo ou de pedras artificiais, mesmo armadas

6810 10

 Telhas, ladrilhos, lajes, tijolos e artefactos semelhantes

6810 11

  Blocos e tijolos para a construçªo

6810 19

  Outros

6810 90

  Outras obras

6810 91

  Elementos prØ-fabricados para a construçªo ou engenharia civil

6810 99

 Outros

6811

Obras de fibrocimento, cimento-celulose e produtos semelhantes

6811 10

 Chapas onduladas

6811 20

 Outras chapas, painØis, ladrilhos, telhas e produtos semelhantes

6811 30

 Tubos, condutas e seus acessórios

6811 90

  Outras obras

6908

Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentaçªo ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de
cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, de
cerâmica, mesmo com suporte

6908 10

 Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, mesmo de forma diferente da quadrada ou
rectangular, cuja maior superfície possa ser inscrita num quadrado de lado inferior a 7 cm

7003

Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente,
reflectora ou nªo, mas sem qualquer outro trabalho

7003 10

 Chapas e folhas, nªo armadas

7003 12

  Coradas na massa, opacificadas, folheadas (chapeadas), ou com camada absorvente, reflectora ou nªo

7003 19

  Outros

7003 19 90

   Outros

7003 20

 Chapas e folhas, armadas

7003 30

 Perfis

7007

Vidros de segurança, consistindo em vidros temperados ou formados por folhas contracoladas

7007 10

 Vidros de segurança (temperados):

7007 11

  De dimensıes e formatos que permitam a sua aplicaçªo em automóveis, veículos aØreos,
barcos ou outros veículos

7007 19

 Outros

7007 20

 Vidros de segurança formados de folhas contracoladas

7007 21

  De dimensıes e formatos que permitam a sua aplicaçªo em automóveis, veículos aØreos,
barcos ou outros veículos

7007 21 90

   outros
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7007 29

  Outros

7010

Garrafıes, garrafas, frascos, boiıes, vasos, embalagens tubulares, ampolas ou outros recipientes
de vidro, próprios para transporte ou embalagem; boiıes de vidro para conserva, rolhas,
tampas e outros dispositivos de fecho semelhante, de vidro

7010 10

 Ampolas

7010 20

 Rolhas, tampas e outros dispositivos de uso semelhante

7010 90

 Outros, de capacidade:

7010 91

  Superior a 1 l

7010 92

  Superior a 0,33 l mas nªo superior a 1 l

7302

Elementos de vias fØrreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris ou trilhos, contracarris ou
contratrilhos e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros
elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas (talas) de junçªo, coxins de trilho,
cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separaçªo e
outras peças próprias para a fixaçªo, articulaçªo, apoio ou junçªo de trilhos ou carris

7302 40

 eclissas e placas de apoio ou assentamento

7302 90

 Outras

7304

Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro (excepto ferro fundido)

7304 10

 Tubos dos tipos utilizados para oleodutos e gasodutos

7304 20

 Tubos para revestimento de poços, de produçªo ou de suprimento, e hastes de perfuraçªo,
dos tipos utilizados na extracçªo de petróleo ou de gÆs:

7304 29

  Outros

7304 29 20

   tubos de outro tipo de aço, diâmetro externo inferior a 16’’

7304 29 50

   outros tubos de outros tipos de aço

7304 29 90

   Outros

7304 30

 Outros, de secçªo circular, de ferro ou aço nªo ligado

7304 31

  estirados ou laminados, a frio

7304 31 90

   Outros

7304 31 99

   outros

7304 39

  Outros

7304 39 90

   outros

7306

Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos
simplesmente aproximados), de ferro ou aço

7306 10

 Tubos dos tipos utilizados para oleodutos e gasodutos

7306 20

Tubos para revestimento de poços, de produçªo ou de suprimento, dos tipos utilizados na
extracçªo de petróleo ou de gÆs

7306 20 10

   tubos, de diâmetro externo nªo superior a 16’’

7306 30

 Outros, soldados, de secçªo circular, de ferro ou aço nªo ligado

7306 30 90

   outros

7306 60

 Outros, soldados, de secçªo nªo circular

7306 60 10

   de ferro e aço, de secçªo quadrada ou rectangular, nªo superior a 280 mm

7306 60 19

   outros
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7310

Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matØrias
(excepto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade nªo
superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou tØrmicos, mesmo com revestimento
interior ou calorífugo

7310 10

 De capacidade igual ou superior a 50 litros

7310 20

De capacidade inferior a 50 litros

7310 21

  Latas próprias para serem fechadas por soldadura ou cravaçªo

7310 29

  Outros

7310 29 90

   outros

7314

Telas metÆlicas (incluídas as telas contínuas ou sem fim), grades e redes, de fios de ferro ou aço;
chapas e tiras, distendidas, de ferro ou aço;

7314 20

 Grades e redes, soldadas nos pontos de intercepçªo, de fios com, pelo menos, 3 mm na
maior dimensªo do corte transversal e com malhas de 100 cm2 ou mais, de superfície

7321

Aquecedores (fogıes de sala), caldeiras de fornalha, fogıes de cozinha (incluídos os que possam
ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), grelhadores (churrasqueiras), braseiras,
fogareiros a gÆs, aquecedores de pratos, e aparelhos nªo elØctricos semelhantes, de uso domØstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço

7321 10

 Aparelhos para cozinhar e aquecedores de pratos

7321 12

  a combustíveis líquidos

7321 80

  Outros dispositivos

7321 81

  A combustíveis gasosos, ou a gÆs e outros combustíveis

7321 82

  a combustíveis líquidos

7321 83

  a combustíveis sólidos

7321 90

  Partes

7322

Radiadores para aquecimento central, nªo elØctricos, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou
aço; geradores e distribuidores de ar quente (incluídos os distribuidores que possam tambØm
funcionar como distribuidores de ar frio ou condicionado), nªo elØctricos, munidos de ventilador ou fole com motor, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço

7322 10

Radiadores e suas partes

7322 11

  de ferro fundido

7322 19

  Outros

7322 90

 Outros

7322 90 90

   outros

7604

Barras e perfis, de alumínio

7604 10

 De alumínio nªo ligado

7604 20

 De ligas de alumínio

7604 21

 Perfis ocos

7604 21 10

   com revestimento de protecçªo (pintados, envernizados ou revestidos com plÆsticos)

7604 21 90

   Outros

7604 29

  Outros

7605

Fios de alumínio

7605 10

 De alumínio nªo ligado

7605 11

  Com a maior dimensªo da secçªo transversal superior a 7 mm
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7605 11 90

   Outros

7605 19

  Outros

7606

Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm

7606 10

 De forma quadrada ou rectangular

7606 11

 De alumínio, nªo ligado

7606 11 90

   Outros

7606 12

 De ligas de alumínio

7606 12 20

   chapas de alumínio com revestimento de protecçªo (pintadas, envernizadas ou revestidas
de plÆstico)

7606 12 90

   Outras

7606 90

 Outras

7606 91

 De alumínio, nªo ligado

7606 92

 De ligas de alumínio

7607

Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartªo,
plÆstico ou semelhantes), de espessura nªo superior a 0,2 mm (excluído o suporte)

7607 10

 Sem suporte

7607 19

  Outros

7607 19 90

   Outros

7607 20

 Com suporte

7607 20 90

   outros

7608

Tubos de alumínio

7608 10

 De alumínio nªo ligado

7608 10 90

   outros

7608 20

 de ligas de alumínio

7608 20 90

  outros

7609 00

Acessórios para tubos [por exemplo: uniıes, cotovelos, mangas (luvas)], de alumínio

7616

Outras obras de alumínio

7616 90

 Outras

7616 99

  Outras

7616 99 10

   radiadores

7616 99 90

   Outros

8215

Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pÆs para tartes, facas especiais para peixe ou para
manteiga, pinças para açœcar e artefactos semelhantes

8215 10

 Sortidos contendo pelo menos um objecto prateado, dourado ou platinado

8215 20

 Outros sortidos

8215 90

 Outros

8215 91

  prateados, dourados ou platinados

8215 99

  Outros

C 362 E/51

PT

C 362 E/52

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

SH 6+

Designaçªo

8309

Rolhas (incluídas as cÆpsulas de coroa, rolhas de parafuso e vertedoras), cÆpsulas para garrafas;
batoques ou tampıes roscados, protectores de batoques ou tampıes, selos de garantia e outros
acessórios para embalagem, de metais comuns

8309 10

 CÆpsulas de coroa

8309 90

 Outras

8309 90 10

   CÆpsulas de rolhar ou sobrerrolhar

8311

Fios, varetas, tubos, chapas, elØctrodos e artefactos semelhantes, de metais comuns ou de
carbonetos metÆlicos, revestidos interior ou exteriormente de decapantes ou de fundentes,
para soldadura (soldagem) ou depósito de metal ou de carbonetos metÆlicos; fios e varetas,
de pós de metais comuns aglomerados, para metalizaçªo por projecçªo

8311 10

 ElØctrodos revestidos exteriormente para soldar a arco, de metais comuns

8311 20

 Fios revestidos interiormente para soldar a arco, de metais comuns

8311 30

Varetas revestidas exteriormente e fios revestidos interiormente, para soldar à chama, de metais
comuns

8311 90

 Outros, incluídas as partes

8403

Caldeiras para aquecimento central, excepto da posiçªo 8402

8403 10

 Caldeiras

8403 10 10

   a gÆs ou a gÆs e outro combustível

8403 10 20

  a combustíveis líquidos

8403 10 30

  a combustíveis sólidos

8403 10 90

   Outros

8404

Aparelhos auxiliares para caldeiras das posiçıes 8402 ou 8403 (por exemplo: economizadores,
sobreaquecedores, aparelhos de limpeza de tubos ou de recuperaçªo de gÆs); condensadores
para mÆquinas a vapor

8404 10

 Aparelhos auxiliares para caldeiras das posiçıes 8402 e 8403

8404 10 10

   para caldeiras da posiçªo 8402

8404 10 90

   para caldeiras da posiçªo 8403

8404 20

 Condensadores para mÆquinas a vapor

8406

Turbinas a vapor

8406 10

 Turbinas para propulsªo de embarcaçıes

8406 10 10

   turbinas de condensaçªo de potŒncia mínima de 6 000 kW

8406 10 90

   Outras

8406 80

 Outras turbinas

8406 81

  De potŒncia superior a 40 MW

8406 81 10

   para accionamento de geradores elØctricos de potŒncia mínima de 200 000 kW nas
centrais elØctricas e termo-elØctricas

8406 81 90

   Outros

8406 82

  De potŒncia nªo superior a 40 MW

8406 82 10

   turbinas de condensaçªo de potŒncia mínima de 6 000 kW

8406 82 90

   Outras

8408

Motores de pistªo, de igniçªo por compressªo (motores «diesel» ou «semidiesel»)

8408 10

 Motores para propulsªo de embarcaçıes

8408 10 20

  de potŒncia de motor superior a 150 kW mas nªo superior a 400 kW
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8408 10 90

   outros

8413

Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos

8413 11

  Bombas para distribuiçªo de combustíveis ou lubrificantes, dos tipos utilizados em estaçıes de serviço ou garagens

8413 30

 Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores
de igniçªo por faísca ou por compressªo

8413 30 90

   outros

8413 60

  Outras bombas volumØtricas rotativas

8413 60 10

   monobombas helicóidais para agentes químicos agressivos

8413 60 20

   bombas engrenagens doseadoras de polímeros para extrusªo de monofilamentos de
tŒxteis artificiais, para matØrias corrosivas

8413 60 30

   bombas óleo-hidrÆulicas

8413 60 39

   outras

8413 60 40

   Bombas de parafuso helicoidal

8413 60 49

   outras

8413 60 50

   bombas de palhetas

8413 60 59

   outras

8413 60 90

   Outras

8413 60 99

   outras

8413 70

  Outras bombas centrífugas

8413 70 10

   bombas multicelulares para poços de petróleo e de gÆs

8414

Bombas de ar ou de vÆcuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores
(coifas aspirantes) para extracçªo ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes

8414 20

 Bombas de ar, de mªo ou de pØ

8414 20 90

   outras

8416

Queimadores para alimentaçªo de fornalhas, de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos
pulverizados ou de gÆs; fornalhas automÆticas, incluídas as antefornalhas, grelhas mecânicas,
descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes

8416 10

 Queimadores para alimentaçªo de fornalhas, de combustíveis líquidos

8416 10 10

   de capacidade nªo superior a 2 kg/hora

8416 10 20

   de capacidade superior a 300 kg/hora

8416 10 90

   Outros

8416 20

 Outros queimadores, incluídos os mistos

8416 20 10

   de capacidade nªo superior a 84 MJ/hora

8416 20 20

  de combustíveis sólidos

8416 30

  Fornalhas automÆticas, incluídas as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes

8416 30 10

   Descarregadores mecânicos de cinzas

8416 30 90

   Outros

8416 90

  Partes

8424

Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós;
extintores, mesmo carregados; pistolas aerogrÆficas e aparelhos semelhantes; mÆquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelhantes
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8424 20

 Pistolas aerogrÆficas e aparelhos semelhantes;

8424 30

 mÆquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelhantes

8424 80

  Outros dispositivos

8424 81

 Para agricultura ou horticultura

8424 81 10

   Pulverizadores para a vinha

8424 81 30

    outros atomizadores de capacidade nªo superior a 400 l

8426

CÆbreas; guindastes, incluídos os de cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga e de movimentaçªo, pontes-guindastes, carros-pórticos, carros-guindastes

8426 10

 Pontes e vigas, rolantes, pórticos, pontes-guindastes e carros-pórticos

8426 11

  pontes e vigas, rolantes, de suportes fixos

8426 11 10

   para instalaçıes de fusªo

8426 11 90

   Outros

8426 20

 Guindastes, de torre

8426 20 90

   Outros

8426 90

 outras mÆquinas e aparelhos

8426 91

  Próprios para serem montados em veículos rodoviÆrios

8426 99

  Outros

8426 99 90

   outros

8428

Outras mÆquinas e aparelhos de elevaçªo, de carga, de descarga ou de movimentaçªo (por
exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, telefØricos)

8428 10

 Elevadores e monta-cargas

8428 10 30

   outros aparelhos elevadores de passageiros ou de mercadorias para habitaçªo, edifícios
comerciais, industriais ou hospitalares

8428 30

 outros aparelhos elevadores ou transportadores, de acçªo contínua, para mercadorias

8428 33

  Outros, de tira ou correia

8426 33 90

   outros

8428 40

 Escadas e tapetes, rolantes

8428 90

 Outras mÆquinas e aparelhos

8428 90 10

   mÆquinas de movimentaçªo para a indœstria de tijolos e telhas

8428 90 90

   Outros

8428 90 99

   outros

8429

«Bulldozers», «angledozers», niveladoras, raspotransportadoras («scrapers»), pÆs mecânicas, escavadoras, carregadoras e pÆs carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores,
autopropulsores

8429 50

 pÆs mecânicas, escavadoras e carregadoras

8429 51

  Carregadoras e pÆs carregadoras, de carregamento frontal

8429 51 20

   de rodas, de potŒncia de motor nªo superior a 184 kW

8433

MÆquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras
de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; mÆquinas para limpar e seleccionar ovos,
frutas ou outros produtos agrícolas, excepto as da posiçªo 8437:
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8433 50

 Outras mÆquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas

8433 51

 Ceifeiras-debulhadoras

8433 51 10

  Para grªo e milho

8433 51 12

  de motor de potŒncia superior a 45 kW mas nªo superior a 167 kW

8458

Tornos (incluídos os centros de torneamento), para metais

8458 10

 tornos horizontais

8458 11

  De comando numØrico

8459

MÆquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, escarear, fresar
ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminaçªo de matØria, excepto os tornos
(incluídos os centros de torneamento) da posiçªo 8458:

8459 10

 Unidades com cabeça deslizante

8459 50

 mÆquinas para fresar, de consola

8459 51

  De comando numØrico

8460

MÆquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, rectificar, brunir ou polir ou realizar outras
operaçıes de acabamento em metais ou ceramais (cermets) por meio de mós, de abrasivos ou
de produtos polidores, excepto as mÆquinas de cortar ou acabar engrenagens, da posiçªo 8461

8460 20

Outras mÆquinas para rectificar superfícies planas, cujo posicionamento sobre qualquer dos
eixos pode ser estabelecido com precisªo de pelo menos 0,01 mm

8460 29

 Outras

8460 29 10

   para rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas ou superfícies cilíndricas

8481

Torneiras, vÆlvulas (incluídas as redutoras de pressªo e as termostÆticas) e dispositivos semelhantes, para canalizaçıes; caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes

8481 10

 vÆlvulas redutoras de pressªo

8481 10 10

   vÆlvulas de regulaçªo de pressªo para cilindros de gÆs comprimido

8481 30

 vÆlvulas de retençªo

8481 30 10

   cincho de vÆcuo com vÆlvula

8481 40

 vÆlvulas de segurança ou de alívio

8481 40 10

   cuja dimensªo normal Ø igual ou superior a 15 mm mas nªo superior a 1 200 mm e
cujo nível de pressªo nªo excede 16 Mpa

8481 80

 outros dispositivos

8481 80 20

   Torneiras e vÆlvulas de passagem directa e torneiras de borboleta cuja dimensªo nominal
Ø igual ou superior a 25 mm mas nªo superior a 1 200 mm e cujo nível de pressªo nªo
excede 4 Mpa; Torneiras e vÆlvulas de passagem directa forjadas cuja dimensªo nominal
Ø igual ou superior a ‰’’ mas nªo superior a 2’’ e cujo nível de pressªo nªo excede
16 Mpa

8481 80 30

   Torneiras e vÆlvulas de fecho cuja dimensªo nominal Ø igual ou superior a 8 mm mas
nªo superior a 400 mm e cujo nível de pressªo nªo excede 4 Mpa; Torneiras e vÆlvulas
de fecho forjadas cuja dimensªo nominal Ø igual ou superior a ‰’’ mas nªo superior a 2’’
e cujo nível de pressªo nªo excede 16 Mpa; fecho

8481 80 40

   vÆlvulas de bolas cuja dimensªo nominal Ø igual ou superior a 8 mm mas nªo superior
a 700 mm e cujo nível de pressªo nªo excede 10 Mpa;

8481 80 50

   hidrantes subterrâneos e de superfície, vÆlvulas e dispositivos de perfuraçªo para ligaçıes
domØsticas, vÆlvulas de alívio de pressªo de entrada (com duas bolas), filtro de admissªo
com vÆlvulas de rolamentos de esferas

8501

Motores e geradores, elØctricos, excepto os grupos electrogØneos

8501 30

 outros motores de corrente contínua geradores de corrente contínua

8501 32

  De potŒncia superior a 750 W mas nªo superior a 75 kW
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8501 32 90

   outros

8501 34

  De potŒncia superior a 375 kW

8501 34 90

   outros

8501 40

 Outros motores de corrente alternada, monofÆsicos

8501 40 99

   outros

8501 50

 Outros motores de corrente alternada, polifÆsicos

8501 51

  De potŒncia nªo superior a 750 W

8501 51 10

   motores com engrenagem de reduçªo para abertura e fecho de portas

8501 53

  De potŒncia superior a 75 kW

8501 53 90

   outros

8501 60

 geradores de corrente alternada (alternadores)

8501 61

  De potŒncia nªo superior a 75 kVA

8501 61 90

   outros

8501 62

  De potŒncia superior a 75 kVA mas nªo superior a 375 kVA

8501 62 90

   outros

8501 63

  De potŒncia superior a 375 kVA mas nªo superior a 750 kVA

8501 63 90

   outros

8501 64

  De potŒncia superior a 750 kVA

8504

Transformadores elØctricos, conversores elØctricos estÆticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-induçªo

8504 20

 Transformadores de dielØctrico líquido

8504 21

  de potŒncia nªo superior a 650 kVA

8504 21 10

   transformadores de medida

8504 21 90

   Outros

8504 22

  de potŒncia superior a 650 kVA mas nªo superior a 10 000 kVA

8504 23

  de potŒncia superior a 10 000 kVA

8504 30

 outros transformadores

8504 32

  de potŒncia superior a 1 kVA mas nªo superior a 16 kVA

8504 32 90

   outros

8504 33

  de potŒncia superior a 16 kVA mas nªo superior a 500 kVA

8504 33 10

   de potŒncia superior a 20 kVA, para fornos elØctricos de fusªo de metais

8504 33 90

   Outros

8504 33 99

   outros

8504 34

  de potŒncia superior a 500 kVA

8504 34 10

   para fornos elØctricos para fusªo de minØrio

8504 50

 Outras bobinas de reactância e de auto-induçªo

8504 50 90

   outros
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8516

Aquecedores elØctricos de Ægua, incluídos os de imersªo; aparelhos elØctricos para aquecimento
de ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos electrotØrmicos para arranjos do
cabelo (por exemplo: secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de ferros de frisar) ou para
secar as mªos; ferros elØctricos de passar; outros aparelhos electrotØrmicos para usos domØsticos; resistŒncias de aquecimento, excepto as da posiçªo 8545

8516 10

 Aquecedores elØctricos de Ægua instantâneos ou de acumulaçªo e aquecedores de imersªo;

8516 20

 aparelhos elØctricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes

8516 29

  Outros

8516 80

 ResistŒncias de aquecimento

8516 80 90

   outros

8525

Aparelhos emissores (transmissores) de radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusªo ou televisªo,
mesmo incorporando um aparelho de recepçªo ou um aparelho de registo ou de reproduçªo
de som; câmaras de televisªo; câmaras de vídeo de imagens fixas e outras câmaras (camcorders)

8525 10

 Aparelhos emissores (transmissores)

8525 10 10

   para radiodifusªo

8535

Aparelhos para interrupçªo, seccionamento, protecçªo, derivaçªo, ligaçªo ou conexªo de circuitos elØctricos (por exemplo: interruptores, comutadores, corta-circuitos, pÆra-raios, limitadores de tensªo, eliminadores de onda, tomadas de corrente, caixas de junçªo), para tensªo
superior a 1 000 V

8535 20

 disjuntores

8535 21

  Para tensªo inferior a 72,5 kV

8535 29

  Outros

8535 30

 seccionadores e interruptores

8535 30 10

 seccionadores

8535 30 90

   interruptores

8536

Aparelhos para interrupçªo, seccionamento, protecçªo, derivaçªo, ligaçªo ou conexªo de circuitos elØctricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relØs, corta-circuitos, eliminadores
de onda, tomadas de corrente, machos e fŒmeas, suportes para lâmpadas caixas de junçªo),
para tensªo superior a 1 000 V

8536 10

 fusíveis e corta-circuitos de fusíveis

8536 20

 Disjuntores

8536 30

 Outros aparelhos para protecçªo de circuitos elØctricos

8536 40

 relØs

8536 49

  Outros

8536 50

 Outros interruptores, seccionadores e comutadores

8536 50 90

   outros

8536 60

 Suportes para lâmpadas, tomadas de corrente, machos e fŒmeas

8536 69

  Outros

8536 69 90

   outros

8537

Quadros, painØis, consolas, cabinas, armÆrios (incluídos os de comando numØrico) e outros
suportes, com dois ou mais aparelhos das posiçıes 8535 ou 8536, para comando elØctrico ou
distribuiçªo de energia elØctrica, incluídos os que incorporam instrumentos ou aparelhos do
capítulo 90, excepto os aparelhos de comutaçªo da posiçªo 8517

8537 10

 Para tensªo nªo superior a 1 000 V

8537 20

 Para tensªo superior a 1 000 V
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8538

Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posiçıes
8535, 8536 ou 8537

8538 10

 Quadros, painØis, consolas, cabinas, armÆrios e outros suportes da posiçªo 8537, desprovidos dos seus aparelhos

8539

Lâmpadas e tubos elØctricos de incandescŒncia ou de descarga, incluídos os artigos denominados «faróis e projectores, em unidades seladas» e as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou
infravermelhos; lâmpadas de arco

8539 20

 outras lâmpadas e tubos de incandescŒncia, excepto de raios ultravioleta ou infravermelhos

8539 22

  Outros, de potŒncia nªo superior a 200 W e de tensªo superior a 100 V

8539 30

 lâmpadas e tubos de descarga, excepto de raios ultravioleta

8539 32

  Lâmpadas de vapor de mercœrio ou de sódio; lâmpadas de halogeneto metÆlico

8539 39

  Outras

8544

Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elØctricos
(incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexªo; cabos
de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores
elØctricos ou munidos de peças de conexªo

8544 40

 outros condutores elØctricos, de tensªo nªo superior a 80 V

8544 41

  Munidos de peças de conexªo

8544 41 90

   outros

8544 49

  Outros

8544 49 10

   isolados com papel

8544 49 19

   outros

8544 49 20

   isolados com plÆstico

8544 49 29

   outros

8544 49 90

   isolados com outras matØrias

8544 49 99

   outros

8544 50

 outros condutores elØctricos, de tensªo superior a 80 V mas nªo superior a 1 000 V

8544 51

  Munidos de peças de conexªo

8544 51 90

   outros

8544 59

  Outros

8544 59 10

   isolados com papel

8544 59 20

   isolados com plÆstico

8544 59 30

   isolados com borracha

8544 59 90

   isolados com outras matØrias

8544 60

 outros condutores elØctricos, de tensªo superior a 1 000 V

8544 60 20

   outros isolados com plÆstico

8544 60 30

   Outros isolados com borracha

8544 60 40

   outros isolados com papel

8544 60 90

   Outros isolados com outras matØrias

8545

ElØctrodos de carvªo, escovas de carvªo, carvıes para lâmpadas ou para pilhas e outros artigos
de grafite ou de carvªo, com ou sem metal, para usos elØctricos
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8545 20

 Escovas

8548

Desperdícios e resíduos de pilhas, de baterias de pilhas e de acumuladores, elØctricos; pilhas,
baterias de pilhas e acumuladores, elØctricos, inservíveis; partes elØctricas de mÆquinas e
aparelhos, nªo especificadas nem compreendidas em outras posiçıes do presente capítulo

8548 10

Desperdícios e resíduos de pilhas, de baterias de pilhas e de acumuladores, elØctricos; pilhas,
baterias de pilhas e acumuladores, elØctricos, inservíveis

8548 10 90

   Outros

8701

Tractores (excepto os da posiçªo 8709)

8701 10

 motocultores

8701 10 10

   de potŒncia de motor nªo superior a 10 kW

8701 10 20

   de potŒncia de motor superior a 10 kW

8701 90

 Outros

8701 90 10

   agrícolas, de potŒncia de motor nªo superior a 50 kW

8701 90 20

   agrícolas, de potŒncia de motor superior a 50 kW, mas nªo superior a 110 kW

8701 90 21

   usados, de mais de 5 anos

8701 90 29

    Outros

8709

Veículos automóveis sem dispositivo de elevaçªo, dos tipos utilizados em fÆbricas, armazØns,
portos ou aeroportos, para o transporte de mercadorias a curtas distâncias; carros-tractores dos
tipos utilizados nas estaçıes ferroviÆrias; suas partes

8709 10

 veículos

8709 11

  elØctricos

9017

Instrumentos de desenho, de traçado ou de cÆlculo (por exemplo: mÆquinas de desenhar,
pantógrafos; transferidores, estojos de desenho geomØtrico, rØguas de cÆlculo e discos de
cÆlculo) instrumentos de medida de distâncias de uso manual (por exemplo: metros, micrómetros, paquímetros e calibres), nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes do
presente capítulo

9017 30

 Micrómetros, paquímetros e calibres e rØguas graduadas

9017 30 20

   paquímetros e calibres

9028

Contadores de gases, de líquidos ou de electricidade, incluídos os aparelhos para a sua aferiçªo

9028 20

 contadores de líquidos

9028 20 10

  de combustíveis

9028 20 20

   de Ægua

9028 20 90

   Outros

9028 30

 contadores de electricidade

9028 30 90

   outros

9401

Assentos (excepto os da posiçªo 9402), mesmo transformÆveis em camas, e suas partes

9401 40

 Assentos (excepto para jardim ou para acampar) transformÆveis em camas

9401 50

 Assentos de cana, vime, bambu ou de matØrias semelhantes

9401 60

 outros assentos, com armaçªo de madeira

9401 61

  estofados

9401 61 10

   de madeira arqueada

9401 61 90

   Outros
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9401 69

  outros

9401 69 10

   de madeira arqueada

9401 69 90

   Outros

9401 70

 outros assentos, com armaçªo de metal

9401 71

Estofados

9401 79

  Outros

9401 80

 Outros assentos

9401 90

 partes

9401 90 10

   de madeira

9401 90 90

  de outras matØrias

9403

Outros móveis e suas partes

9403 10

 Móveis de metal, do tipo utilizado em escritórios

9403 20

 Outros móveis de metal

9403 20 90

   Outros

9403 30

 móveis de madeira, do tipo utilizado em escritórios

9403 40

 móveis de madeira, do tipo utilizado em cozinhas

9403 50

 móveis de madeira, do tipo utilizado em quartos de dormir

9403 60

 Outros móveis de madeira

9403 70

 móveis de plÆstico

9403 70 90

   outros

9403 80

 Móveis de outras matØrias, por exemplo de cana, vime, bambu ou matØrias semelhantes

9403 90

 partes

9403 90 10

   de madeira

9403 90 20

   de metal

9403 90 30

  de plÆstico

9403 90 90

  de outras matØrias
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ANEXO III
DEFINI˙ˆO DE PRODUTOS DE «BABY BEEF» REFERIDOS NO
n.o 2 do artigo 14.o
Sem prejuízo das regras para a interpretaçªo da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos tem carÆcter
meramente indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pela aplicaçªo dos
códigos NC. Nos casos em que sªo indicados códigos «ex» NC, o regime preferencial serÆ determinado pela aplicaçªo
conjunta do código NC e do descritivo correspondente.

Código NC

Subdivisªo Taric

ex 0102 90 51
10
ex 0102 90 59
11
21
31
91
ex 0102 90 71
10
ex 0102 90 79
21
91
ex 0201 10 00
91

ex 0201 20 20
91

ex 0201 20 30
91

ex 0201 20 50
91

Designaçªo

Animais vivos da espØcie bovina:
 Outros:
  Das espØcies domØsticas:
   De peso superior a 300 kg:
    Novilhas (bovinos fŒmeas que nunca tenham parido):
     Destinadas a abate:
 Sem dentiçªo definitiva, de peso igual ou superior a 320 kg, mas
igual ou inferior a 470 kg (1)
    Outros:
 Sem dentiçªo definitiva, de peso igual ou superior a 320 kg, mas
igual ou inferior a 470 kg (1)

    Outros:
     Destinadas a abate:
 Bois ou novilhos, sem dentiçªo definitiva, de peso igual ou superior
a 350 kg, mas nªo superior a 500 kg (1)
    Outros:
 Bois ou novilhos, sem dentiçªo definitiva, de peso igual ou superior
a 350 kg, mas nªo superior a 500 kg (1)
Carne de animais da espØcie bovina, fresca ou refrigerada:
 Carcaças e meias carcaças
 Carcaças de peso igual ou superior a 180 kg, mas nªo superior a 300 kg e
meias-carcaças de peso igual ou superior a 90 kg, mas nªo superior a
150 kg, apresentando um fraco grau de ossificaçªo das cartilagens (particularmente as da sínfise pœbica e da apófise vertebrais), cuja carne Ø rosa
claro e a gordura, de estrutura extremamente fina, Ø de cor branca a
amarelo claro (1)
 Outras peças nªo desossadas:
  Quartos denominadas «compensados»
 Quartos «compensados» de peso igual ou superior a 90 kg, mas nªo
superior a 150 kg, apresentando um fraco grau de ossificaçªo das cartilagens (particularmente as da sínfise pœbica e da apófise vertebrais), cuja
carne Ø rosa claro e a gordura, de estrutura extremamente fina, Ø de cor
branca a amarelo claro (1)
  Quartos dianteiros separados ou nªo:
 Quartos dianteiros separados de peso igual ou superior a 45 kg, mas nªo
superior a 75 kg, apresentando um fraco grau de ossificaçªo das cartilagens (particularmente as da sínfise pœbica e da apófise vertebrais), cuja
carne Ø rosa claro e a gordura, de estrutura extremamente fina, Ø de cor
branca a amarelo claro (1)
  Quartos traseiros separados ou nªo:
 Quartos traseiros separados tendo um peso igual ou superior a 45 kg,
mas nªo superior a 75 kg (mas de peso igual ou superior a 38 kg, mas
nªo superior a 68 kg, quando se trate de corte ditos «pistolas»), apresentando um fraco grau de ossificaçªo das cartilagens (das apófises vertebrais), cuja carne Ø rosa claro e a gordura, de estrutura extremamente
fina, Ø de uma cor branca a amarelo claro (1)

(1) A admissªo nesta subposiçªo estÆ sujeita às condiçıes previstas nas disposiçıes comunitÆrias em vigor na matØria.
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ANEXO IV a)
CONCESSÕES PAUTAIS DA CRO`CIA PARA PRODUTOS AGR˝COLAS
(Isençªo de direitos, sem limites quantitativos, na data de entrada em vigor do Acordo)
Código pautal
da CroÆcia

Designaçªo

0105 19 12

   patas

0105 19 22

   gansos fŒmeas

0105 19 30

   pintadas

0106 00 70

   abelhais e abelhas-mestras

0205 00

Carne de animais das espØcies cavalar, asínina e muar, fresca, refrigerada ou congelada

0407 00

Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos:

0407 00 59

   ovos de pata, outros

0410 00

Produtos comestíveis de origem animal, nªo especificados nem compreendidos em outras
posiçıes

0504 00

Tripas, bexigas e estômagos de animais, inteiros ou em pedaços, excepto de peixes, frescos,
refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou fumados

0604

Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botıes de flores, e ervas,
musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentaçªo, frescos, secos, branqueados, tingidos,
impregnados ou preparados de outro modo

0801

Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secos, mesmo sem casca ou pelados

0803 00

Bananas, incluindo os plÆtanos (plantains), frescas ou secas

0804 10

 Tâmaras

0804 30

 Ananases

0805 30

 Limıes (Citrus limon, Citrus limonum) e limas (Citrus aurantifolia)

0805 40

 Toranjas

0805 90

 Outros

0806 20

 Secos

0807 20

 Papaias (mamıes)

0814 00

Cascas de citrinos e de melıes (incluindo melancias), frescas, congeladas ou apresentadas em
Ægua salgada, sufurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservaçªo

0901 10

 CafØ, nªo torrado

0902

ChÆ, mesmo aromatizado

0904

Pimenta (do gØnero Piper); ou pimentos dos gØneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados
ou em pó

0905 00

Baunilha

0906

Canela e flores de caneleira

0907 00

Cravo-da-índia (frutos, flores e pedœnculos)

0908

Noz-moscada, macis, amomos e cardamomos

0909

Sementes de anis, badiana, funcho, coentro, cominho ou de alcaravia; bagas de zimbro

0910

Gengibre, açafrªo, curcuma, omilho, louro, caril e outras especiarias

1001 10

 Trigo duro

1002 00 10

   Centeio para sementeira

1003 00 10

   Cevada para sementeira

1004 00 10

   Aveia para sementeira

1005 10

 Milho para sementeira
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Código pautal
da CroÆcia

Designaçªo

1006

Arroz

1007 00

Sorgo de grªo

1008

Trigo mourisco, painço e alpista; outros cereais

1106

Farinhas e sŒmolas dos produtos hortícolas de vagem, secos, da posiçªo 0713, descascados, de
sagu ou de raízes ou tubØrculos da posiçªo 0714 ou de produtos do capítulo 8;

1108

Amidos e fØculas; inulina

1109 00

Glœten de trigo, mesmo seco

1210

Cones de lœpulo, frescos ou secos, mesmo triturados ou moídos ou em pellets; lupulina

1211

Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espØcies utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como insecticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos ou secos, mesmo
cortados, triturados ou em pó

1212 10

 Alfarroba, incluindo as sementes de alfarroba

1212 30

 Caroços e amŒndoas de damascos, pŒssegos e ameixas

1212 99

  Outros

1213 00

Palhas e cascas de cereais, em bruto, mesmo picadas, moídas, prensadas ou em pellets

1214

Rutabagas, beterrabas forrageiras, raízes forrageiras, feno, luzerna, trevo, sanfeno, couves forrageiras, tremoço, ervilhaca e produtos forrageiros semelhantes, mesmo em pellets

1301

Goma-laca; gomas, resinas, gomas-resinas e oleorresinas (por exemplo, bÆlsamos), naturais

1302

Sucos e extractos vegetais; matØrias pØcticas, pectinatos e pectatos; Ægar-Ægar e outros produtos
mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados

1501 00 10

   gordura de porco para fins tØcnicos (impróprio para alimentaçªo humana)

1501 00 30

   gordura de aves para fins tØcnicos

1501 00 40

   gordura alimentícia, de aves

1501 00 90

   Outras

1502 00

Gorduras de animais das espØcies bovina, ovina ou caprina, excepto as da posiçªo 1503

1503 00

Estearina solar, óleo de banha de porco, óleo-estearina, óleo-margarina e óleo de sebo, nªo
emulsionados nem misturados, nem preparados de outro modo

1504

Gorduras, óleos e respectivas fracçıes, de peixes ou de mamíferos marinhos, mesmo refinados,
mas nªo quimicamente modificados

1516 10

 Gorduras e óleos animais e respectivas fracçıes:

1702 10

 Lactose e xarope de lactose

1702 60

 Outra frutose e xarope de frutose, contendo em peso, no estado seco, mais de 50 % de
frutose

1703 10

 melaços de cana

2003 20

 trufas

2009 11

  Sumo de laranja congelado

2009 19 10

  Sumo de laranja concentrado

2009 20 10

  sumo de laranja concentrado

2009 30 10

   sumos concentrado de outros citrinos

2009 40 10

  sumo de ananÆs concentrado

2009 70 10

  sumo de maçª concentrado

2009 80 10

  sumo de cenoura concentrado

2009 80 20

   sumo concentrado de outros frutos e produtos hortícolas

2009 90 10

  misturas de sumos, concentrados
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da CroÆcia
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Designaçªo

2301

Farinhas, pós e pellets, de carne ou miudezas, de peixes ou crustÆceos, moluscos ou outros
invertebrados aquÆticos, impróprios para a alimentaçªo humana; torresmos

2302 10

  de milho

2302 20

 de arroz

2302 40

 de outros cereais

2303 10

 Resíduos da fabricaçªo do amido e resíduos semelhantes

2305 00

Bagaços e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da extracçªo do óleo de
amendoim

2306 70

 de gØrmen de milho

2307 00

Borra de vinho; tÆrtaro em bruto

2308

MatØrias vegetais e desperdícios vegetais, resíduos e subprodutos vegetais, mesmo em pellets,
dos tipos utilizados na alimentaçªo de animais, nªo especificados nem compreendidos noutras
posiçıes:

2309 10

 Alimentos para cªes e gatos, acondicionados para a venda a retalho

ANEXO IV b)
CONCESSÕES PAUTAIS DA CRO`CIA PARA PRODUTOS AGR˝COLAS
(Isençªo de direitos, ao abrigo de contingentes, na data de entrada em vigor do Acordo)

Código pautal
da CroÆcia

Designaçªo

Contingente
pautal
toneladas

Aumento
anual em
toneladas

0204

Carnes da espØcie ovina ou caprina fresca, refrigerada ou congelada

100

5

0207

Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posiçªo 0105

550

30

0805 10

Laranjas

25 000

1 250

0809 10

Alperces

1 000

50

0810 10

Morangos

200

10

1002 00 90

Centeio:

500

100

1206 00 90

Sementes de girassol, mesmo trituradas

100

5

1507

Óleo de soja e respectivas fracçıes, mesmo refinados, mas nªo
quimicamente modificados

200

10

2004 90

 Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas

100

5

2009 80 90

 sumos de outra fruta ou produtos hortícolas

300

15
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ANEXO IV c)
CONCESSÕES PAUTAIS DA CRO`CIA PARA PRODUTOS AGR˝COLAS
(Isençªo de direitos, sem limites quantitativos, um ano após a entrada em vigor do Acordo)

Código pautal
da CroÆcia

Designaçªo

0206

Miudezas comestíveis de animais das espØcies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asínina e
muar, frescas, refrigeradas ou congeladas

0208

Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas:

0407 00 69

   ovos de ganso, outros

0407 00 90

  Outros ovos

0714

Raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, batatas-doces e raízes ou tubØrculos
semelhantes com elevado teor de fØcula ou de inulina, frescos, refrigerados, congelados ou
secos, mesmo cortados em pedaços ou em pellets; medula de sagueiro

0802

Outras frutas de casaca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas

0811

Frutas (incluindo as de casca rija) nªo cozidas, ou cozidas em Ægua ou vapor, congeladas,
mesmo adicionadas de açœcar ou de outros edulcorantes

0812

Frutas conservadas transitoriamente (por exemplo: com gÆs sulfuroso ou Ægua salgada, sufurada
ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservaçªo),
mas impróprios para a alimentaçªo nesse estado

0813

Frutas, secas, excepto das posiçıes 0801 a 0806; misturas de frutas de casca rija ou de fruta
seca do presente capítulo

1209

Sementes, frutos e esporos, para sementeira

1603 00

Extractos e sucos de carne, peixes ou crustÆceos, moluscos ou de outros invertebrados aquÆticos

2003 10

 Cogumelos

2005 60

 Espargos

2007 91

  Citrinos

2008 19

  Outras, incluídas as misturas

2008 20

 Ananases

2008 30

 Citrinos

2008 80

 Morangos

2008 99 10

   bananas e cocos

2303 20

 Polpas de beterraba, bagaço de cana-de-açœcar e outros desperdícios da indœstria do açœcar

2303 30

 borras e desperdícios da indœstria da cerveja e das destilarias

2304 00

Bagaços e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da extracçªo do óleo de
soja

2306 40

 de nabo silvestre ou de colza
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ANEXO IV d)
CONCESSÕES PAUTAIS DA CRO`CIA PARA PRODUTOS AGR˝COLAS
(desmantelamento gradual dos direitos NMF ao abrigo de contingentes pautais)
Os direitos aduaneiros aplicÆveis às mercadorias que constam do presente anexo serªo reduzidos progressivamente e
eliminados segundo o seguinte calendÆrio:
 na data de entrada em vigor do presente acordo, todos os direitos serªo reduzidos para 80 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2003, todos os direitos serªo reduzidos para 60 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2004, todos os direitos serªo reduzidos para 40 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2005, todos os direitos serªo reduzidos para 20 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2006, sªo eliminados os direitos remanescentes.

Código pautal
da CroÆcia

Designaçªo

Contingente
pautal
toneladas

Aumento
anual em
toneladas

0103 90

Animais vivos da espØcie suína

500

25

0210

Carne e miudezas comestíveis, salgada, em salmoura, seca ou
fumada farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas

300

15

0401

Leite e nata, nªo concentrados nem adicionados de açœcar ou
de outros edulcorantes

3 000

150

0402

Leite e nata, concentrados ou adicionados de açœcar ou de
outros edulcorantes

14 000

700

0405 10

Manteiga

200

10

0702

Tomates, frescos ou refrigerados

7 500

375

0703 20

Alho

1 000

50

0805 20

 Mandarinas (incluindo as tangerinas e satsumas); clementinas,
wilkings e outros citrinos híbridos semelhantes

2 400

120

0806 10

Uvas de mesa

8 000

400

1509

Azeite de oliveira

350

20

1602 41
a
1602 49

Preparaçıes e conservas de carne de suíno

300

15

1701

Açœcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente
pura, no estado sólido

5 700

285

2002

Tomates preparados ou conservados, excepto em vinagre ou em
Æcido acØtico

4 800

240

2009 19 90

 sumo de laranja: outro

1 800

90
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ANEXO IV e)
CONCESSÕES PAUTAIS DA CRO`CIA PARA PRODUTOS AGR˝COLAS
(Reduçªo gradual dos direitos NMF sem limites quantitativos)
Os direitos aduaneiros aplicÆveis às mercadorias que constam do presente anexo serªo reduzidos progressivamente
segundo o seguinte calendÆrio:
 na data de entrada em vigor do presente acordo, todos os direitos serªo reduzidos para 90 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2003, todos os direitos serªo reduzidos para 80 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2004, todos os direitos serªo reduzidos para 70 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2005, todos os direitos serªo reduzidos para 60 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2006, todos os direitos serªo reduzidos para 50 % do direito de base.

Código pautal
da CroÆcia

Designaçªo

0104

Animais vivos das espØcies ovina e caprina

0105

Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e pintadas, das espØcies domØsticas, vivos

0105 12

  Perus

0105 92

  Galos e galinhas da espØcie Gallus domesticus de peso nªo superior a 2 000 g:

0105 92 20

   outros

0209

Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves, nªo fundidas nem extraídas de outro
modo, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou fumados

0404

Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açœcar ou de outros edulcorantes produtos
constituídos por componentes naturais do leite, mesmo adicionados de açœcar ou de outros
edulcorantes, nªo especificadas nem compreendidas noutras posiçıes

0407 00

Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos

0407 00 40

   Ovos de perua

0601

Bolbos, tubØrculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo, em vegetaçªo
ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória, excepto as raízes da posiçªo 1212

0602

Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micØlios de cogumelos

0603

Flores e seus botıes, cortados para ramos ou para ornamentaçªo, frescos, secos, branqueados,
tingidos, impregnados ou preparados de outro modo

0708

Legumes de vagem, com ou sem vagem, frescos ou refrigerados

0710

Produtos hortícolas, nªo cozidos ou cozidos em Ægua ou vapor, congelados

0711

Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo: com gÆs sulfuroso ou Ægua
salgada, sufurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a
sua conservaçªo), mas impróprios para a alimentaçªo nesse estado

0712

Produtos hortícolas secos, mesmo cortados em pedaços ou fatias, ou ainda triturados ou em pó,
mas sem qualquer outro preparo

0713

Legumes de vagem, secos, em grªo, mesmo pelados ou partidos

0901

CafØ, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de cafØ; sucedâneos do cafØ contendo
cafØ em qualquer proporçªo

0901 20

 CafØ, torrado

1003 00

Cevada

1003 00 20

   para cerveja

1004 00

Aveia

1004 00 90

   outros
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Código pautal
da CroÆcia

Designaçªo

1005

Milho

1005 90

 Outros

1104

Grªos de cereais trabalhados de outro modo (por exemplo: descascados, pelados, esmagados,
em flocos, em pØrolas, cortados ou partidos), com exclusªo do arroz da posiçªo 1006; germes
de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos

1105

Farinha, sŒmola, pó, flocos, grânulos e pellets de batatas

1702 30

 Glicose e xarope de licose, nªo contendo frutose ou contendo em peso, no estado seco,
menos de 20 % de frutose

1702 40

 Glicose e xarope de glicose, contendo em peso, no estado seco, de 20 %, inclusive, a 50 %,
exclusive, de frutose

2005

Outros produtos hortícolas, preparados ou conservados excepto em vinagre ou em Æcido
acØtico, nªo congelados, com excepçªo da posiçªo 2006

2005 40

 Ervilhas (Pisum sativum)

2005 51

  Feijªo em grªo, com casca

2008

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com
ou sem adiçªo de açœcar ou de outros edulcorantes ou de Ælcool, nªo especificadas nem
compreendidas noutras posiçıes

2008 50

 Alperces

2008 70

 PŒssegos

2009

Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, nªo fermentados, sem
adiçªo de Ælcool, com ou sem adiçªo de açœcar ou de outros edulcorantes

2009 40

 Sumo de ananÆs

2009 40 90

   Outros

2009 60

 Sumo de uvas (incluídos os mostos de uvas)

2206

Outras bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel, por exemplo); misturas de bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas com bebidas nªo alcoólicas, nªo especificadas nem
compreendidas noutras posiçıes

2302

SŒmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da peneiraçªo, moagem ou de outros
tratamentos de cereais ou de leguminosas

2302 30

 de trigo

2306

Bagaços e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da extracçªo de gorduras ou
de óleos vegetais, excepto das posiçıes 2304 ou 2305:

2306 90

 Outros

2309

Preparaçıes dos tipos utilizados em alimentaçªo de animais

2309 90

 Outras
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ANEXO IV f)
CONCESSÕES PAUTAIS DA CRO`CIA PARA PRODUTOS AGR˝COLAS
(desmantelamento gradual dos direitos NMF ao abrigo de contingentes)
Os direitos aduaneiros aplicÆveis às mercadorias que constam do presente anexo serªo reduzidos progressivamente
segundo o seguinte calendÆrio:
 na data de entrada em vigor do presente acordo, todos os direitos serªo reduzidos para 90 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2003, todos os direitos serªo reduzidos para 80 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2004, todos os direitos serªo reduzidos para 70 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2005, todos os direitos serªo reduzidos para 60 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2006, todos os direitos serªo reduzidos para 50 % do direito de base.

Código pautal
da CroÆcia

Designaçªo

0102 90

Animais vivos da espØcie bovina

0202

Contingente
pautal
toneladas

Aumento
anual em
toneladas

200

10

Carnes de animais da espØcie bovina, congeladas

3 000

150

0203

Carnes da espØcie usina, frescas, refrigeradas ou congeladas

7 300

365

0406

Queijos e requeijªo

2 000

100

0701

Batatas, frescas ou refrigeradas:

12 000

600

0703 10
0703 90

Cebolas e chalotas,
Alho-porro e outros produtos hortícolas aliÆceos

10 000

500

0807 10

Melıes (incluindo melancias)

5 500

275

0808 10

Maçªs, frescas

5 400

300

1101

Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio

900

45

1103

Grumos, sŒmolas e pellets, de cereais

7 800

390

1107

Malte, mesmo torrado

15 000

750

1601 00

Enchidos e produtos semelhantes

1 800

90

1602 10
a
1602 39,
1602 50
a
1602 90

Preparaçıes e conservas de carne, miudezas comestíveis ou de
sangue, excepto da espØcie suína

500

30

2401

Tabaco nªo manufacturado; desperdícios de tabaco

200

10
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ANEXO V a)
PRODUTOS REFERIDOS NO N.o 1 DO ARTIGO 15.o
Os produtos apresentados adiante, originÆrios da CroÆcia, e importados para a Comunidade, sªo objecto das seguintes
concessıes:

Código NC

0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 90
0303 21 10
0303 21 90
0304 10 11
ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
0304 20 11
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
ex 0301 99 90
0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 95
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
ex 0301 99 90
0302 69 94
ex 0303 77 00
ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 95
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90

Ano 1
(direito)

Ano 2
(direito)

Ano 3 e
seguintes
(direito)

Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, e Oncorhynchus chrysogaster): vivas; frescas ou refrigeradas; congeladas; salgadas, em salmoura, secas
ou fumadas; filetes e outra carne de peixe; farinhas, pós e pellets, próprias para consumo humano

CP 30 t a
0%
Em excesso
do CP: 90 %
do direito
NMF

CP 30 t a
0%
Em excesso
do CP: 80 %
do direito
NMF

CP 30 t a
0%
Em excesso
do CP: 70 %
do direito
NMF

Carpas: vivas; frescas ou refrigeradas; congeladas; salgadas, em salmoura, secas ou fumados;
filetes e outra carne de peixe; farinhas, pós e
pellets, próprias para consumo humano

CP 210 t a
0%
Em excesso
do CP: 90 %
do direito
NMF

CP 210 t a
0%
Em excesso
do CP: 80 %
do direito
NMF

CP 210 t a
0%
Em excesso
do CP: 70 %
do direito
NMF

Douradas do mar (das espØcies Dentex dentex e
Pagellus): vivas; frescas ou refrigeradas; congeladas; salgadas, em salmoura, secas ou fumados;
filetes e outra carne de peixe; farinhas, pós e
pellets, próprias para consumo humano

CP 35 t a
0%
Em excesso
do CP: 80 %
do direito
NMF

CP 35 t a
0%
Em excesso
do CP: 55 %
do direito
NMF

CP: 35 t a
0%
Em excesso
do CP: 30 %
do direito
NMF

Robalos e bailas (Dicentrarchus labrax): vivos;
frescos ou refrigerados; congelados; salgados,
em salmoura, secos ou fumados; filetes e outra
carne de peixe; farinhas, pós e pellets, próprias
para consumo humano

CP 550 t a
0%
Em excesso
do CP: 80 %
de NMF
Direito

CP 550 t a
0%
Em excesso
do CP: 55 %
de NMF
Direito

CP: 550 t a
0%
Em excesso
do CP: 30 %
de NMF
Direito

Designaçªo
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Código NC

C 362 E/71

Volume anual
Taxa do direito
do contingente

Designaçªo

1604 13 11
1604 13 19
ex 1604 20 50

Preparaçıes ou conservas de sardinhas

180 toneladas

6%

1604 16 00
1604 20 40

Preparaçıes ou conservas de anchovas

40 toneladas

12,5 %

Quando estiver esgotado o contingente, Ø aplicÆvel a taxa total do direito NMF.

Os direitos aplicÆveis a todos os produtos da posiçªo 1604 do SH, exceptuando as preparaçıes ou conservas de
sardinhas e de anchovas, serªo reduzidos, segundo o calendÆrio adiante, para os seguintes níveis:
Ano

Ano 1
(direito)

Ano 2
(direito)

Ano 3
(direito)

Ano 4 e seguintes
(direito)

Direito

80 % de NMF

70 % de NMF

60 % de NMF

50 % de NMF
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ANEXO V b)
PRODUTOS REFERIDOS NO N.o 2 DO ARTIGO 15.o
Os produtos apresentados adiante, originÆrios da Comunidade Europeia e importados para a CroÆcia, sªo objecto das
seguintes concessıes:

Código NC

0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 90
0303 21 10
0303 21 90
0304 10 11
ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
0304 20 11
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
0301 93 90
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
ex 0301 99 90
0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 95
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
ex 0301 99 90
0302 69 94
ex 0303 77 00
ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 95
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90

Ano 1
(direito)

Ano 2
(direito)

Ano 3 e
seguintes
(direito)

Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, e Oncorhynchus chrysogaster): vivas; frescas ou refrigeradas; congeladas; salgadas, em salmoura, secas
ou fumadas; filetes e outra carne de peixe; farinhas, pós e pellets, próprias para consumo humano

CP 25 t a
0%
Em excesso
do CP: 90 %
do direito
NMF

CP 25 t a
0%
Em excesso
do CP: 80 %
do direito
NMF

CP 25 t a
0%
Em excesso
do CP: 70 %
do direito
NMF

Carpas: vivas; frescas ou refrigeradas; congeladas; salgadas, em salmoura, secas ou fumadas;
filetes e outra carne de peixe; farinhas, pós e
pellets, próprias para consumo humano

CP 30 t a
0%
Em excesso
do CP: 90 %
do direito
NMF

CP 30 t a
0%
Em excesso
do CP: 80 %
do direito
NMF

CP 30 t a
0%
Em excesso
do CP: 70 %
do direito
NMF

Douradas do mar (das espØcies Dentex dentex e
Pagellus): vivas; frescas ou refrigeradas; congeladas; salgadas, em salmoura, secas ou fumadas;
filetes e outra carne de peixe; farinhas, pós e
pellets, próprias para consumo humano

CP 35 t a
0%
Em excesso
do CP: 80 %
do direito
NMF

CP 35 t a
0%
Em excesso
do CP: 55 %
do direito
NMF

CP: 35 t a
0%
Em excesso
do CP: 30 %
do direito
NMF

Robalos e bailas (Dicentrarchus labrax): vivos;
frescos ou refrigerados; congelados; salgados,
em salmoura, secos ou fumados; filetes e outra
carne de peixe; farinhas, pós e pellets, próprias
para consumo humano

CP 60 t a
0%
Em excesso
do CP: 80 %
de NMF
Direito

CP 60 t a
0%
Em excesso
do CP: 55 %
de NMF
Direito

CP 60 t a
0%
Em excesso
do CP: 30 %
de NMF
Direito

Designaçªo
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Código NC

C 362 E/73

Volume anual
Taxa do direito
do contingente

Designaçªo

1604 13 11
1604 13 19
ex 1604 20 50

Preparaçıes ou conservas de sardinhas

70 toneladas

12,5 %

1604 16 00
1604 20 40

Preparaçıes ou conservas de anchovas

25 toneladas

10,5 %

Quando estiver esgotado o contingente, Ø aplicÆvel a taxa total do direito NMF.

Os direitos aplicÆveis a todos os produtos da posiçªo 1604 do SH, exceptuando as preparaçıes ou conservas de
sardinhas e de anchovas, serªo reduzidos, segundo o calendÆrio adiante, para os seguintes níveis:
Ano

Ano 1
(% direito)

Ano 2
(% direito)

Ano 3
(% direito)

ano 4 e seguintes
(% direito)

Direito

80 % de NMF

70 % de NMF

60 % de NMF

50 % de NMF
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ANEXO VI
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL REFERIDOS NO ARTIGO 36.o
1. As Partes Contratantes confirmam a importância que atribuem às obrigaçıes decorrentes das seguintes convençıes
multilaterais:
 Convençªo Internacional para a Protecçªo dos Artistas, IntØrpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusªo (Roma, 1961);
 Convençªo de Paris para a Protecçªo da Propriedade Industrial (Acto de Estocolmo, 1967, alterado em 1979);
 Acordo de Madrid sobre o Registo Internacional de Marcas (Acto de Estocolmo, 1967, alterado em 1979);
 Tratado de Cooperaçªo em MatØria de Patentes (Washington, 1970, alterado em 1979 e em 1984).
 Convençªo para a Protecçªo de Produtores de Fonogramas contra as cópias nªo autorizadas dos respectivos
Fonogramas (Genebra 1971);
 Convençªo de Berna para a Protecçªo das Obras LiterÆrias e Artísticas (Acto de Paris, 1971);
 Acordo de Nice relativo à Classificaçªo Internacional de Produtos e Serviços para efeitos do Registo de Marcas
(Genebra 1977, alterado em 1979);
 Tratado da OMPI sobre os Direitos de Autor (Genebra, 1996);
 Tratado da OMPI sobre Prestaçıes e Fonogramas (Genebra, 1996).
2. A partir da entrada em vigor do presente acordo, e em conformidade com o Acordo TRIPS, as Partes comprometem-se a conceder mutuamente aos nacionais e às empresas, no que respeita ao reconhecimento e à protecçªo da
propriedade intelectual, industrial e comercial, um tratamento nªo menos favorÆvel do que o que concedem a
qualquer país terceiro no âmbito de acordos bilaterais.
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Protocolo n.o 1 Relativo aos produtos tŒxteis e de vestuÆrio
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PROTOCOLO N.o 1
relativo aos produtos tŒxteis e de vestuÆrio
Artigo 1.o
O presente protocolo abrange os produtos tŒxteis e de vestuÆrio (a seguir denominados «produtos tŒxteis») que constam da
secçªo XI (capítulos 50 a 63) da Nomenclatura Combinada da
Comunidade.

3.
Salvo disposiçªo do presente protocolo, as disposiçıes do
acordo e, nomeadamente, os seus artigos 6.o e 7.o, sªo aplicÆveis ao comØrcio de produtos tŒxteis entre as Partes.

Artigo 3.o
Artigo

2.o

1.
Os produtos tŒxteis que constam da secçªo XI (Capítulos
50 a 63) da Nomenclatura Combinada e originÆrios da CroÆcia
tal como definidos no protocolo n.o 4 do presente acordo serªo
importados na Comunidade com isençªo de direitos aduaneiros
a contar da data da entrada em vigor do presente acordo.
2.
A contar da data de entrada em vigor do acordo, serªo
eliminados os direitos aplicÆveis às importaçıes directas na
CroÆcia dos produtos tŒxteis que constam da secçªo XI (capítulos 50 a 63) da Nomenclatura Combinada e originÆrios da
Comunidade, tal como definidos no protocolo n.o 4 do acordo,
excepto no que se refere aos produtos que constam da lista dos
anexos I e II do presente protocolo, relativamente aos quais as
taxas dos direitos serªo reduzidas progressivamente, tal como
previsto no presente protocolo.

As modalidades de aplicaçªo do duplo controlo e outras questıes afins no que respeita às exportaçıes de produtos tŒxteis
originÆrios da CroÆcia para a Comunidade e originÆrios da
Comunidade para a CroÆcia estªo definidas no Acordo entre
a Comunidade Europeia e a Repœblica da CroÆcia sobre comØrcio de produtos tŒxteis, rubricado em 8 de Novembro de 2000
e aplicado a título provisório desde 1 de Janeiro de 2001.

Artigo 4.o
A partir da entrada em vigor do presente acordo nªo serªo
aplicadas novas restriçıes quantitativas ou medidas de efeito
equivalente, excepto se tal for previsto no âmbito do acordo
e seus protocolos.

PT

18.12.2001

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

ANEXO I
Os direitos aduaneiros serªo reduzidos da seguinte forma:
 Na data de entrada em vigor do presente acordo, todos os direitos serªo reduzidos para 60 % do direito de base;
 Em 1 de Janeiro de 2003, todos os direitos serªo reduzidos para 30 % do direito de base;
 Em 1 de Janeiro de 2004, sªo eliminados os direitos remanescentes.

SH 6+

Designaçªo

5111

Tecidos de lª cardada ou de pŒlos finos cardados

5111 20

 Outros, combinados, principal ou unicamente, com filamentos sintØticos ou artificiais

5207

Fios de algodªo (excepto linhas para costurar) acondicionados para venda a retalho

5207 10

 Contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodªo

5207 10 10

   nªo mercerizado

5207 10 90

   mercerizado

5208

Tecidos de algodªo, contendo 85 % ou mais, em peso, de algodªo, com peso nªo superior
200 g/m2

5208 30

 Tintos:

5208 31

  Em ponto de tafetÆ, com peso nªo superior a 100 g/m2

5208 32

  Em ponto de tafetÆ, com peso superior a 100 g/m2

5208 39

  Outros tecidos

5208 50

 Estampados:

5208 51

  Em ponto de tafetÆ, com peso nªo superior a 100 g/m2

5208 52

  Em ponto de tafetÆ, com peso superior a 100 g/m2

5208 53

  Em ponto sarjado, incluído o diagonal, cuja relaçªo de textura nªo seja superior a 3 ou 4

5209

Tecidos de algodªo, contendo 85 % ou mais, em peso, de algodªo, com peso nªo superior
200 g/m2

5209 20

 Branqueados:

5209 22

  Em ponto sarjado, incluído o diagonal, cuja relaçªo de textura nªo seja superior a 3 ou 4

5209 29

  Outros tecidos

5209 30

 Tintos

5209 39

  Outros tecidos

5209 40

 De fios de diversas cores:

5209 49

  Outros tecidos

5209 50

 Estampados:

5209 59

  Outros tecidos

5210

Tecidos de algodªo, contendo menos de 85 %, em peso, de algodªo, combinados, principal ou
unicamente, com filamentos sintØticos ou artificiais, com peso nªo superior a 200 g/m2

5210 20

 Branqueados:

5210 29

  Outros tecidos

5210 30

 Tintos

5210 39

  Outros tecidos

5210 50

 Estampados:
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Designaçªo

5210 59

  Outros tecidos

5402

Fios de filamentos sintØticos (excepto linhas para costurar) acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintØticos com menos de 67 decitex:

5402 30

 fios texturizados

5402 33

  de poliØsteres

5402 33 90

   medindo, por fio simples, mais de 50 tex

5514

Tecidos de fibras sintØticas descontínuas, contendo menos de 85 %, em peso, dessas fibras,
combinados, principal ou unicamente, com algodªo, com peso superior 170 g/m2

5514 10

 Crus ou branqueados:

5514 12

  Em ponto sarjado, incluído o diagonal, cuja relaçªo de textura nªo seja superior a 3 ou 4
de fibras descontínuas de poliØsteres

5514 20

 Tintos

5514 21

  De fibras descontínuas de poliØsteres, em ponto de tafetÆ

5514 22

  Em ponto sarjado, incluído o diagonal, cuja relaçªo de textura nªo seja superior a 3 ou 4,
de fibras descontínuas de poliØsteres

5514 29

  Outros tecidos

5515

Outros tecidos de fibras descontínuas de poliØsteres

5515 10

  De fibras descontínuas de poliØsteres:

5515 11

  Combinados, principal ou unicamente, com fibras descontínuas de raiom viscose

5515 12

 Combinados, principal ou unicamente, com filamentos sintØticos ou artificiais

5515 13

  Combinados, principal ou unicamente, com lª ou pŒlos finos

5515 19

  Outros

5516

Tecidos de fibras artificiais descontínuas

5516 10

 Contendo 85 % ou mais, em peso, de fibras artificiais descontínuas:

5516 11

 Crus ou branqueados

5516 12

 Tintos

5516 13

  de fios de diversas cores

5516 20

 Contendo menos de 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal
ou unicamente, com filamentos sintØticos ou artificiais

5516 21

 Crus ou branqueados

5516 22

 Tintos

5516 23

  de fios de diversas cores

5516 24

  estampados

5516 30

 Contendo menos de 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, combinados, principal
ou unicamente, com lª ou pŒlos finos:

5516 31

 Crus ou branqueados

5516 32

 Tintos

5516 33

  de fios de diversas cores

5516 34

  estampados

5601

Pastas (ouates) de matØrias tŒxteis e artigos destas pastas; fibras tŒxteis de comprimento nªo
superior a 5 mm (tontisses); nós e borbotos de matØrias tŒxteis

5601 20

 Pastas («ouates»); outros artigos de estanho outros artigos de pastas («ouates»)

5601 21

  de algodªo

5601 21 10

   Pastas («ouates»)

5601 21 90

   outros artigos de pastas («ouates»)
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Designaçªo

5603

Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados

5603 10

 De filamentos sintØticos ou artificiais:

5603 13

  Com peso superior a 70 g/m2 mas nªo superior a 150 g/m2

5603 14

  Com peso superior a 150 g/m2

5603 90

 Outros:

5603 93

  Com peso superior a 70 g/m2 mas nªo superior a 150 g/m2

5603 94

  Com peso superior a 150 g/m2

5701

Tapetes de matØrias tŒxteis, de pontos nodados ou enrolados, mesmo confeccionados

5701 90

  de outras matØrias tŒxteis

5703

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, tufados, mesmo confeccionados

5703 20

 De nylon ou de outras poliamidas

5703 30

  de outras matØrias tŒxteis sintØticas ou artificiais

5703 90

  de outras matØrias tŒxteis

5705 00

Outros tapetes e revestimentos para pavimentos, mesmo confeccionados

5803

Tecidos em ponto de gaze, excepto os artefactos da posiçªo 5806

5803 10

  de algodªo

5807

Etiquetas, emblemas e artefactos semelhantes de matØrias tŒxteis, em peça, em fitas ou recortados em forma própria, nªo bordados

5807 90

 Outras

5903

Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plÆsticos, excepto os da
posiçªo 5902

5903 10

   com policloreto de vinilo

5903 20

 com poliuretano

5903 90

 Outros

5906

Tecidos com borracha, excepto os da posiçªo 5902

5906 10

 Fitas adesivas de largura nªo superior a 20 cm

5906 90

 Outras:

5906 91

 Em malha

5906 99

  Outros

5909 00

Mangueiras para bombas e tubos semelhantes, de matØrias tŒxteis, mesmo com reforço ou
acessórios de outras matØrias

5909 00 10

   Mangueiras e tubos semelhantes para bombeiros

5909 00 90

   outros

6103

Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calçıes (shorts) (excepto de banho), de
malha, de uso masculino

6103 10

 Fatos:

6103 11

  de lª ou de pŒlos finos

6103 12

  de fibras sintØticas

6103 19

  de outras matØrias tŒxteis

6103 20

 Conjuntos:

6103 21

  de lª ou de pŒlos finos

6103 22

  de algodªo
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Designaçªo

6103 23

  de fibras sintØticas

6103 29

  de outras matØrias tŒxteis

6103 30

 Casacos:

6103 31

  de lª ou de pŒlos finos

6103 32

  de algodªo

6103 33

  de fibras sintØticas

6103 39

  de outras matØrias tŒxteis

6103 40

 Calças, jardineiras, bermudas e calçıes (shorts):

6103 41

  de lª ou de pŒlos finos

6103 42

  de algodªo

6103 43

  de fibras sintØticas

6103 49

  de outras matØrias tŒxteis

6301

Cobertores e mantas

6301 20

 Cobertores (excepto elØctricos) e mantas, de lª ou de pŒlos finos

6301 30

 Cobertores (excepto elØctricos) e mantas, de algodªo

6301 40

 Cobertores (excepto elØctricos) e mantas, de fibras sintØticas

6301 90

 Outros cobertores e mantas

6302

Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha

6302 10

 Roupas de cama, de malha

6302 20

 Outra roupa de cama, estampada:

6302 21

  de algodªo

6302 22

  de fibras sintØticas descontínuas

6302 29

  de outras matØrias tŒxteis

6302 30

 Outra roupa de cama:

6302 31

  de algodªo

6302 31 90

   Outros

6302 39

  de outras matØrias tŒxteis

6302 40

 Roupas de mesa, de malha

6302 50

 Outra roupa de mesa:

6302 51

  de algodªo

6302 59

  de outras matØrias tŒxteis
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ANEXO II
Os direitos aduaneiros serªo reduzidos da seguinte forma:
 na data de entrada em vigor do presente acordo, todos os direitos serªo reduzidos para 65 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2003, todos os direitos serªo reduzidos para 50 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2004, todos os direitos serªo reduzidos para 35 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2005, todos os direitos serªo reduzidos para 20 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2006, sªo eliminados os direitos remanescentes.

SH 6+

Designaçªo

5109

Fios de lª ou de pŒlos finos, acondicionados para venda a retalho

5109 10

 Contendo pelo menos 85 %, em peso, de lª ou de pŒlos finos

5109 90

 Outros

6104

Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calçıes (shorts) (excepto de banho), de malha, de uso feminino

6104 30

 Casacos:

6104 32

  de algodªo

6104 33

  de fibras sintØticas

6104 39

  de outras matØrias tŒxteis

6104 40

 Vestidos:

6104 41

  de lª ou de pŒlos finos

6104 42

  de algodªo

6104 43

  de fibras sintØticas

6104 44

  de fibras artificiais

6104 49

  de outras matØrias tŒxteis

6104 50

 Saias e saias-calças:

6104 51

  de lª ou de pŒlos finos

6104 52

  de algodªo

6104 53

  de fibras sintØticas

6104 59

  de outras matØrias tŒxteis

6104 60

 Calças, jardineiras, bermudas e calçıes (shorts):

6104 62

  de algodªo

6104 63

  de fibras sintØticas

6104 69

  de outras matØrias tŒxteis

6105

Camisas de malha, de uso masculino

6105 10

  de algodªo

6105 20

 de fibras sintØticas ou artificiais

6105 90

  de outras matØrias tŒxteis

6106

Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino

6106 10

  de algodªo

6106 20

 de fibras sintØticas ou artificiais
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Designaçªo

6106 90

  de outras matØrias tŒxteis

6107

Cuecas, ceroulas, camisas de noite, pijamas, roupıes de banho, robes e semelhantes, de malha,
de uso masculino

6107 10

 Cuecas e ceroulas:

6107 11

  de algodªo

6107 12

  de fibras sintØticas descontínuas

6107 19

  de outras matØrias tŒxteis

6107 20

 Camisas de noite e pijamas:

6107 21

  de algodªo

6107 22

  de fibras sintØticas descontínuas

6107 29

  de outras matØrias tŒxteis

6107 90

 Outros:

6107 91

  de algodªo

6107 92

  de fibras sintØticas descontínuas

6107 99

  de outras matØrias tŒxteis

6108

Combinaçıes, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, dØshabillØs, roupıes de banho,
robes de quarto e semelhantes, de malha, de uso feminino

6108 20

 Calcinhas:

6108 21

  de algodªo

6108 22

  de fibras sintØticas descontínuas

6108 29

  de outras matØrias tŒxteis

6108 30

 Camisas de noite e pijamas:

6108 31

  de algodªo

6108 32

  de fibras sintØticas descontínuas

6108 39

  de outras matØrias tŒxteis

6108 90

 Outros:

6108 91

  de algodªo

6108 92

  de fibras sintØticas descontínuas

6108 99

  de outras matØrias tŒxteis

6109

T-shirts e camisolas interiores, de malha

6109 10

  de algodªo

6109 90

  de outras matØrias tŒxteis

6110

Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha

6110 10

  de lª ou de pŒlos finos

6110 20

  de algodªo

6110 30

 de fibras sintØticas ou artificiais

6110 90

  de outras matØrias tŒxteis

6203

Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calçıes (shorts) (excepto de banho), de
uso masculino

6203 10

 Fatos:

6203 11

  de lª ou de pŒlos finos

6203 12

  de fibras sintØticas
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Designaçªo

6203 12 90

   Outros

6203 19

  de outras matØrias tŒxteis

6203 19 20

  outros, de algodªo

6203 19 90

   Outros

6203 20

 Conjuntos:

6203 21

  de lª ou de pŒlos finos

6203 22

  de algodªo

6203 22 90

   Outros

6203 23

  de fibras sintØticas

6203 23 90

   Outros

6203 29

  de outras matØrias tŒxteis

6203 29 90

   Outros

6203 30

 Casacos:

6203 32

  de algodªo

6203 32 90

   Outros

6203 33

  de fibras sintØticas

6203 33 90

   Outros

6203 39

  de outras matØrias tŒxteis

6203 39 90

   Outros

6203 40

 Calças, jardineiras, bermudas e calçıes (shorts):

6203 42

  de algodªo

6203 42 90

   Outros

6203 43

  de fibras sintØticas

6203 43 90

   Outros

6203 49

  de outras matØrias tŒxteis

6203 49 90

   Outros

6204

Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calçıes (shorts) (excepto de banho), de uso feminino

6204 10

 Fatos:

6204 12

  de algodªo

6204 13

  de fibras sintØticas

6204 19

  de outras matØrias tŒxteis

6204 20

 Conjuntos:

6204 22

  de algodªo

6204 22 90

   Outros

6204 23

  de fibras sintØticas

6204 23 90

   Outros

6204 29

  de outras matØrias tŒxteis

6204 29 90

   Outros

6204 30

 Casacos:

6204 32

  de algodªo
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SH 6+

Designaçªo

6204 32 90

   Outros

6204 33

  de fibras sintØticas

6204 33 90

   Outros

6204 39

  de outras matØrias tŒxteis

6204 39 90

   Outros

6204 40

 Vestidos:

6204 42

  de algodªo

6204 43

  de fibras sintØticas

6204 44

  de fibras sintØticas

6204 49

  de outras matØrias tŒxteis

6204 50

 Saias e saias-calças:

6204 52

  de algodªo

6204 53

  de fibras sintØticas

6204 59

  de outras matØrias tŒxteis

6204 60

 Calças, jardineiras, bermudas e calçıes (shorts):

6204 61

  de lª ou de pŒlos finos

6204 62

  de algodªo

6204 62 90

   Outros

6204 63

  de fibras sintØticas

6204 63 90

   Outros

6204 69

  de outras matØrias tŒxteis

6204 69 90

   Outros

6205

Camisas, de uso masculino

6205 10

  de lª ou de pŒlos finos

6205 20

  de algodªo

6205 30

 de fibras sintØticas ou artificiais

6205 90

  de outras matØrias tŒxteis

6206

Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino

6206 30

  de algodªo

6206 40

 de fibras sintØticas ou artificiais

6206 90

  de outras matØrias tŒxteis

6309 00

Artefactos de matØrias tŒxteis, calçado, chapØus e artefactos de uso semelhante, usados
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PROTOCOLO N.o 2
relativo aos produtos siderœrgicos
Artigo 1.o
O presente protocolo abrange os produtos que constam do
capítulo 72 da Pauta Aduaneira Comum. É igualmente aplicÆvel
a outros produtos siderœrgicos acabados do capítulo anterior
que, no futuro, sejam originÆrios da CroÆcia.
Artigo 2.o
Os direitos aduaneiros de importaçªo aplicÆveis na Comunidade aos produtos siderœrgicos originÆrios da CroÆcia serªo
abolidos na data de entrada em vigor do presente acordo.
Artigo 3.o
1.
Na data de entrada em vigor do presente acordo serªo
abolidos os direitos aduaneiros aplicÆveis à importaçªo na
CroÆcia de produtos siderœrgicos originÆrios da Comunidade,
com excepçªo dos produtos que constam do Anexo I.
2.
Os direitos aduaneiros aplicÆveis às importaçıes na CroÆcia de produtos siderœrgicos que constam do Anexo I, serªo
abolidos progressivamente de acordo com o seguinte calendÆrio:
 na data de entrada em vigor do presente acordo, todos os
direitos serªo reduzidos para 65 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2003, todos os direitos serªo reduzidos
para 50 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2004, todos os direitos serªo reduzidos
para 35 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2005, todos os direitos serªo reduzidos
para 20 % do direito de base;
 em 1 de Janeiro de 2006, serªo eliminados os direitos
remanescentes.
Artigo 4.o
1.
As restriçıes quantitativas e as medidas de efeito equivalente aplicÆveis às importaçıes na Comunidade de produtos
siderœrgicos originÆrios da CroÆcia serªo eliminados a contar
da data de entrada em vigor do acordo.
2.
As restriçıes quantitativas e as medidas de efeito equivalente aplicÆveis às importaçıes na CroÆcia de produtos siderœrgicos originÆrios da Comunidade serªo eliminados a contar da
data de entrada em vigor do acordo.
Artigo 5.o
1. Tendo em conta as disposiçıes do artigo 35.o do presente
acordo, as Partes reconhecem a necessidade e a urgŒncia de
corrigirem da forma mais cØlere as eventuais dificuldades estruturais registadas no sector da siderurgia tendo em vista assegurar
a competitividade global da respectiva indœstria. Por conseguinte,
a CroÆcia definirÆ, no prazo de dois anos, os programas de
reestruturaçªo e de conversªo necessÆrios para assegurar a via-

bilidade da sua indœstria siderœrgica em condiçıes normais de
mercado. A pedido, a Comunidade disponibilizarÆ à CroÆcia a
consultoria tØcnica necessÆria à consecuçªo deste objectivo.
2.
Tendo em vista a aplicaçªo das disposiçıes do artigo 35.o
do acordo, as eventuais prÆticas contrÆrias ao referido artigo
devem ser examinadas em funçªo de critØrios específicos resultantes da aplicaçªo das normas que regem os auxílios estatais
na Comunidade, incluindo o direito derivado, e as normas
específicas sobre o controlo dos auxílios estatais aplicÆveis ao
sector do aço após o termo de vigŒncia do Tratado CECA.
3.
Tendo em vista a aplicaçªo das disposiçıes do n.o 1,
alínea iii), do artigo 35.o do acordo no que respeita aos produtos siderœrgicos, a Comunidade reconhece que, durante os
primeiros cinco anos após a entrada em vigor do presente
acordo, a CroÆcia pode conceder auxílios de Estado para efeitos
de reestruturaçªo, desde que:
 tenham por objectivo assegurar a viabilidade das empresas
beneficiÆrias em condiçıes comerciais normais no termo de
um período de reestruturaçªo e
 que o montante e a intensidade de tal auxílio sejam rigorosamente limitados ao indispensÆvel para restaurar tal viabilidade e sejam progressivamente reduzidos, e
 o programa de restruturaçªo esteja associado a uma racionalizaçªo global e à reduçªo de capacidade de produçªo na
CroÆcia.
4.
Cada Parte Contratante garantirÆ a transparŒncia em matØria de auxílios de Estado, comunicando sistematicamente à
outra Parte Contratante informaçıes exaustivas que incluam,
nomeadamente, o montante, intensidade e objectivo do auxílio
concedido por força dos n.os 2 e 3 do presente artigo, bem
como o plano de reestruturaçªo pormenorizado.
5.
O ComitØ Provisório fiscalizarÆ a execuçªo das modalidades definidas nos n.os 1 a 4.
6. Se uma Parte considerar que uma prÆtica determinada da
outra Parte Ø incompatível com as disposiçıes do presente artigo,
e se tal prÆtica causar ou ameaçar causar prejuízo grave aos
interesses da primeira Parte, ou um prejuízo importante à sua
indœstria nacional, esta Parte tomarÆ as medidas adequadas após
a realizaçªo de consultas no âmbito do grupo de contacto referido no artigo 7.o ou no prazo de trinta dias œteis a contar da
data de notificaçªo das referidas consultas.
Artigo 6.o
O disposto nos artigos 6, 7.o e 8.o do Acordo Ø aplicÆvel ao
comØrcio de produtos siderœrgicos entre as Partes.
Artigo 7.o
As Partes acordam que, tendo em vista o seguimento e fiscalizaçªo da execuçªo correcta do presente protocolo, serÆ criado
um grupo de contacto em conformidade com o disposto no
artigo 41.o do Acordo.
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ANEXO I

7213

Barras laminadas a quente, em bobinados irregulares, de ferro ou de aço nªo ligados

7213 10

 Dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos obtidos durante a laminagem

7213 10 10

   de diâmetro igual ou superior a 8 mm, mas nªo superior a 14 mm

7213 10 90

   Outros

7213 90

 Outros:

7213 91

  De secçªo circular, de diâmetro inferior a 14 mm

7213 91 20

   outros, de diâmetro igual ou superior a 8 mm

7214

Barras de ferro ou aço nªo ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a
quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torçªo após laminagem

7214 20

 Dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos obtidos durante a laminagem ou torcidas após
laminagem

7214 20 10

   de diâmetro igual ou superior a 8 mm, mas nªo superior a 25 mm

7214 90

 Outras

7214 99

  Outras

7214 99 10

   de secçªo circular, de diâmetro igual ou superior a 8 mm, mas nªo superior a 25 mm

7217

Fios de ferro ou de aço nªo ligado

7217 10

 Nªo revestidos, mesmo polidos

7217 10 90

   Outros
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PROTOCOLO N.o 3
entre a CroÆcia e a Comunidade, relativo ao comØrcio de produtos agrícolas transformados
Artigo 1.o

Artigo 2.o

1.
A Comunidade e a CroÆcia aplicarªo direitos aduaneiros
aos produtos agrícolas transformados que constam, respectivamente, do anexo I e do anexo II, de acordo com as condiçıes a
seguir enunciadas, mesmo se estes estiverem limitados por
contingentes pautais.

Os direitos aplicÆveis nos termos do artigo 1.o podem ser
reduzidos por decisªo do ComitØ Provisório:

2.

O ComitØ Provisório decidirÆ sobre os seguintes aspectos:

 aditamentos à lista de produtos agrícolas transformados
abrangidos pelo presente protocolo,
 alteraçªo dos direitos referidos nos anexos I e II,

 se se verificar uma reduçªo dos direitos aplicÆveis aos produtos de base no comØrcio entre a Comunidade e a CroÆcia
ou
 em resposta a reduçıes resultantes de concessıes mœtuas
relativas aos produtos agrícolas transformados.

 aumento ou eliminaçªo de contingentes pautais.
3.
O ComitØ Provisório pode substituir os direitos fixados
no presente protocolo por um regime estabelecido com base
nos respectivos preços de mercado da Comunidade e da CroÆcia em relaçªo aos produtos agrícolas efectivamente utilizados
na produçªo dos produtos agrícolas transformados previstos no
presente protocolo.

Artigo 3.o
A Comunidade e a CroÆcia informar-se-ªo mutuamente sobre
as disposiçıes administrativas aprovadas relativamente aos produtos abrangidos pelo presente protocolo. Essas disposiçıes
deverªo garantir a igualdade de tratamento de todas as partes
interessadas e ser tªo simples e flexíveis quanto possível.
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Anexo I
Direitos aplicÆveis às importaçıes na Comunidade de mercadorias originÆrias da CroÆcia
As importaçıes na Comunidade de produtos agrícolas transformados originÆrios da CroÆcia a seguir enumerados estªo
sujeitos a direitos aduaneiros nulos.

Código NC

Designaçªo

(1)

(2)

0403

Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, kefir e outros leites e natas fermentados ou acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de açœcar ou de outros edulcorantes, ou aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau:

0403 10

 Iogurte:

0403 10 51
a
0403 10 99

  Aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau:

0403 90

 Outros:

0403 90 71
a
0403 90 99

  Aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau

0405

Manteiga e outras matØrias gordas provenientes do leite pastas de barrar (espalhar) de produtos
provenientes do leite:

0405 20

 Pastas de barrar (espalhar) de produtos provenientes do leite:

0405 20 10

  De teor, em peso, de matØrias gordas, igual ou superior a 39 %, mas inferior a 60 %

0405 20 30

  De teor, em peso, de matØrias gordas, igual ou superior a 60 % mas nªo superior a 75 %

0509 00

Esponjas naturais, de origem animal:

0509 00 90

 Outras

0710

Produtos hortícolas, nªo cozidos ou cozidos em Ægua ou vapor, congelados:

0710 40 00

 Milho doce

0711

Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo: com gÆs sulfuroso ou Ægua
salgada, sufurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a
sua conservaçªo), mas impróprios para a alimentaçªo nesse estado:

0711 90

 Outros produtos hortícolas; misturas de produtos hortícolas:
  Produtos hortícolas:

0711 90 30

   Milho doce

1302

Sucos e extractos vegetais; matØrias pØcticas, pectinatos e pectatos; Ægar-Ægar e outros produtos
mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados:
 Sucos e extractos vegetais;

1302 12 00

  de alcaçuz

1302 13 00

  de lœpulo

1302 20

 MatØrias pØcticas, pectinatos e pectatos;

1302 20 10

  Secas

1302 20 90

  Outras

1505

Suarda e substâncias gordas dela derivadas, incluída a lanolina

1505 10 00

 Suarda, em bruto

1516

Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respectivas fracçıes, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas nªo preparados
de outro modo

1516 20

 Gorduras e óleos vegetais, e respectivas fracçıes:
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(1)

(2)

1516 20 10

Óleos de rícino hidrogenados, denominados «opalwax»

1517

Margarina; misturas ou preparaçıes alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais
ou de fracçıes das diferentes gorduras ou óleos do presente capítulo, excepto as gorduras e
óleos alimentícios, e respectivas fracçıes, da posiçªo 1516:

1517 10

 Margarina, excepto a margarina líquida

1517 10 10

  De teor, em peso, de matØrias gordas provenientes do leite, superior a 10 % mas nªo
superior a 15 %

1517 90

 Outros:

1517 90 10

  De teor, em peso, de matØrias gordas provenientes do leite, superior a 10 % mas nªo
superior a 15 %
  Outros:

1517 90 93

   Misturas ou preparaçıes culinÆrias utilizadas para desmoldagem

1518 00

Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respectivas fracçıes, cozidos, oxidados, desidratados,
sulfurados, soprados, estandolizados ou modificados quimicamente por qualquer outro processo, com exclusªo dos da posiçªo 1516; misturas ou preparaçıes nªo alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de fracçıes das diferentes gorduras ou óleos do
presente capítulo, nªo especificadas nem compreendidas noutras posiçıes:

1518 00 10

 Linoxina
 Outros:

1518 00 91

  Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respectivas fracçıes, cozidos, oxidados, desidratados, sulfurados, soprados, estandolizados ou modificados quimicamente por qualquer outro processo, com exclusªo dos da posiçªo 1516;
  Outros:

1518 00 95

   Misturas e preparaçıes nªo alimentícias de gorduras e óleos animais ou vegetais, e
respectivas fracçıes

1518 00 99

   Outros

1521

Ceras vegetais (excepto triglicØridos), ceras de abelha ou de outros insectos e espermacete
mesmo refinados ou corados

1521 90

 Outros:
  Ceras de abelha ou de outros insectos, mesmo refinados ou corados

1521 90 99

   Outros

1522 00

DØgras; resíduos provenientes do tratamento das matØrias gordas ou das ceras animais ou
vegetais

1522 00 10

 DØgras

1702

Outros açœcares, incluídos a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimicamente puras,
no estado sólido; xaropes de açœcares, sem adiçªo de aromatizantes ou de corantes; sucedâneos
do mel, mesmo misturados com mel natural; açœcares e melaços caramelizados:

1702 50 00

 Frutose quimicamente pura

1702 90

 Outros, incluído o açœcar invertido:

1702 90 10

  Maltose quimicamente pura

1704

Produtos de confeitaria (incluindo o chocolate branco), nªo contendo cacau:

1803

Pasta de cacau, mesmo desengordurada

1804 00 00

Manteiga, gordura e óleo de cacau

1805 00 00

Cacau em pó, sem adiçªo de açœcar ou de outros edulcorantes

1806

Chocolate e outros preparados alimentícios que contenham cacau
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(1)

(2)

1901

Extractos de malte; preparaçıes alimentícias de farinhas, sŒmolas, amidos, fØculas ou extractos
de malte, nªo contendo cacau ou contendo-o numa proporçªo inferior a 40 %, em peso, nªo
especificadas nem compreendidas noutras posiçıes; preparaçıes alimentícias de produtos das
posiçıes 0401 a 0404, nªo contendo cacau ou contendo-o numa proporçªo inferior a 5 %, em
peso, calculado sob uma base totalmente desengordurada, nªo especificadas nem compreendidas noutras posiçıes

1902

Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou
preparadas de outro modo, tais como esparguete, macarrªo, aletria, lasanha, nhoque, raviole
e canelone; cuscuz, mesmo preparado:
 Massas alimentícias nªo cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo:

1902 11 00

  Contendo ovos

1902 19

  Outras

1902 20

 Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo):
  Outros:

1902 20 91

   Cozidas

1902 20 99

   Outras

1902 30

 Outras massas alimentícias

1902 40

 Cuscuz

1903 00 00

Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de fØculas, em flocos, grumos, grªos, pØrolas ou
formas semelhantes

1904

Produtos à base de cereais, obtidos por expansªo ou por torrefacçªo (por exemplo: flocos de
milho, «corn-flakes»); cereais (excepto milho) em grªos ou sob a forma de flocos ou de outros
grªos trabalhados (excepto farinha e sŒmola), prØ-cozidos ou preparados de outro modo, nªo
especificados nem compreendidos noutras posiçıes

1905

Produtos de padaria, pastelaria ou da indœstria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de
cacau; hóstias, cÆpsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou
fØcula em folhas e produtos semelhantes:

2001

Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados
em vinagre ou em Æcido acØtico:

2001 90

 Outros:

2001 90 30

  Milho doce (Zea Maus var. Saccharata)

2001 90 40

  Inhames, batatas-doces e partes comestíveis semelhantes de plantas, de teor, em peso, de
amido ou de fØcula, igual ou superior a 5 %

2001 90 60

  Palmitos

2004

Outros produtos hortícola, preparados ou conservados excepto em vinagre ou em Æcido
acØtico, congelados, com excepçªo da posiçªo 2006

2004 10

 Batatas:
  Outros:

2004 10 91

  Sob a forma de farinhas, sŒmolas e flocos

2004 90

 Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas

2004 90 10

  Milho doce (Zea Maus var. Saccharata)

2005

Outros produtos hortícolas, preparados ou conservados excepto em vinagre ou em Æcido
acØtico, nªo congelados, com excepçªo dos da posiçªo 2006

2005 20

 Batatas:

2005 20 10

  Sob a forma de farinhas, sŒmolas e flocos

2005 80 00

 Milho doce (Zea Maus var. Saccharata)

2008

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com
ou sem adiçªo de açœcar ou de outras edulcorantes ou de Ælcool, nªo especificadas nem
compreendidas noutras posiçıes:
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 Frutas de casca rija, amendoins e outras sementes, mesmo misturados entre si:
2008 11

  Amendoins:

2008 11 10

   Manteiga de amendoim
 Outras, incluídas as misturas, com excepçªo das da subposiçªo 2008 19:

2008 91 00

  Palmitos

2008 99

  Outros:
   Sem adiçªo de Ælcool:
    Sem adiçªo de açœcar:

2008 99 85

     Milho com exclusªo do milho doce (Zea mays var. Saccharata)

2008 99 91

     Inhames, batatas-doces e partes comestíveis semelhantes de plantas, de teor, em peso,
de amido ou de fØcula, igual ou superior a 5 %

2101

Extractos, essŒncias e concentrados de cafØ, chÆ ou de mate e preparaçıes à base destes
produtos ou à base de cafØ, chÆ ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados
do cafØ e respectivos extractos, essŒncias e concentrados:

2102

Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (excepto as vacinas
da posiçªo 3002) pós para levedar, preparados:

2102 10

 Leveduras vivas:

2102 20

Leveduras mortas; outros microrganismos monocelulares mortos:
  Leveduras mortas:

2102 20 11

   Em tabletes, cubos ou formas semelhantes, ou em embalagens imediatas de conteœdo
líquido nªo superior a 1 kg

2102 20 19

   Outros

2102 30 00

 Pós para levedar, preparados

2103

Preparaçıes para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de
mostarda e mostarda preparada:

2103 10 00

 Molho de soja

2103 20 00

 Ketchup e outros molhos de tomate

2103 30

 Farinha de mostarda e mostarda preparada

2103 30 90

  Mostarda preparada

2103 90

  Outros:

2103 90 90

  Outros

2104

Preparaçıes para caldos e sopas; caldos e sopas preparados; preparaçıes alimentícias compostas homogeneizadas

2105 00

Sorvetes, mesmo contendo cacau

2106

Preparaçıes alimentícias nªo especificadas nem compreendidas noutras posiçıes:

2106 10

 Concentrados de proteínas e substâncias proteícas texturizadas:

2106 90

 Outros:

2106 90 10

  Preparaçıes denominadas fondues

2106 90 20

  Preparaçıes alcoólicas compostas, dos tipos utilizados na fabricaçªo de bebidas, excepto as
preparaçıes à base de substâncias odoríferas
  Outros:

2106 90 92

  Nªo contendo matØrias gordas provenientes do leite, sacarose, isoglicose, glicose, amido ou
fØcula, ou contendo, em peso, menos de 1,5 % de matØrias gordas provenientes do leite,
menos de 5 % de sacarose ou de isoglicose, menos de 5 % de glicose ou amido ou fØcula
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2106 90 98

   Outros

2202

`guas, incluídas as Æguas minerais e as Æguas gaseificadas, adicionadas de açœcar ou de outros
edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas nªo alcoólicas, excepto sumos de frutas ou de
produtos hortícolas, da posiçªo 2009:

2203 00

Cervejas de malte:

2205

Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou substâncias aromÆticas

2207

`lcool etílico nªo desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 %
vol; Ælcool etílico e outras bebidas espirituosas, desnaturados, com qualquer teor

2208

`lcool etílico nªo desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas:

2208 40

 Rum e tafia:

2208 90

 Outros:

2208 90 91
a
2208 90 99

  `lcool etílico nªo desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol

2402

Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos

2403

Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufacturados; tabaco «homogeneizado» ou
«reconstituído»; extractos e molhos de tabaco:

2905

`lcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados:
 Outros poliÆlcoois:

2905 43 00

  Manitol

2905 44

  D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

  Glicerol

3301

Óleos essenciais (desterpenizados ou nªo), incluídos os chamados «concretos» ou «absolutos»;
resinóides; oleorresinas de extracçªo; soluçıes concentradas de óleos essenciais em gorduras,
em óleos fixos, em ceras ou em matØrias anÆlogas, obtidas por tratamento de flores atravØs de
substâncias gordas ou por maceraçªo; subprodutos terpØnicos residuais da desterpenizaçªo dos
óleos essenciais; Æguas destiladas aromÆticas e soluçıes aquosas de óleos essenciais:

3301 90

 Outros:

3301 90 21

   de alcaçuz e de lœpulo

3302

Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluídas as soluçıes alcoólicas) à base de uma
ou mais destas substâncias, dos tipos utilizados como matØrias bÆsicas para a indœstria; outras
preparaçıes à base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizados para a fabricaçªo de bebidas:

3302 10

 Dos tipos utilizados para as indœstrias alimentares ou de bebidas
  Dos tipos utilizados para as indœstrias de bebidas:
   Preparaçıes contendo todos os agentes aromatizantes que caracterizam uma bebida:

3302 10 10

    De teor alcoólico adquirido superior a 0,5 % vol
    Outros:

3302 10 21

     Nªo contendo matØrias gordas provenientes do leite, sacarose, isoglicose, glicose,
amido ou fØcula, ou contendo, em peso, menos de 1,5 % de matØrias gordas provenientes do leite, menos de 5 % de sacarose ou de isoglicose, menos de 5 % de glicose
ou amido ou fØcula

3302 10 29

   Outros

3501

Caseínas, caseinatos e outros derivados das caseínas; colas de caseína:

3501 10

 Caseína:

3501 10 50

  Destinadas a usos industriais, excepto fabricaçªo de produtos alimentares ou forrageiros
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3501 10 90

  Outros

3501 90

 Outros:

3501 90 90

  Outros

3505

Dextrina e outros amidos e fØculas modificados (por exemplo: amidos e fØculas prØ-gelatinizados ou esterificados); colas à base de amidos ou de fØculas, de dextrina ou de outros amidos
ou fØculas modificados:

3505 10

 Dextrina e outros amidos ou fØculas modificados:

3505 10 10

  Dextrinas
  Outros amidos e fØculas modificados:

3505 10 90

   Outros

3505 20

 Colas

3809

Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou de fixaçªo de matØrias
corantes e outros produtos e preparaçıes (por exemplo: aprestos preparados e preparaçıes
mordentes) dos tipos utilizados na indœstria tŒxtil, na indœstria do papel, na indœstria do couro
ou em indœstrias semelhantes, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes:

3809 10

 À base de matØrias amilÆceas:

3823

`cidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos Æcidos de refinaçªo; Ælcoois gordos industriais
 `cidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos Æcidos de refinaçªo

3823 11 00

  `cido esteÆrico

3823 12 00

  `cido oleico

3823 13 00

 `cidos gordos de tall oil

3823 19

  Outros

3823 70 00

 `lcoois gordos industriais

3824

Aglutinantes preparados para moldes ou para nœcleos de fundiçªo; produtos químicos e
preparaçıes das indœstrias químicas ou das indœstrias conexas (incluídos os constituídos por
misturas de produtos naturais), nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes;
produtos residuais das indœstrias químicas ou das indœstrias conexas, nªo especificados nem
compreendidos em outras posiçıes:

3824 60

 Sorbitol, excepto da subposiçªo 2905 44
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ANEXO II
Lista n.o 1: Mercadorias originÆrias da Comunidade cujos direitos de importaçªo serªo eliminados
(imediatamente ou gradualmente) pela CroÆcia

Taxa do direito (% do direito NMF)
Código NC

Designaçªo

(1)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0501 00 00

Cabelos em bruto, mesmo lavados ou desengordurados; desperdícios de cabelo

0

0502

Cerdas de porco ou de javali; pŒlos de texugo e
outros pŒlos para escovas, pincØis e artigos semelhantes; desperdícios destas cerdas e pŒlos

0

0503 00 00

Resíduos de crinas, mesmo em mantas, com ou sem
suporte

0

0505

Peles e outras partes de aves, com as suas penas ou
penugem, penas e partes de penas (mesmo aparadas), penugem em bruto ou simplesmente limpas,
desinfectadas ou preparadas tendo em vista a sua
conservaçªo; pós e desperdícios de penas ou de
partes de penas

0

0506

Ossos e nœcleos córneos, em bruto, desengordurados, simplesmente preparados (mas nªo cortados em
forma determinada) acidulados ou degelatinados pós
e desperdícios destas matØrias

0

0507

Marfim, carapaças de tartaruga, barbas, incluídas as
franjas, de baleia ou de outros mamíferos marinhos,
chifres, galhadas, cascos, unhas, garras e bicos, em
bruto ou simplesmente preparados, mas nªo cortados em forma determinada; pós e desperdícios destas matØrias

0

0508 00 00

Coral e matØrias semelhantes, em bruto ou simplesmente preparados, mas nªo trabalhados de outro
modo; conchas e carapaças de moluscos, crustÆceos
ou de equinodermes e ossos de chocos, em bruto ou
simplesmente preparados, mas nªo cortados em
forma determinada, seus pós e desperdícios

0

0509 00

Esponjas naturais, de origem animal:

0

0510 00 00

´mbar-cinzento, castóreo, algÆlia e almíscar; cantÆridas; bílis, mesmo seca; glândulas e outras substâncias de origem animal utilizadas na preparaçªo de
produtos farmacŒuticos, frescas, refrigeradas, congeladas ou provisoriamente conservadas de outro
modo

0

0710

Produtos hortícolas, nªo cozidos ou cozidos em
Ægua ou vapor, congelados:

0710 40 00

 Milho doce

0711

Produtos hortícolas conservados transitoriamente
(por exemplo: com gÆs sulfuroso ou Ægua salgada,
sufurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservaçªo), mas impróprios para a alimentaçªo nesse
estado:

0711 90

 Outros produtos hortícolas; misturas de produtos
hortícolas:

0

  Produtos hortícolas:
0711 90 30

   Milho doce

0

0903 00 00

Mate

0

PT
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(1)

(2)

1212

Alfarroba, algas, beterraba sacarina e cana-de-açœcar,
frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em
pó; caroços e amŒndoas de frutos e outros produtos
vegetais (incluídas as raízes de chicória nªo torradas,
da variedade Cichorium intybus sativum) usados principalmente na alimentaçªo humana, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes:

1212 20 00

 Algas

1302

Sucos e extractos vegetais; matØrias pØcticas, pectinatos e pectatos; Ægar-Ægar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais,
mesmo modificados:

(3)

0

 Sucos e extractos vegetais;
1302 12 00

  de alcaçuz

0

1302 13 00

  de lœpulo

0

1302 14 00

  de piretro ou de raízes de plantas que contenham rotenona

0

1302 19

  Outros:

1302 19 30

   Sucos e extractos vegetais misturados entre si,
para fabricaçªo de bebidas ou de preparaçıes
alimentícias

0

   Outros
1302 19 91

    Medicinais

0

1302 20

 MatØrias pØcticas, pectinatos e pectatos;

0

 Produtos mucilaginosos e espessantes derivados
dos vegetais, mesmo modificados:
1302 31 00

  `gar-Ægar

0

1302 32

  Produtos mucilaginosos e espessantes de alfarroba, de sementes de alfarroba ou de sementes
de guarÆ, mesmo modificados:

1302 32 10

   de sementes de alfarroba ou de sementes de
guarÆ

0

1401

MatØrias vegetais das espØcies principalmente utilizadas em cestaria ou espartaria (por exemplo: bambus, rotins, canas, juncos, vimes, rÆfia, palha de cereais limpa, branqueada ou tingida, casca de tília)

0

1402

MatØrias vegetais das espØcies principalmente utilizadas para enchimento [por exemplo: sumaœma (capoque), crina vegetal, zostera (crina marinha)]
mesmo em mantas com ou sem suporte de outras
matØrias

0

1403

MatØrias vegetais das espØcies principalmente utilizadas na fabricaçªo de vassouras ou de escovas (por
exemplo: sorgo, piaçaba, raiz de grama, tampico),
mesmo em torcidas ou em feixes

0

1404

Produtos vegetais nªo especificados nem compreendidos noutras posiçıes

0

1505

Suarda e substâncias gordas dela derivadas, incluída
a lanolina

0
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1506 00 00

Outras gorduras e óleos animais e respectivas fracçıes, mesmo refinados, mas nªo quimicamente modificados

0

1515

Outras gorduras e óleos vegetais (incluindo o óleo
de jojoba) e respectivas fracçıes, mesmo refinados,
mas nªo quimicamente modificados

1515 60 00

 Óleo de jojoba e respectivas fracçıes

1516

Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respectivas
fracçıes, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados,
mesmo refinados, mas nªo preparados de outro
modo

1516 20

 Gorduras e óleos vegetais, e respectivas fracçıes:

1516 20 10

Óleos de rícino hidrogenados, denominados «opalwax»

1518 00

Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respectivas
fracçıes, cozidos, oxidados, desidratados, sulfurados,
soprados, estandolizados ou modificados quimicamente por qualquer outro processo, com exclusªo
dos da posiçªo 1516; misturas ou preparaçıes nªo
alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou
vegetais ou de fracçıes das diferentes gorduras ou
óleos do presente capítulo, nªo especificadas nem
compreendidas noutras posiçıes:

1518 00 10

 Linoxina

0

0

0

 Óleos vegetais fluidos fixos, simplesmente misturados, destinados a usos tØcnicos ou industriais,
excepto fabricaçªo de produtos para alimentaçªo
humana
1518 00 91
a
1518 00 99

 Outros

0

1520 00 00

Glicerol em bruto; Æguas e lixívias glicØricas

0

1521

Ceras vegetais (excepto triglicØridos), ceras de abelha
ou de outros insectos e espermacete mesmo refinados ou corados

0

1522 00

DØgras; resíduos provenientes do tratamento das
matØrias gordas ou das ceras animais ou vegetais

1522 00 10

 DØgras

1702

Outros açœcares, incluídos a lactose, maltose, glicose
e frutose (levulose), quimicamente puras, no estado
sólido; xaropes de açœcares, sem adiçªo de aromatizantes ou de corantes; sucedâneos do mel, mesmo
misturados com mel natural; açœcares e melaços
caramelizados:

1702 50 00

 Frutose quimicamente pura

1702 90

 Outros, incluído o açœcar invertido:

1702 90 10

  Maltose quimicamente pura

0

0

0
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0

1704

Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco):

1704 10

 Gomas de mascar, mesmo revestidas de açœcar:

0

1803

Pasta de cacau, mesmo desengordurada

0

1804 00 00

Manteiga, gordura e óleo de cacau

0

1805 00 00

Cacau em pó, sem adiçªo de açœcar ou de outros
edulcorantes

0

1901

Extractos de malte; preparaçıes alimentícias de farinhas, sŒmolas, amidos, fØculas ou extractos de malte,
nªo contendo cacau ou contendo-o numa proporçªo inferior a 40 %, em peso, nªo especificadas
nem compreendidas noutras posiçıes; preparaçıes
alimentícias de produtos das posiçıes 0401 a 0404,
nªo contendo cacau ou contendo-o numa proporçªo inferior a 5 %, em peso, calculado sob uma
base totalmente desengordurada, nªo especificadas
nem compreendidas noutras posiçıes:

1901 10 00

 Preparaçıes para alimentaçªo de crianças, acondicionados para a venda a retalho:

0

1901 20 00

Misturas e pastas para a preparaçªo de produtos de
padaria, pastelaria e da indœstria de bolachas e biscoitos da posiçªo 1905

0

1901 90

 Outros

80

60

40

30

15

1902

Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas
(de carne ou de outras substâncias) ou preparadas
de outro modo, tais como esparguete, macarrªo,
aletria, lasanha, nhoque, raviole e canelone; cuscuz,
mesmo preparado:
 Massas alimentícias nªo cozidas, nem recheadas,
nem preparadas de outro modo:

1902 11 00

  Contendo ovos

80

60

40

30

0

1902 19

  Outras

80

60

40

30

0

1902 20

 Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou
preparadas de outro modo):
  Outras:

1902 20 91

   Cozidas

80

60

40

30

0

1902 20 99

   Outras

80

60

40

30

0

1902 30

 Outras massas alimentícias

80

60

40

30

0

1902 40

 Cuscuz

80

60

40

30

0

1903 00 00

Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de
fØculas, em flocos, grumos, grªos, pØrolas ou formas
semelhantes

0

1904

Produtos à base de cereais, obtidos por expansªo ou
por torrefacçªo (por exemplo: flocos de milho,
«corn-flakes»); cereais (excepto milho) em grªos ou
sob a forma de flocos ou de outros grªos trabalhados (excepto farinha e sŒmola), prØ-cozidos ou preparados de outro modo, nªo especificados nem
compreendidos noutras posiçıes

0
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2001

Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em Æcido acØtico:

2001 90

 Outros:

2001 90 30

  Milho doce (Zea Maus var. Saccharata)

0

2001 90 40

  Inhames, batatas-doces e partes comestíveis semelhantes de plantas, de teor, em peso, de
amido ou de fØcula, igual ou superior a 5 %

0

2001 90 60

  Palmitos

0

2004

Outros produtos hortícola, preparados ou conservados excepto em vinagre ou em Æcido acØtico, congelados, com excepçªo da posiçªo 2006

2004 10

 Batatas:
  Outros:

2004 10 91

  Sob a forma de farinhas, sŒmolas e flocos

0

2004 90

 Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas

2004 90 10

  Milho doce (Zea Maus var. Saccharata)

2005

Outros produtos hortícolas, preparados ou conservados excepto em vinagre ou em Æcido acØtico, nªo
congelados, com excepçªo dos da posiçªo 2006

2005 20

 Batatas:

2005 20 10

  Sob a forma de farinhas, sŒmolas e flocos

0

2005 80 00

 Milho doce (Zea Maus var. Saccharata)

0

2008

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem
adiçªo de açœcar ou de outras edulcorantes ou de
Ælcool, nªo especificadas nem compreendidas noutras posiçıes:

0

 Frutas de casca rija, amendoins e outras sementes,
mesmo misturados entre si:
2008 11

  Amendoins:

2008 11 10

   Manteiga de amendoim

0

 Outras, incluídas as misturas, com excepçªo das
da subposiçªo 2008 19:
2008 91 00

  Palmitos

2008 99

  Outros:
   Sem adiçªo de Ælcool:
    Sem adiçªo de açœcar:

0
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2008 99 85

     Milho com exclusªo do milho doce (Zea
mays var. Saccharata)

0

2008 99 91

     Inhames, batatas-doces e partes comestíveis semelhantes de plantas, de teor, em
peso, de amido ou de fØcula, igual ou superior a 5 %

0

2101

Extractos, essŒncias e concentrados de cafØ, chÆ ou
de mate e preparaçıes à base destes produtos ou à
base de cafØ, chÆ ou de mate; chicória torrada e
outros sucedâneos torrados do cafØ e respectivos
extractos, essŒncias e concentrados:

0

2102

Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos
monocelulares mortos (excepto as vacinas da posiçªo 3002) pós para levedar, preparados:

80

2103

Preparaçıes para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada:

2103 10 00

 Molho de soja

0

2103 20 00

 Ketchup e outros molhos de tomate

0

2103 30

 Farinha de mostarda e mostarda preparada

0

2103 90

  Outros:

2103 90 10

  Chutney de manga, líquido

0

2103 90 30

Amargos aromÆticos, de teor alcoólico, em volume,
igual ou superior a 44,2 % vol e nªo superior a
49,2 % vol e contendo, em peso, de 1,5 % a 6 %
de genciana, de especiarias e de ingredientes diversos, e de 4 % a 10 % de açœcar, apresentados em
recipientes de capacidade nªo superior a 0,50 l

2103 90 90

C 362 E/99
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60

40

30

15

0

80

60

40

30

15

0

  Outros

80

60

40

30

15

0

2104

Preparaçıes para caldos e sopas; caldos e sopas preparados; preparaçıes alimentícias compostas homogeneizadas;

80

60

40

30

15

0

2106

Preparaçıes alimentícias nªo especificadas nem
compreendidas noutras posiçıes:

2106 10

 Concentrados de proteínas e substâncias proteícas
texturizadas:

2106 90

 Outros:

2106 90 10

  Preparaçıes denominadas fondues

0

2106 90 20

  Preparaçıes alcoólicas compostas, dos tipos utilizados na fabricaçªo de bebidas, excepto as
preparaçıes à base de substâncias odoríferas

0

  Outros:

0
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2106 90 92

  Nªo contendo matØrias gordas provenientes do
leite, sacarose, isoglicose, glicose, amido ou fØcula, ou contendo, em peso, menos de 1,5 % de
matØrias gordas provenientes do leite, menos de
5 % de sacarose ou de isoglicose, menos de 5 %
de glicose ou amido ou fØcula

0

2106 90 98

   Outros

80

2201

`guas, incluídas as Æguas minerais, naturais ou artificiais, e as Æguas gaseificadas, nªo adicionadas de
açœcar ou de outros edulcorantes nem aromatizantes; gelo e neve

2201 90 00

 Outros

0

2203 00

Cervejas de malte

2207

`lcool etílico nªo desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; Ælcool etílico e outras bebidas espirituosas, desnaturados, com qualquer teor

2208

`lcool etílico nªo desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; aguardentes,
licores e outras bebidas espirituosas:

2208 20
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60
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30

15

0

80

65

50

0

80

65

50

0

 Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas

80

65

50

0

2208 30

 Uísques

80

50

0

2208 40

 Rum e tafia:

80

65

50

0

2208 50

 Gin e genebra

80

65

50

0

2208 60

 Vodka

80

65

50

0

2208 70

 Licores

80

65

50

0

2208 90

 Outros:

2208 90 11
a
2208 90 19

  Araca

80

65

50

0

Aguardentes de pŒras ou de cerejas, (excepto licores), de ameixas (Slivovitz), apresentadas em recipientes de capacidade:
ex 2208 90 33

   igual ou inferior a 2 l

80

65

50

0

ex 2208 90 38

   Superior a 2 l

80

65

50

0

2208 90 41
a
2208 90 78

  Outras aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas

80

65

50

0

2208 90 91
a
2208 90 99

  `lcool etílico nªo desnaturado, com um teor
alcoólico em volume inferior a 80 % vol

80

65

50

0

2402

Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos
seus sucedâneos:

2402 10 00

 Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos
seus sucedâneos

0
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(1)

2403

(2)

(3)

Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufacturados; tabaco «homogeneizado» ou «reconstituído»; extractos e molhos de tabaco:
 Outros:

2403 91 00

  Tabaco «homogeneizado» ou «reconstituído»

0

2403 99

  Outros

0

2905

`lcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados:
 Outros poliÆlcoois:

2905 43 00

  Manitol

0

2905 44

  D-glucitol (sorbitol)

0

2905 45 00

  Glicerol

0

3301

Óleos essenciais (desterpenizados ou nªo), incluídos
os chamados «concretos» ou «absolutos»; resinóides;
oleorresinas de extracçªo; soluçıes concentradas de
óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em
ceras ou em matØrias anÆlogas, obtidas por tratamento de flores atravØs de substâncias gordas ou
por maceraçªo; subprodutos terpØnicos residuais
da desterpenizaçªo dos óleos essenciais; Æguas destiladas aromÆticas e soluçıes aquosas de óleos essenciais:

3301 90

 Outros:
  Oleorresinas de extracçªo:

3301 90 21

   de alcaçuz e de lœpulo

0

3301 90 30

   Outros

0

3302

Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluídas as soluçıes alcoólicas) à base de uma ou mais
destas substâncias, dos tipos utilizados como matØrias bÆsicas para a indœstria; outras preparaçıes à
base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizados
para a fabricaçªo de bebidas:

3302 10

 Dos tipos utilizados para as indœstrias alimentares
ou de bebidas
  Dos tipos utilizados para as indœstrias de bebidas:
   Preparaçıes contendo todos os agentes aromatizantes que caracterizam uma bebida:

3302 10 10

    De teor alcoólico adquirido superior a 0,5 %
vol

0

    Outros:
3302 10 21

     Nªo contendo matØrias gordas provenientes do leite, sacarose, isoglicose, glicose,
amido ou fØcula, ou contendo, em peso,
menos de 1,5 % de matØrias gordas provenientes do leite, menos de 5 % de sacarose
ou de isoglicose, menos de 5 % de glicose
ou amido ou fØcula

0

3302 10 29

   Outros

0
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(1)

(2)

3501

Caseínas, caseinatos e outros derivados das caseínas;
colas de caseína:

3501 10

 Caseína

3501 90

 Outros:

3501 90 90

  Outros

3505

Dextrina e outros amidos e fØculas modificados (por
exemplo: amidos e fØculas prØ-gelatinizados ou esterificados); colas à base de amidos ou de fØculas, de
dextrina ou de outros amidos ou fØculas modificados:

3505 10

 Dextrina e outros amidos ou fØculas modificados:

3505 10 10

  Dextrinas

(3)

0

0

0

  Outros amidos e fØculas modificados:
3505 10 90

   Outros

0

3505 20

 Colas

0

3809

Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores
de tingimento ou de fixaçªo de matØrias corantes e
outros produtos e preparaçıes (por exemplo: aprestos preparados e preparaçıes mordentes) dos tipos
utilizados na indœstria tŒxtil, na indœstria do papel,
na indœstria do couro ou em indœstrias semelhantes,
nªo especificados nem compreendidos em outras
posiçıes:

3809 10

 À base de matØrias amilÆceas:

3823

`cidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos
Æcidos de refinaçªo; Ælcoois gordos industriais

0

 `cidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos
Æcidos de refinaçªo
3823 11 00

  `cido esteÆrico

0

3823 12 00

  `cido oleico

0

3823 13 00

 `cidos gordos de tall oil

0

3823 19

  Outros

0

3823 70 00

 `lcoois gordos industriais

0

3824

Aglutinantes preparados para moldes ou para nœcleos de fundiçªo; produtos químicos e preparaçıes
das indœstrias químicas ou das indœstrias conexas
(incluídos os constituídos por misturas de produtos
naturais), nªo especificados nem compreendidos em
outras posiçıes; produtos residuais das indœstrias
químicas ou das indœstrias conexas, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes:

3824 60

 Sorbitol, excepto da subposiçªo 2905 44

0
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Lista n.o 2: Contingentes e direitos aplicÆveis às importaçıes na CroÆcia de mercadorias originÆrias da
Comunidade
Nota: Os produtos seguidamente apresentados beneficiarªo de um direito pautal nulo ao abrigo dos contingentes pautais
indicados a seguir. Nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006 o volume dos contingentes serÆ aumentado anualmente 10 % do
volume de 2002. O direito aplicÆvel às quantidades que excedam os referidos volumes serªo reduzidos em 2002, 2003,
2004, 2005 e 2006 para, respectivamente, 90 %, 80 %, 70 %, 60 % e 50 % da taxa do direito NMF.

Código NC

Designaçªo

Contingente para 2002

(1)

(2)

(3)

0403

Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, kefir e outros leites e natas
fermentados ou acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de
açœcar ou de outros edulcorantes, ou aromatizados ou adicionados de
frutas ou de cacau:

1 600 toneladas

0403 10

 Iogurte:

0403 10 51
a
0403 10 99

  Aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau

0403 90

 Outros:

0403 90 71
a
0403 90 99

  Aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau

0405

Manteiga e outras matØrias gordas provenientes do leite pastas de
barrar (espalhar) de produtos proveniente do leite:

0405 20

 Pastas de barrar (espalhar) de produtos provenientes do leite:

0405 20 10

  De teor, em peso, de matØrias gordas, igual ou superior a 39 %,
mas inferior a 60 %

0405 20 30

  De teor, em peso, de matØrias gordas, igual ou superior a 60 %
mas nªo superior a 75 %

1517

Margarina; misturas ou preparaçıes alimentícias de gorduras ou de
óleos animais ou vegetais ou de fracçıes das diferentes gorduras ou
óleos do presente capítulo, excepto as gorduras e óleos alimentícios, e
respectivas fracçıes, da posiçªo 1516:

1517 10

 Margarina, excepto a margarina líquida

1517 10 10

  De teor, em peso, de matØrias gordas provenientes do leite, superior a 10 % mas nªo superior a 15 %

1517 90

 Outros:

1517 90 10

  De teor, em peso, de matØrias gordas provenientes do leite, superior a 10 % mas nªo superior a 15 %

40 toneladas

500 toneladas

  Outros
1517 90 93

   Misturas ou preparaçıes culinÆrias utilizadas para desmoldagem

2201

`guas, incluídas as Æguas minerais, naturais ou artificiais, e as Æguas
gaseificadas, nªo adicionadas de açœcar ou de outros edulcorantes nem
aromatizantes; gelo e neve

2201 10

 `guas minerais a Æguas gaseificadas

3 500 toneladas
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2205

Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou
substâncias aromÆticas

300 hl

2208

`lcool etílico nªo desnaturado, com um teor alcoólico em volume
inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas:

50 hl

ex 2208 90 33
ex 2208 90 38

    Aguardente de ameixa (Slivovitz)

2402

Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos:

2402 20

 Cigarros contendo tabaco

2402 90 00

 Outros

2403

Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufacturados; tabaco
«homogeneizado» ou «reconstituído»; extractos e molhos de tabaco:

2403 10

 Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco, em
qualquer proporçªo:

25 toneladas

30 toneladas

Lista n.o 3: Contingentes e direitos aplicÆveis às importaçıes na CroÆcia de mercadorias originÆrias da
Comunidade
Nota: Os produtos que constam do quadro a seguir estªo sujeitos às concessıes previstas a seguir. Nos anos 2003, 2004,
2005 e 2006 o volume dos contingentes serÆ aumentado anualmente 10 % do volume de 2002. O direito aplicÆvel às
quantidades que excedam os referidos volumes serªo reduzidos em 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 para, respectivamente, 90 %, 80 %, 65 %, 55 % e 40 % da taxa do direito NMF.

Código NC

Designaçªo

(1)

(2)

Contingente
para 2002
(toneladas)

Direito aplicÆvel ao
abrigo do contingente
(% do direito NMF)
2002

2003

2004

(3)

(4)

(5)

(6)

500

50

0

0

1704

Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate
branco):

1704 90

 Outros

1806

Chocolate e outros preparados alimentícios que contenham cacau

1 400

45

22,5

0

1905

Produtos de padaria, pastelaria ou da indœstria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias,
cÆpsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas
de farinha, amido ou fØcula em folhas e produtos semelhantes:

1 600

45

22,5

0

2105 00

Sorvetes, mesmo contendo cacau

700

45

22,5

0

2202

`guas, incluídas as Æguas minerais e as Æguas gaseificadas, adicionadas de açœcar ou de outros edulcorantes ou
aromatizadas e outras bebidas nªo alcoólicas, excepto
sumos de frutas ou de produtos hortícolas, da posiçªo
2009:

9 000

50

25

0
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PROTOCOLO n.o 4
Relativo à definiçªo da noçªo de «produtos originÆrios» e aos mØtodos de cooperaçªo administrativa
T˝TULO I
DISPOSI˙ÕES GERAIS

Artigo 1.o

l)

«Remessa» sªo os produtos enviados simultaneamente por
um exportador para um destinatÆrio ou ao abrigo de um
documento de transporte œnico que abrange a sua expediçªo do exportador para o destinatÆrio ou, na falta desse
documento, ao abrigo de uma factura œnica;

Definiçıes
Para efeitos do presente protocolo:
a) «Fabricaçªo» Ø qualquer tipo de operaçªo de complemento
de fabrico ou transformaçªo incluindo a montagem ou
operaçıes específicas;

m) «Territórios» inclui as Æguas territoriais.

T˝TULO II

b) «MatØria» Ø qualquer ingrediente, matØria-prima, componente ou parte, etc., utilizado na fabricaçªo do produto;

DEFINI˙ˆO DA NO˙ˆO DE «PRODUTOS ORIGIN`RIOS»

c) «Produto» Ø o produto acabado, mesmo que se destine a
uma utilizaçªo posterior noutra operaçªo de fabricaçªo;

Requisitos gerais

d) «Mercadorias» sªo simultaneamente as matØrias e os produtos;
e) «Valor aduaneiro» Ø o valor definido em conformidade com
o Acordo relativo à aplicaçªo do artigo VII do Acordo
Geral sobre Pautas Aduaneiras e ComØrcio de 1994
(Acordo sobre o Valor Aduaneiro da OMC);
f)

«Preço à saída da fÆbrica» Ø o preço pago pelo produto à
saída da fÆbrica ao fabricante, na Comunidade ou na CroÆcia, em cuja empresa foi efectuado o œltimo complemento
de fabrico ou transformaçªo, desde que esse preço inclua o
valor de todas as matØrias utilizadas, deduzidos todos os
encargos internos que sªo ou podem ser reembolsados
quando o produto obtido Ø exportado;

g) «Valor das matØrias» Ø o valor aduaneiro no momento da
importaçªo das matØrias nªo originÆrias utilizadas ou, se
esse valor nªo for conhecido e nªo puder ser determinado,
o primeiro preço determinÆvel pago pelas matØrias na Comunidade ou na CroÆcia;
h) «Valor das matØrias originÆrias» Ø o valor dessas matØrias,
tal como definido na alínea g), aplicada mutatis mutandis;
i)

j)

«Valor acrescentado» Ø o preço à saída da fÆbrica do produto, deduzido o valor aduaneiro dos produtos incorporados, originÆrios da outra Parte Contratante ou, se esse valor
nªo for conhecido ou nªo puder ser determinado, o primeiro preço determinÆvel pago pelas matØrias na Comunidade ou na CroÆcia;
«Capítulos» e «posiçıes» sªo os capítulos e posiçıes (códigos
de quatro algarismos) utilizados na nomenclatura que constitui o Sistema Harmonizado de Designaçªo e de Codificaçªo de Mercadorias, referido no presente protocolo como
«Sistema Harmonizado» ou «SH»;

k) «Classificado» refere-se à classificaçªo de um produto ou
matØria numa posiçªo específica;

Artigo 2.o

1.
Para efeitos de aplicaçªo do presente acordo, sªo considerados originÆrios da Comunidade os seguintes produtos:
a) Os produtos inteiramente obtidos na Comunidade, na
acepçªo do artigo 5.o do presente protocolo;
b) Os produtos obtidos na Comunidade, em cuja fabricaçªo
sejam utilizadas matØrias que aí nªo tenham sido inteiramente obtidas, desde que essas matØrias tenham sido submetidas na Comunidade a operaçıes de complemento de
fabrico ou de transformaçªo suficientes, na acepçªo do artigo 6.o do presente protocolo.
2.
Para efeitos de aplicaçªo do presente acordo, sªo considerados originÆrios da CroÆcia os seguintes produtos:
a) Os produtos inteiramente obtidos na CroÆcia, na acepçªo do
artigo 5.o do presente protocolo;
b) Os produtos obtidos na CroÆcia, em cuja fabricaçªo sejam
utilizadas matØrias que aí nªo tenham sido inteiramente
obtidas, desde que essas matØrias tenham sido submetidas
na CroÆcia a operaçıes de complemento de fabrico ou de
transformaçªo suficientes, na acepçªo do artigo 6.o do presente protocolo.

Artigo 3.o
Acumulaçªo bilateral na Comunidade
As matØrias originÆrias da CroÆcia serªo consideradas matØrias
originÆrias da Comunidade, quando forem incorporadas num
produto aí obtido, sem que seja necessÆrio que essas matØrias
tenham sido submetidas a operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçªo suficientes, desde que tenham sido
objecto de operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçªo que excedam as referidas no n.o 1 do artigo 7.o.
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Artigo 4.o
Acumulaçªo bilateral na CroÆcia
As matØrias originÆrias da Comunidade serªo consideradas matØrias originÆrias da CroÆcia, quando forem incorporadas num
produto aí obtido, sem que seja necessÆrio que essas matØrias
tenham sido submetidas a operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçªo suficientes, desde que tenham sido
objecto de operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçªo que excedam as referidas no n.o 1 do artigo 7.o.
Artigo 5.o
Produtos inteiramente obtidos
1.
Consideram-se inteiramente obtidos na Comunidade ou
na CroÆcia:
a) Os produtos minerais extraídos do respectivo solo ou dos
respectivos mares e oceanos;
b) Os produtos do reino vegetal aí colhidos;
c) Os animais vivos aí nascidos e criados;
d) Os produtos provenientes de animais vivos aí criados;
e) Os produtos da caça ou da pesca aí praticadas;
f) Os produtos da pesca marítima e outros produtos extraídos
do mar fora das Æguas territoriais da Comunidade ou da
CroÆcia pelos respectivos navios;
g) Os produtos fabricados a bordo dos respectivos navios-fÆbrica, exclusivamente a partir de produtos referidos na alínea f);
h) Os artigos usados, aí recolhidos, que só possam servir para
recuperaçªo de matØrias-primas, incluindo pneumÆticos usados que sirvam exclusivamente para recauchutagem ou para
utilizaçªo como desperdícios;
i) Os resíduos e desperdícios resultantes de operaçıes fabris aí
efectuadas;
j) Os produtos extraídos do solo ou subsolo marinho fora das
respectivas Æguas territoriais, desde que tenham direitos exclusivos de exploraçªo desse solo ou subsolo;
k) As mercadorias aí fabricadas exclusivamente a partir de
produtos referidos nas alíneas a) a j).
2.
As expressıes «respectivos navios» e «respectivos navios-fÆbrica», referidas nas alíneas f) e g) do n.o 1, aplicam-se unicamente aos navios e aos navios-fÆbrica:
a) que estejam matriculados ou registados num Estado-Membro ou na CroÆcia;
b) que arvorem o pavilhªo de um Estado-Membro ou da CroÆcia;
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c) que sejam propriedade, pelo menos em 50 por cento, de
nacionais dos Estados-Membros ou da CroÆcia, ou de uma
sociedade com sede num desses Estados, cujo gerente ou
gerentes, presidente do conselho de administraçªo ou do
conselho fiscal e a maioria dos membros desses conselhos
sejam nacionais dos Estados-Membros ou da CroÆcia e em
que, alØm disso, no que respeita às sociedades em nome
colectivo e às sociedades de responsabilidade limitada,
pelo menos metade do capital seja detido por esses Estados,
por entidades pœblicas ou por nacionais dos referidos Estados;
d) cujo comandante e oficiais sejam nacionais dos Estados-Membros ou da CroÆcia; e
e) cuja tripulaçªo seja composta, pelo menos, em 75 por
cento, por nacionais dos Estados-Membros ou da CroÆcia.

Artigo 6.o
Produtos objecto de operaçıes de complemento de fabrico
ou de transformaçªo suficientes
1.
Para efeitos do artigo 2.o, os produtos que nªo tenham
sido inteiramente obtidos sªo considerados objecto de operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçªo suficientes, quando estiverem preenchidas as condiçıes estabelecidas
na lista do Anexo II.
Estas condiçıes indicam, para todos os produtos abrangidos
pelo presente acordo, as operaçıes de complemento de fabrico
ou de transformaçªo que devem ser efectuadas nas matØrias
nªo originÆrias utilizadas na fabricaçªo desses produtos e aplicam-se exclusivamente a essas matØrias. Daí decorre que, se um
produto, que adquiriu a qualidade de produto originÆrio na
medida em que preenche as condiçıes estabelecidas na referida
lista, for utilizado na fabricaçªo de outro produto, nªo lhe
serªo aplicadas as condiçıes aplicÆveis ao produto em que
estÆ incorporado e nªo serªo tidas em conta as matØrias nªo
originÆrias eventualmente utilizadas na sua fabricaçªo.
2.
Nªo obstante o disposto no n.o 1, as matØrias nªo originÆrias que, de acordo com as condiçıes estabelecidas na lista,
nªo devem ser utilizadas na fabricaçªo de um dado produto,
podem, todavia, ser utilizadas, desde que:
a) o seu valor total nªo exceda 10 por cento do preço à saída
da fÆbrica do produto;
b) nªo seja excedida nenhuma das percentagens indicadas na
lista para o valor mÆximo das matØrias nªo originÆrias em
razªo da aplicaçªo do presente nœmero.
O presente nœmero nªo se aplica aos produtos classificados nos
Capítulos 50 a 63 do Sistema Harmonizado.
3.
Aplica-se o disposto nos n.os 1 e 2, excepto nos casos
previstos no artigo 7.o.
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Artigo 7.o
Operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçªo insuficientes
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como unidade bÆsica para a determinaçªo da classificaçªo atravØs da nomenclatura do Sistema Harmonizado.
Daí decorre que:

n.o

2, consideram-se insuficientes para
1.
Sem prejuízo do
conferir a qualidade de produto originÆrio, independentemente
de estarem ou nªo satisfeitas as condiçıes do artigo 6.o, as
seguintes operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçªo:
a) Manipulaçıes destinadas a assegurar a conservaçªo dos
produtos no seu estado inalterado durante o transporte e
a armazenagem;
b) Fraccionamento e reuniªo de volumes;
c) Lavagem e limpeza; extracçªo de pó, remoçªo de óxido, de
óleo, de tinta ou de outros revestimentos;
d) Passagem a ferro ou prensagem de tŒxteis;
e) Operaçıes simples de pintura e de polimento;
f)

Operaçıes de descasque, de branqueamento total ou parcial, de polimento e de lustragem de cereais e de arroz;

g) Operaçıes de adiçªo de corantes ou de formaçªo de açœcar
em pedaços;
h) Operaçıes de descasque e de descaroçamento de fruta,
nozes e de produtos hortícolas;
i)

Operaçıes de afiaçªo e operaçıes simples de trituraçªo e
de corte;

j)

Crivaçªo, tamizaçªo, escolha, classificaçªo, triagem, selecçªo (incluindo a composiçªo de sortidos de artigos);

k) Simples acondicionamento em garrafas, latas, frascos, sacos,
estojos, caixas, grades, etc., e quaisquer outras operaçıes
simples de acondicionamento;
l)

Aposiçªo ou impressªo nos produtos ou nas respectivas
embalagens de marcas, rótulos, logotipos e outros sinais
distintivos similares;

m) Simples mistura de produtos, mesmo de espØcies diferentes;
n) Reuniªo simples de partes de artigos para constituir um
artigo completo ou desmontagem de produtos em partes;
o) Realizaçªo conjunta de duas ou mais das operaçıes referidas nas alíneas a) a n);
p) Abate de animais.
2.
Todas as operaçıes efectuadas na Comunidade ou na
CroÆcia a um dado produto sªo consideradas em conjunto
para determinar se a operaçªo de complemento de fabrico
ou de transformaçªo a que o produto foi submetido devem
ser consideradas como insuficientes na acepçªo do n.o 1.

a) Quando um produto composto por um grupo ou por uma
reuniªo de artigos Ø classificado nos termos do Sistema
Harmonizado numa œnica posiçªo, o conjunto constitui a
unidade de qualificaçªo;
b) Quando uma remessa for composta por um certo nœmero
de produtos idŒnticos classificados na mesma posiçªo do
Sistema Harmonizado, as disposiçıes do presente protocolo
aplicar-se-ªo a cada um dos produtos considerado individualmente.
2.
Quando, em aplicaçªo da regra geral 5 do Sistema Harmonizado, as embalagens forem consideradas na classificaçªo
do produto, devem ser igualmente consideradas para efeitos de
determinaçªo da origem.
Artigo 9.o
Acessórios, peças sobressalentes e ferramentas
Os acessórios, peças sobressalentes e ferramentas expedidos
com uma parte de equipamento, uma mÆquina, um aparelho
ou um veículo, que façam parte do equipamento normal e
estejam incluídos no respectivo preço ou nªo sejam facturados
à parte, serªo considerados como constituindo um todo com a
parte de equipamento, a mÆquina, o aparelho ou o veículo em
causa.
Artigo 10.o
Sortidos
Os sortidos, definidos na regra geral 3 do Sistema Harmonizado, sªo considerados originÆrios quando todos os produtos
que o compıem forem produtos originÆrios. No entanto, um
sortido composto por produtos originÆrios e produtos nªo
originÆrios serÆ considerado originÆrio no seu conjunto, desde
que o valor dos produtos nªo originÆrios nªo exceda 15 por
cento do preço à saída da fÆbrica do sortido.
Artigo 11.o
Elementos neutros
A fim de determinar se um produto Ø originÆrio, nªo Ø necessÆrio averiguar a origem dos seguintes factores eventualmente
utilizados na sua fabricaçªo:
a) Energia elØctrica e combustível;
b) Instalaçıes e equipamento;

Artigo 8.o
Unidade de qualificaçªo
1.
A unidade de qualificaçªo para a aplicaçªo das disposiçıes do presente protocolo Ø o produto específico considerado

c) MÆquinas e ferramentas;
d) Mercadorias que nªo entram nem se destinam a entrar na
composiçªo final do produto.
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T˝TULO III
REQUISITOS TERRITORIAIS

Artigo 12.o

18.12.2001

5.
Para efeitos de aplicaçªo dos n.os 3 e 4, entende-se por
«valor acrescentado total», todos os custos incorridos fora da
Comunidade ou da CroÆcia, incluindo o valor das matØrias aí
incorporadas.

1.
As condiçıes estabelecidas no Título II relativas à aquisiçªo da qualidade de produto originÆrio devem ser satisfeitas
ininterruptamente na Comunidade ou na CroÆcia.

6.
O disposto nos n.os 3 e 4 nªo se aplica aos produtos que
nªo satisfazem as condiçıes estabelecidas na lista do Anexo II e
que possam ser considerados ter sido objecto de operaçıes de
complemento de fabrico ou de transformaçªo suficientes unicamente se se aplicarem os valores gerais fixados no n.o 2 do
artigo 6.o.

2.
Se as mercadorias originÆrias exportadas da CroÆcia ou
da Comunidade para um país terceiro forem reimportadas,
serªo consideradas nªo originÆrias, salvo se for apresentada
às autoridades aduaneiras prova suficiente de que:

7.
O disposto nos n.os 3 e 4 nªo se aplica aos produtos
classificados nos Capítulos 50 a 63 do Sistema Harmonizado.

Princípio da territorialidade

a) As mercadorias reimportadas sªo as mesmas que foram
exportadas, e
b) Nªo foram sujeitas a outras manipulaçıes para alØm das
necessÆrias para assegurar a sua conservaçªo no seu estado
inalterado enquanto permaneceram nesse país ou quando da
sua exportaçªo.
3.
A aquisiçªo da qualidade de produto originÆrio em conformidade com as condiçıes estabelecidas no Título II nªo serÆ
afectada pelas operaçıes de complemento de fabrico ou de
transformaçªo realizadas fora da Comunidade ou da CroÆcia
a matØrias exportadas da Comunidade ou da CroÆcia e posteriormente reimportadas para estes territórios, desde que:
a) As referidas matØrias tenham sido inteiramente obtidas na
Comunidade ou na CroÆcia ou objecto de operaçıes de
complemento de fabrico ou de transformaçªo que excedam
as operaçıes insuficientes enumeradas no artigo 7.o antes de
serem exportadas, e

8.
Quaisquer operaçıes de complemento de fabrico ou de
transformaçªo fora da Comunidade ou da CroÆcia abrangidas
pelas disposiçıes do presente artigo devem ser realizadas ao
abrigo do regime de aperfeiçoamento passivo ou de um regime
semelhante.

Artigo 13.o
Transporte directo
1.
O regime preferencial previsto nos termos do acordo só
se aplica aos produtos que, satisfazendo os requisitos do presente protocolo, sejam transportados directamente entre a Comunidade e a CroÆcia. Todavia, o transporte de produtos que
constituem uma só remessa pode efectuar-se atravØs de outros
territórios com eventuais transbordos ou armazenagem temporÆria nesses territórios, desde que permaneçam sob fiscalizaçªo
das autoridades aduaneiras do país de trânsito ou de armazenagem e nªo sejam objecto de outras operaçıes para alØm das
de descarga, de recarga ou qualquer outra operaçªo destinada a
assegurar a sua conservaçªo no seu estado inalterado.

b) Possa ser apresentada às autoridades aduaneiras prova suficiente de que:

O transporte por canalizaçªo (conduta) dos produtos originÆrios pode efectuar-se atravØs de um território que nªo o da
Comunidade ou da CroÆcia.

i) As mercadorias reimportadas resultam das operaçıes de
complemento de fabrico ou de transformaçªo de que
foram objecto as matØrias exportadas; e

2.
A prova de que as condiçıes enunciadas no n.o 1 se
encontram preenchidas Ø fornecida às autoridades aduaneiras
do país de importaçªo mediante a apresentaçªo de:

ii) O valor acrescentado total adquirido fora da Comunidade ou da CroÆcia pela aplicaçªo do presente artigo
nªo excede 10 por cento do preço à saída da fÆbrica
do produto final para o qual Ø requerida a qualidade
de produto originÆrio.

a) um título de transporte œnico que abranja o transporte
desde o país de exportaçªo atravØs do país de trânsito, ou

4.
Para efeitos do n.o 3, as condiçıes para a aquisiçªo da
qualidade de produto originÆrio estabelecidas no Título II nªo
se aplicam às operaçıes de complemento de fabrico ou de
transformaçªo realizadas fora da Comunidade ou da CroÆcia.
No entanto, quando uma regra da lista do Anexo II, que estabelece um valor mÆximo para todas as matØrias nªo originÆrias
incorporadas, se aplica na determinaçªo da qualidade de originÆrio do produto final, o valor total das matØrias nªo originÆrias incorporadas no território da Parte em causa, tido conjuntamente com o valor acrescentado total adquirido fora da Comunidade ou da CroÆcia pela aplicaçªo das disposiçıes do
presente artigo, nªo deve exceder a percentagem determinada.

b) um certificado emitido pelas autoridades aduaneiras do país
de trânsito, de que conste:
i) uma descriçªo exacta dos produtos,
ii) as datas de descarga e recarga dos produtos e, se necessÆrio, os nomes dos navios ou de outros meios de transporte utilizados, e
iii) a certificaçªo das condiçıes em que os produtos permaneceram no país de trânsito, ou
c) na sua falta, de quaisquer outros documentos probatórios.
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Artigo 14.o
Exposiçıes
1.
Os produtos originÆrios expedidos para figurarem numa
exposiçªo num país distinto da Comunidade ou da CroÆcia,
beneficiam, na importaçªo, do disposto no Acordo, desde
que seja apresentada às autoridades aduaneiras prova suficiente
de que:
a) Um exportador expediu esses produtos da Comunidade ou
da CroÆcia para o país onde se realiza a exposiçªo e aí os
expôs;
b) O mesmo exportador vendeu ou cedeu os produtos a um
destinatÆrio na Comunidade ou na CroÆcia;
c) Os produtos foram expedidos durante ou imediatamente a
seguir à exposiçªo no mesmo estado em que foram expedidos para a exposiçªo, e
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expressamente ou de facto, esse reembolso, dispensa do pagamento ou nªo pagamento, quando os produtos obtidos a partir
dessas matØrias sªo exportados, mas nªo quando se destinam
ao consumo interno.
3.
O exportador dos produtos abrangidos por uma prova de
origem deve poder apresentar, em qualquer momento, a pedido
das autoridades aduaneiras, todos os documentos œteis comprovativos de que nªo foi obtido nenhum draubaque para as
matØrias nªo originÆrias utilizadas na fabricaçªo dos produtos
em causa e de que foram efectivamente pagos todos os direitos
aduaneiros e encargos de efeito equivalente aplicÆveis a essas
matØrias.
4.
O disposto nos n.os 1 a 3 aplica-se igualmente às embalagens na acepçªo do n.o 2 do artigo 8.o, aos acessórios, peças
sobressalentes e ferramentas na acepçªo do artigo 9.o e aos
sortidos na acepçªo do artigo 10.o, sempre que sejam nªo
originÆrios.

d) A partir do momento em que foram expedidos para a exposiçªo, os produtos nªo foram utilizados para fins diferentes do da apresentaçªo nessa exposiçªo.

5.
O disposto nos n.os 1 a 4 só se aplica às matØrias semelhantes às a que se aplica o Acordo. AlØm disso, nªo obsta à
aplicaçªo de um regime de restituiçıes à exportaçªo no respeitante aos produtos agrícolas, aplicÆvel quando da exportaçªo
em conformidade com as disposiçıes do Acordo.

2.
Deve ser emitida uma prova de origem, de acordo com o
disposto no Título V, e apresentada às autoridades aduaneiras
do país de importaçªo segundo os trâmites normais. Dela devem constar o nome e o endereço da exposiçªo. Se necessÆrio,
pode ser exigida uma prova documental suplementar das condiçıes em que os produtos foram expostos.

6.
Nªo obstante o disposto no n.o 1, a CroÆcia pode aplicar
medidas em matØria de draubaque ou de isençªo de direitos
aduaneiros ou de encargos de efeito equivalente às matØrias
utilizadas na fabricaçªo de produtos originÆrios, nas seguintes
condiçıes:

3.
O n.o 1 aplica-se a todas as exposiçıes, feiras ou manifestaçıes pœblicas anÆlogas de carÆcter comercial, industrial,
agrícola ou artesanal, que nªo sejam organizadas para fins
privados em lojas e outros estabelecimentos comerciais para
venda de produtos estrangeiros, durante as quais os produtos
permaneçam sob controlo aduaneiro.

T˝TULO IV
DRAUBAQUE OU ISEN˙ˆO

a) Em relaçªo aos produtos dos Capítulos 25 a 49 e 64 a 97
do Sistema Harmonizado serªo retidos 5 % do encargo
aduaneiro ou a taxa mais baixa em vigor na CroÆcia;
b) Em relaçªo aos produtos dos Capítulos 50 a 63 do Sistema
Harmonizado serªo retidos 10 % do encargo aduaneiro ou a
taxa mais baixa em vigor na CroÆcia.
7.
O disposto no presente artigo aplica-se a partir de 1 de
Janeiro de 2003. O disposto do n.o 6 aplica-se atØ 31 de
Dezembro 2005, podendo ser revisto de comum acordo.

Artigo 15.o
Proibiçªo de draubaque ou de isençªo de direitos aduaneiros
1.
As matØrias nªo originÆrias, utilizadas na fabricaçªo de
produtos originÆrios da Comunidade ou da CroÆcia, para as
quais Ø emitida uma prova de origem em conformidade com
as disposiçıes do Título V, nªo serªo objecto, na Comunidade
nem na CroÆcia, de draubaque ou de isençªo de direitos aduaneiros.
2.
A proibiçªo prevista no n.o 1 aplica-se a todas as medidas
de reembolso, de dispensa do pagamento ou nªo pagamento,
total ou parcial, de direitos aduaneiros ou encargos de efeito
equivalente, aplicÆveis na Comunidade ou na CroÆcia às matØrias utilizadas na fabricaçªo, desde que essa medida conceda,

T˝TULO V
PROVA DE ORIGEM

Artigo 16.o
Requisitos gerais
1.
Os produtos originÆrios da Comunidade, quando da importaçªo para a CroÆcia, e os produtos originÆrios da CroÆcia,
quando da importaçªo para a Comunidade, beneficiam das
disposiçıes do presente acordo mediante apresentaçªo de:
a) um certificado de circulaçªo EUR.1, cujo modelo consta do
Anexo III, ou
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b) nos casos referidos no n.o 1 do artigo 21.o, de uma declaraçªo, cujo texto Ø apresentado no Anexo IV, feita pelo
exportador numa factura, numa nota de entrega ou em
qualquer outro documento comercial, que descreva os produtos em causa de uma forma suficientemente pormenorizada para permitir a sua identificaçªo (a seguir designada
«declaraçªo na factura»).
2.
Nªo obstante o disposto no n.o 1, os produtos originÆrios
na acepçªo do presente protocolo beneficiam, nos casos previstos no artigo 26.o, das disposiçıes do presente acordo, sem
que seja necessÆrio apresentar nenhum dos documentos acima
referidos.
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referidos no n.o 2 e verificarªo, em especial, se a casa reservada
à designaçªo dos produtos se encontra preenchida de modo a
excluir qualquer possibilidade de aditamento fraudulento.
6.
A data de emissªo do certificado de circulaçªo EUR.1
deve ser indicada na casa n.o 11 do certificado.
7.
O certificado de circulaçªo EUR.1 Ø emitido pelas autoridades aduaneiras e fica à disposiçªo do exportador logo que os
produtos tenham sido efectivamente exportados ou assegurada
a sua exportaçªo.

Artigo 18.o
Artigo 17.o

Emissªo a posteriori do certificado de circulaçªo EUR.1

Procedimento para a emissªo do certificado de circulaçªo
EUR.1

1.
Nªo obstante o disposto no n.o 7 do artigo 17.o, o certificado de circulaçªo EUR.1 pode excepcionalmente ser emitido
após a exportaçªo dos produtos a que se refere, se:

1.
O certificado de circulaçªo EUR.1 Ø emitido pelas autoridades aduaneiras do país de exportaçªo, mediante pedido escrito do exportador ou, sob a sua responsabilidade, do seu
representante habilitado.

a) nªo tiver sido emitido no momento da exportaçªo devido a
erro, omissıes involuntÆrias ou circunstâncias especiais, ou

2.
Para esse efeito, o exportador ou o seu representante
habilitado devem preencher o certificado de circulaçªo EUR.1
e o formulÆrio do pedido, cujos modelos constam do Anexo III.
Esses documentos devem ser preenchidos numa das línguas em
que estÆ redigido o presente acordo, em conformidade com as
disposiçıes do direito interno do país de exportaçªo. Se forem
manuscritos, devem ser preenchidos a tinta e em letra de imprensa. A designaçªo dos produtos deve ser inscrita na casa
reservada para o efeito, sem deixar linhas em branco. Quando
a casa nªo for completamente utilizada, deve ser traçada uma
linha horizontal por baixo da œltima linha do descritivo dos
produtos e barrado o espaço em branco.

3.
O exportador que apresentar um pedido de emissªo do
certificado de circulaçªo EUR.1 deve poder apresentar, em qualquer momento, a pedido das autoridades aduaneiras do país de
exportaçªo em que Ø emitido o referido certificado, todos os
documentos œteis comprovativos da qualidade de originÆrio
dos produtos em causa, bem como do cumprimento dos outros
requisitos do presente protocolo.

4.
As autoridades aduaneiras de um Estado-Membro ou da
CroÆcia emitem o certificado de circulaçªo EUR.1, quando os
produtos em causa puderem ser considerados originÆrios da
Comunidade ou da CroÆcia e cumprirem os outros requisitos
do presente protocolo.

b) se apresentar às autoridades aduaneiras prova suficiente de
que foi emitido um certificado de circulaçªo EUR.1 que, por
motivos de ordem tØcnica, nªo foi aceite na importaçªo.
2.
Para efeitos de aplicaçªo do n.o 1, o exportador deve
indicar no seu pedido o local e a data da exportaçªo dos
produtos a que o certificado de circulaçªo EUR.1 se refere,
bem como as razıes do seu pedido.
3.
As autoridades aduaneiras só podem emitir um certificado de circulaçªo EUR.1 a posteriori depois de terem verificado
a conformidade dos elementos do pedido do exportador com
os do processo correspondente.
4.
Os certificados de circulaçªo EUR.1 emitidos a posteriori
devem conter uma das seguintes mençıes:
«NACHTR˜GLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»,
«RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI»,
«ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»,
«¯˚˜ˇ¨¯˝ ¯˚ ÔÙ˝ ÕÓÔ¯ÑÙ˝», «EXPEDIDO A POSTERIORI»,
«EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU J˜LKIK˜TEEN»,
«UTF˜RDAT I EFTERHAND», «NAKNADNO IZDANO»
5.
As mençıes referidas no n.o 4 devem ser inscritas na casa
«Observaçıes» do certificado de circulaçªo EUR.1.

Artigo 19.o
5.
As autoridades aduaneiras que emitem o certificado devem tomar todas as medidas necessÆrias para verificar a qualidade de produto originÆrio dos produtos e o cumprimento
dos outros requisitos do presente protocolo. Para o efeito, podem exigir a apresentaçªo de qualquer documento comprovativo e fiscalizar a contabilidade do exportador ou proceder a
qualquer outro controlo que considerem adequado. Assegurarªo igualmente o correcto preenchimento dos formulÆrios

Emissªo de uma segunda via do certificado de circulaçªo
EUR.1
1.
Em caso de furto, extravio ou inutilizaçªo de um certificado de circulaçªo EUR.1, o exportador pode pedir às autoridades aduaneiras que o emitiram uma segunda via, passada
com base nos documentos de exportaçªo em posse dessas
autoridades.
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2.
A segunda via assim emitida deve conter uma das seguintes mençıes:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT»,
«DUPLICATE», «`˝ÔÉˆÑ`Öˇ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA»,
«KAKSOISKAPPALE»,
3.
As mençıes referidas no n.o 2 devem ser inscritas na casa
«Observaçıes» da segunda via do certificado de circulaçªo
EUR.1.
4.
A segunda via, que deve conter a data de emissªo do
certificado de circulaçªo EUR.1 original, produz efeitos a partir
dessa data.
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5.
As declaraçıes na factura devem conter a assinatura manuscrita original do exportador. Contudo, os exportadores autorizados na acepçªo do artigo 22.o podem ser dispensados de
assinar essas declaraçıes, desde que se comprometam por escrito, perante as autoridades aduaneiras do país de exportaçªo,
a assumir inteira responsabilidade por qualquer declaraçªo na
factura que os identifique como tendo sido por si assinada.
6.
A declaraçªo na factura pode ser efectuada pelo exportador quando da exportaçªo dos produtos a que se refere, ou
após a exportaçªo, sob condiçªo de ser apresentada no país de
importaçªo o mais tardar dois anos após a importaçªo dos
produtos a que se refere.

Artigo 20.o

Artigo 22.o

Emissªo de certificados de circulaçªo EUR.1 com base
numa prova de origem emitida anteriormente

Exportador autorizado

Quando os produtos originÆrios forem colocados sob controlo
de uma estância aduaneira na Comunidade ou na CroÆcia, a
substituiçªo da prova de origem inicial por um ou mais certificados de circulaçªo EUR.1 Ø sempre possível para a expediçªo
de todos ou alguns desses produtos para outros locais situados
na Comunidade ou na CroÆcia. O ou os certificados de circulaçªo EUR.1 de substituiçªo serªo emitidos pela estância aduaneira sob cujo controlo os produtos foram colocados.
Artigo 21.o
Condiçıes para efectuar uma declaraçªo na factura
1.
A declaraçªo na factura referida no n.o 1, alínea b), do
artigo 16.o pode ser efectuada:
a) por um exportador autorizado, na acepçªo do artigo 22.o
ou
b) por qualquer exportador, no respeitante às remessas que
consistam num ou mais volumes contendo produtos originÆrios cujo valor total nªo exceda 6 000 Euro.
2.
Pode ser efectuada uma declaraçªo na factura se os produtos em causa puderem ser considerados produtos originÆrios
da Comunidade ou da CroÆcia e cumprirem os outros requisitos do presente protocolo.
3.
O exportador que faz a declaraçªo na factura deve poder
apresentar, em qualquer momento, a pedido das autoridades
aduaneiras do país de exportaçªo, todos os documentos œteis
comprovativos da qualidade de originÆrio dos produtos em
causa, bem como do cumprimento dos outros requisitos do
presente protocolo.
4.
A declaraçªo na factura Ø feita pelo exportador, devendo
este dactilografar, carimbar ou imprimir na factura, na nota de
entrega ou em qualquer outro documento comercial, a declaraçªo cujo texto figura no Anexo IV, utilizando uma das versıes linguísticas previstas no referido anexo em conformidade
com o direito interno do país de exportaçªo. Se for manuscrita,
a declaraçªo deve ser preenchida a tinta e em letras de imprensa.

1.
As autoridades aduaneiras do país de exportaçªo podem
autorizar qualquer exportador (a seguir designado «exportador
autorizado») que efectue frequentemente expediçıes de produtos ao abrigo do presente acordo a efectuar declaraçıes na
factura, independentemente do valor dos produtos em causa.
Os exportadores que pretendam obter essa autorizaçªo devem
oferecer às autoridades aduaneiras todas as garantias necessÆrias para que se possa verificar a qualidade de originÆrio dos
produtos, bem como o cumprimento dos outros requisitos
previstos no presente protocolo.
2.
As autoridades aduaneiras podem subordinar a concessªo
do estatuto de exportador autorizado a quaisquer condiçıes
que considerem adequadas.
3.
As autoridades aduaneiras atribuirªo ao exportador autorizado um nœmero de autorizaçªo aduaneira que deve constar
da declaraçªo na factura.
4.
As autoridades aduaneiras controlarªo o uso dado à autorizaçªo pelo exportador autorizado.
5.
As autoridades aduaneiras podem retirar a autorizaçªo
em qualquer altura. Devem fazŒ-lo quando o exportador autorizado deixar de oferecer as garantias referidas no n.o 1, nªo
preencher as condiçıes referidas no n.o 2 ou fizer um uso
incorrecto da autorizaçªo.

Artigo 23.o
Prazo de validade da prova de origem
1.
A prova de origem Ø vÆlida por quatro meses a contar da
data de emissªo no país de exportaçªo, devendo ser apresentada dentro desse prazo às autoridades aduaneiras do país de
importaçªo.
2.
A prova de origem apresentada às autoridades aduaneiras
do país de importaçªo findo o prazo de apresentaçªo previsto
no n.o 1 pode ser aceite para efeitos de aplicaçªo do regime
preferencial, quando a inobservância desse prazo se dever a
circunstâncias excepcionais.
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3.
Nos outros casos de apresentaçªo fora de prazo, as autoridades aduaneiras do país de importaçªo podem aceitar a
prova de origem, se os produtos lhes tiverem sido apresentados
dentro do referido prazo.

Artigo 24.o
Apresentaçªo da prova de origem
As provas de origem sªo apresentadas às autoridades aduaneiras do país de importaçªo de acordo com os procedimentos
aplicÆveis nesse país. As referidas autoridades podem exigir a
traduçªo da prova de origem. Podem igualmente exigir que a
declaraçªo de importaçªo se faça acompanhar de uma declaraçªo do importador em como os produtos satisfazem as condiçıes requeridas para a aplicaçªo do Acordo.

Artigo 25.o
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Artigo 27.o
Documentos comprovativos
Os documentos referidos no n.o 3 do artigo 17.o e no n.o 3 do
artigo 21.o, utilizados como comprovativos de que os produtos
cobertos por um certificado de circulaçªo EUR.1 ou por uma
declaraçªo na factura podem ser considerados produtos originÆrios da Comunidade ou da CroÆcia, e satisfazem os outros
requisitos do presente protocolo, podem consistir, designadamente, em:

a) Provas documentais directas das operaçıes realizadas pelo
exportador ou pelo fornecedor para obtençªo das mercadorias em causa, que figurem, por exemplo, na sua escrita ou
na sua contabilidade interna;

b) Documentos comprovativos da qualidade de originÆrio das
matØrias utilizadas, emitidos na Comunidade ou na CroÆcia,
onde sªo utilizados em conformidade com o direito interno;

Importaçªo em remessas escalonadas
Quando, a pedido do importador e nas condiçıes estabelecidas
pelas autoridades aduaneiras do país de importaçªo, um produto desmontado ou por montar, na acepçªo da alínea a) da
regra geral 2 do Sistema Harmonizado, classificado nas Secçıes
XVI e XVII ou nas posiçıes n.os 7308 e 9406 do Sistema
Harmonizado, for importado em remessas escalonadas, serÆ
apresentada uma œnica prova de origem desse produto às autoridades aduaneiras quando da importaçªo da primeira remessa escalonada.

c) Documentos comprovativos das operaçıes de complemento
de fabrico ou de transformaçªo realizadas às matØrias na
Comunidade ou na CroÆcia, emitidos na Comunidade ou na
CroÆcia, onde sªo utilizados em conformidade com o direito
interno;

d) Certificados de circulaçªo EUR.1 ou declaraçıes na factura
comprovativos da qualidade de originÆrio das matØrias utilizadas, emitidos na Comunidade ou na CroÆcia, em conformidade com o presente protocolo.

Artigo 26.o
Isençıes da prova de origem
1.
Os produtos enviados em pequenas remessas por particulares a particulares, ou contidos na bagagem pessoal dos
viajantes, sªo considerados produtos originÆrios, sem que seja
necessÆria a apresentaçªo de uma prova de origem, desde que
nªo sejam importados com fins comerciais e tenham sido declarados como satisfazendo os requisitos do presente protocolo,
e quando nªo subsistam dœvidas quanto à veracidade dessa
declaraçªo. No caso dos produtos enviados por via postal,
essa declaraçªo pode ser feita na declaraçªo aduaneira
CN22/CN23 ou numa folha de papel apensa a esse documento.

Artigo 28.o
Conservaçªo da prova de origem e dos documentos comprovativos
1.
O exportador que apresenta o pedido de emissªo de um
certificado de circulaçªo EUR.1 deve conservar, durante, pelo
menos, trŒs anos, os documentos referidos no n.o 3 do artigo
17.o.

2.
O exportador que efectua uma declaraçªo na factura deve
conservar, durante, pelo menos, trŒs anos a cópia da referida
declaraçªo, bem como os documentos referidos no n.o 3 do
artigo 21.o.

2.
Consideram-se desprovidas de carÆcter comercial as importaçıes que apresentem carÆcter ocasional e que consistam
exclusivamente em produtos reservados ao uso pessoal dos
destinatÆrios, dos viajantes ou das respectivas famílias, desde
que seja evidente, pela sua natureza e quantidade, que os produtos nªo se destinam a fins comerciais.

3.
As autoridades aduaneiras do país de exportaçªo que
emitem o certificado de circulaçªo EUR.1 devem conservar,
durante, pelo menos, trŒs anos o formulÆrio do pedido referido
no n.o 2 do artigo 17.o.

3.
AlØm disso, o valor total desses produtos nªo deve exceder 500 Euro no caso de pequenas remessas ou 1 200 Euro
no caso dos produtos contidos na bagagem pessoal dos viajantes.

4.
As autoridades aduaneiras do país de importaçªo devem
conservar, durante, pelo menos, trŒs anos os certificados de
circulaçªo EUR.1 e as declaraçıes na factura que lhes forem
apresentados.
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Artigo 29.o

T˝TULO VI

Discrepâncias e erros formais

MÉTODOS DE COOPERA˙ˆO ADMINISTRATIVA

1.
A detecçªo de ligeiras discrepâncias entre as declaraçıes
prestadas na prova de origem e as dos documentos apresentados na estância aduaneira para cumprimento das formalidades
de importaçªo dos produtos nªo implica ipso facto que se considere a prova de origem nula e sem efeito, desde que seja
devidamente comprovado que esse documento corresponde
aos produtos apresentados.

Artigo 31.o

2.
Os erros formais óbvios, como os erros de dactilografia,
detectados numa prova de origem nªo implicam a rejeiçªo do
documento se esses erros nªo suscitarem dœvidas quanto à
exactidªo das declaraçıes nele prestadas.

Artigo 30.o
Montantes expressos em euros
1.
Para efeitos de aplicaçªo do n.o 1, alínea b), do artigo 21.o
e do n.o 3 do artigo 26.o, quando os produtos estiverem facturados numa outra moeda que nªo o euro, o contravalor, nas
moedas nacionais dos Estados-Membros ou da CroÆcia, dos
montantes expressos em euros serÆ fixado anualmente por
cada um dos países em causa.
2.
Uma remessa beneficiarÆ do disposto no n.o 1, alínea b),
do artigo 21.o ou no n.o 3 do artigo 26.o com base na moeda
em que Ø passada a factura, de acordo com o montante fixado
pela Comunidade ou pela CroÆcia.

3.
Os montantes a utilizar numa determinada moeda nacional serªo o contravalor, nessa moeda, dos montantes expressos
em euros no primeiro dia œtil de Outubro. Os montantes serªo
comunicados à Comissªo das Comunidades Europeias atØ 15 de
Outubro e aplicar-se-ªo a partir de 1 de Janeiro do ano seguinte. A Comissªo das Comunidades Europeias notificarÆ à
CroÆcia os montantes correspondentes.

4.
A CroÆcia pode arredondar por defeito ou por excesso o
montante resultante da conversªo, para a sua moeda nacional,
de um montante expresso em euros. O montante arredondado
nªo pode diferir do montante resultante da conversªo em mais
de 5 por cento. A CroÆcia pode manter inalterado o contravalor, na sua moeda nacional, do montante expresso em euros, se
da conversªo desse montante resultar, quando do ajustamento
anual previsto no n.o 3 e antes do arredondamento, um aumento inferior a 15 por cento do contravalor na moeda nacional. O contravalor na moeda nacional pode manter-se inalterado, se da conversªo resultar a sua diminuiçªo.

5.
Os montantes expressos em euros serªo revistos pelo
ComitØ Provisório a pedido da Comunidade ou da CroÆcia.
Ao proceder a essa revisªo, o ComitØ Provisório considerarÆ
a conveniŒncia de preservar os efeitos dos limites em causa em
termos reais. Para o efeito, pode decidir alterar os montantes
expressos em euros.

AssistŒncia mœtua
1.
As autoridades aduaneiras dos Estados-Membros e da
CroÆcia comunicarªo à outra Parte, atravØs da Comissªo das
Comunidades Europeias, os espØcimes dos cunhos dos carimbos utilizados nas respectivas estâncias aduaneiras para a
emissªo de certificados de circulaçªo EUR.1 e os endereços
das autoridades aduaneiras responsÆveis pelo controlo desses
certificados e das declaraçıes na factura.

2.
Com vista a assegurar a correcta aplicaçªo do presente
protocolo, a Comunidade e a CroÆcia assistir-se-ªo, por intermØdio das administraçıes aduaneiras competentes, no controlo
da autenticidade dos certificados de circulaçªo EUR.1 ou das
declaraçıes na factura, e da exactidªo das mençıes inscritas
nesses documentos.

Artigo 32.o
Controlo da prova de origem
1.
Os controlos a posteriori da prova de origem efectuar-se-ªo por amostragem ou sempre que as autoridades aduaneiras do país de importaçªo tenham dœvidas fundadas quanto à
autenticidade do documento, à qualidade de originÆrio dos
produtos em causa ou quanto ao cumprimento dos outros
requisitos do presente protocolo.

2.
Para efeitos de aplicaçªo do n.o 1, as autoridades aduaneiras do país de importaçªo devolverªo o certificado de circulaçªo EUR.1 e a factura, se esta tiver sido apresentada, a
declaraçªo na factura, ou uma fotocópia destes documentos
às autoridades aduaneiras do país de exportaçªo, indicando,
se for caso disso, as razıes que justificam a realizaçªo de um
inquØrito. Em apoio ao pedido de controlo devem ser enviados
todos os documentos e informaçıes obtidos que levem a supor
que as mençıes inscritas na prova de origem sªo inexactas.

3.
O controlo Ø efectuado pelas autoridades aduaneiras do
país de exportaçªo. Para o efeito, essas autoridades podem
exigir a apresentaçªo de qualquer documento comprovativo e
fiscalizar a contabilidade do exportador ou proceder a qualquer
outro controlo que considerem adequado.

4.
Se as autoridades aduaneiras do país de importaçªo decidirem suspender a concessªo do regime preferencial aos produtos em causa atØ serem conhecidos os resultados do controlo, concederªo a autorizaçªo de saída dos produtos ao importador, sob reserva de aplicaçªo das medidas cautelares consideradas necessÆrias.
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5.
As autoridades aduaneiras que requerem o controlo serªo
informadas dos seus resultados com a maior brevidade possível.
Esses resultados devem indicar claramente se os documentos
sªo autŒnticos, se os produtos em causa podem ser considerados produtos originÆrios da Comunidade ou da CroÆcia e se
satisfazem os outros requisitos do presente protocolo. Quando
se aplicarem as disposiçıes relativas à acumulaçªo em conformidade com os artigos 3.o e 4.o do presente protocolo, em
conjugaçªo com o n.o 3 do artigo 17.o, deve ser apensa à
resposta uma cópia (ou cópias) do ou dos certificados de circulaçªo ou da ou das declaraçıes na factura em que se baseia.
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petentes devem emitir um novo certificado EUR.1 a pedido do
exportador, se esse tratamento ou essa transformaçªo estiverem
em conformidade com as disposiçıes do presente protocolo.

T˝TULO VII
CEUTA E MELILHA

Artigo 36.o
Execuçªo do protocolo

6.
Se, nos casos de dœvida fundada, nªo for recebida resposta no prazo de dez meses a contar da data do pedido de
controlo, ou se a resposta nªo contiver informaçıes suficientes
para apurar a autenticidade do documento em causa ou a
verdadeira origem dos produtos, as autoridades aduaneiras requerentes recusarªo o benefício do regime preferencial, salvo se
se tratar de circunstâncias excepcionais.

Artigo 33.o
Resoluçªo de litígios
Em caso de litígio relativamente aos procedimentos de controlo
previstos no artigo 32.o, que nªo possa ser resolvido entre as
autoridades aduaneiras que requerem o controlo e as autoridades aduaneiras responsÆveis pela sua realizaçªo, ou em caso de
dœvida quanto à interpretaçªo do presente protocolo, os mesmos serªo submetidos ao ComitØ Provisório.
Em qualquer caso, a resoluçªo de litígios entre o importador e
as autoridades aduaneiras do país de importaçªo fica sujeita à
legislaçªo desse país.

1.
O termo «Comunidade» referido no artigo 2.o nªo
abrange Ceuta e Melilha.
2.
Os produtos originÆrios da CroÆcia, quando importados
para Ceuta ou Melilha, beneficiarªo, em todos os aspectos, do
mesmo regime aduaneiro que Ø aplicado aos produtos originÆrios do território aduaneiro da Comunidade, ao abrigo do
Protocolo n.o 2 dos Actos de Adesªo do Reino de Espanha e
da Repœblica Portuguesa às Comunidades Europeias. A CroÆcia
aplicarÆ às importaçıes dos produtos abrangidos pelo Acordo e
originÆrios de Ceuta e Melilha o mesmo regime aduaneiro que
Ø aplicado aos produtos importados e originÆrios da Comunidade.
3.
Para efeitos de aplicaçªo do n.o 2, o presente protocolo
aplica-se mutatis mutandis aos produtos originÆrios de Ceuta e
Melilha, sob reserva das condiçıes especiais estabelecidas no
artigo 37.o.
Artigo 37.o
Condiçıes especiais
1.
Sob reserva de terem sido objecto de transporte directo
em conformidade com o artigo 13.o, consideram-se:

Artigo 34.o
Sançıes
Serªo aplicadas sançıes a quem emita ou mande emitir um
documento contendo informaçıes inexactas com o objectivo
de obter um tratamento preferencial para os produtos.

Artigo 35.o
Zonas francas
1.
A Comunidade e a CroÆcia tomarªo todas as medidas
necessÆrias para assegurar que os produtos comercializados
ao abrigo de uma prova de origem, que, durante o seu transporte, permaneçam numa zona franca situada no seu território,
nªo sejam substituídos por outros produtos ou sujeitos a manipulaçıes diferentes das operaçıes usuais destinadas à sua
conservaçªo no seu estado inalterado.
2.
Em derrogaçªo do n.o 1, quando os produtos originÆrios
da Comunidade ou da CroÆcia, importados para uma zona
franca ao abrigo de uma prova de origem, forem sujeitos a
um tratamento ou a uma transformaçªo, as autoridades com-

1. Produtos originÆrios de Ceuta e Melilha:
a) os produtos inteiramente obtidos em Ceuta e Melilha;
b) os produtos obtidos em Ceuta e Melilha em cuja fabricaçªo sejam utilizados produtos diferentes dos referidos
na alínea a), desde que:
i) esses produtos tenham sido objecto de operaçıes de
complemento de fabrico ou de transformaçªo suficientes, na acepçªo do artigo 6.o do presente protocolo, ou
ii) esses produtos sejam originÆrios da CroÆcia ou da
Comunidade na acepçªo do presente protocolo, desde
que tenham sido objecto de operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçªo que excedam
as operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçªo insuficientes referidas no n.o 1 do artigo 7.o;
2. Produtos originÆrios da CroÆcia:
a) Os produtos inteiramente obtidos na CroÆcia;
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b) Os produtos obtidos na CroÆcia em cuja fabricaçªo sejam utilizados produtos diferentes dos referidos na alínea
a), desde que:
i) esses produtos tenham sido objecto de operaçıes de
complemento de fabrico ou de transformaçªo suficientes, na acepçªo do artigo 6.o do presente protocolo, ou
ii) esses produtos sejam originÆrios de Ceuta e Melilha
ou da Comunidade na acepçªo do presente protocolo,
desde que tenham sido objecto de operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçªo que excedam as operaçıes de complemento de fabrico ou de
transformaçªo insuficientes referidas no n.o 1 do artigo 7.o.
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tificado de circulaçªo EUR.1 ou na declaraçªo na factura. AlØm
disso, no caso de produtos originÆrios de Ceuta e Melilha, a
qualidade de originÆrio deve ser indicada na casa n.o 4 do
certificado de circulaçªo EUR.1 ou na declaraçªo na factura.

4.
As autoridades aduaneiras espanholas sªo responsÆveis
pela aplicaçªo do presente protocolo em Ceuta e Melilha.

T˝TULO VIII
DISPOSI˙ÕES FINAIS

Artigo 38.o
2.

Ceuta e Melilha sªo consideradas um œnico território.

3.
O exportador ou o seu representante habilitado aporªo as
mençıes «CroÆcia» ou «Ceuta e Melilha» na casa n.o 2 do cer-

Alteraçıes ao Protocolo
O ComitØ Provisório pode decidir alterar as disposiçıes do
presente protocolo.

PT
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ANEXO I
NOTAS INTRODUTÓRIAS À LISTA DO ANEXO II
Nota 1
A lista do Anexo II estabelece as condiçıes necessÆrias para que os produtos sejam considerados como tendo sido
objecto de operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçıes suficientes na acepçªo do artigo 6.o.
Nota 2
2.1. As duas primeiras colunas da lista designam o produto obtido. A primeira coluna indica o nœmero da posiçªo, ou
o nœmero do capítulo utilizado no Sistema Harmonizado, e a segunda coluna contØm a designaçªo das mercadorias
desse sistema para essa posiçªo ou capítulo. Em relaçªo a cada inscriçªo nas duas primeiras colunas, Ø especificada
uma regra nas colunas 3 ou 4. Quando, nalguns casos, o nœmero da posiçªo na primeira coluna Ø precedido de um
«ex», isso significa que a regra da coluna 3 ou da coluna 4 se aplica unicamente à parte dessa posiçªo ou capítulo
designada na coluna 2.
2.2. Quando vÆrias posiçıes sªo agrupadas na coluna 1 ou Ø dado um nœmero de capítulo e a designaçªo do produto
na correspondente coluna 2 Ø feita em termos gerais, a regra adjacente nas colunas 3 e 4 aplica-se a todos os
produtos que, no Sistema Harmonizado, sªo classificados nas diferentes posiçıes do capítulo em causa ou em
qualquer das posiçıes agrupadas na coluna 1.
2.3. Quando existem regras diferentes na lista aplicÆveis a diferentes produtos dentro de uma mesma posiçªo, cada
travessªo contØm a designaçªo da parte da posiçªo abrangida pela regra correspondente das colunas 3 e 4.
2.4. Quando, para uma inscriçªo nas duas primeiras colunas, estiver especificada uma regra nas colunas 3 e 4, o
exportador pode optar, em alternativa, por aplicar tanto a regra estabelecida na coluna 3 como a estabelecida na
coluna 4. Se nªo estiver prevista uma regra de origem na coluna 4, Ø aplicada obrigatoriamente a regra estabelecida
na coluna 3.
Nota 3
3.1. Aplicam-se as disposiçıes do artigo 6.o relativas aos produtos que adquiriram a qualidade de produtos originÆrios,
utilizados na fabricaçªo de outros produtos, independentemente de essa qualidade ter sido adquirida na fÆbrica em
que sªo utilizados esses produtos ou numa outra fÆbrica na CroÆcia ou na Comunidade.
Exemplo:
Um motor da posiçªo 8407, para o qual a regra estabelece que o valor das matØrias nªo originÆrias que podem ser
incorporadas nªo pode exceder 40 % do preço à saída da fÆbrica, Ø fabricado a partir de «esboços de forja de ligas
de aço» da posiçªo 7224.
Se este esboço foi obtido na CroÆcia a partir de um lingote nªo originÆrio, jÆ adquiriu a qualidade de produto
originÆrio por força da regra prevista na lista para os produtos da posiçªo ex 7224. Este esboço pode entªo ser
considerado originÆrio para o cÆlculo do valor do motor, independentemente do facto de ter sido fabricado na
mesma fÆbrica ou numa outra fÆbrica da CroÆcia. O valor do lingote nªo originÆrio nªo deve ser tomado em
consideraçªo na adiçªo do valor das matØrias nªo originÆrias utilizadas.
3.2. A regra constante da lista representa as operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçªo mínimas
requeridas e a execuçªo de operaçıes de complemento de fabrico ou de transformaçªo complementares confere
igualmente a qualidade de originÆrio; inversamente, a execuçªo de um nœmero de operaçıes de complemento de
fabrico ou transformaçıes inferiores a esse mínimo nªo pode conferir a qualidade de originÆrio. Por outras
palavras, se uma regra estabelecer que, num certo nível de fabricaçªo, se pode utilizar matØria nªo originÆria, a
sua utilizaçªo Ø permitida num estÆdio anterior da fabricaçªo mas nªo num estÆdio posterior.
3.3. Sem prejuízo da nota 3.2, quando uma regra especifica que podem ser utilizadas «matØrias de qualquer posiçªo»,
podem igualmente ser utilizadas matØrias da mesma posiçªo da do produto, sob reserva, porØm, de quaisquer
limitaçıes específicas que a regra possa conter. No entanto, a expressªo «fabricado a partir de matØrias de qualquer
posiçªo, incluindo outras matØrias da posiçªo . . .» significa que apenas podem ser utilizadas matØrias classificadas
na mesma posiçªo que o produto com uma designaçªo diferente da sua, tal como consta da coluna 2 da lista.
3.4. Quando uma regra constante da lista especifica que um produto pode ser fabricado a partir de mais do que uma
matØria, tal significa que podem ser utilizadas uma ou vÆrias dessas matØrias. A regra nªo exige a utilizaçªo de
todas as matØrias.
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Exemplo:
A regra aplicÆvel aos tecidos das posiçıes SH 5208 a 5212 prevŒ que podem ser utilizadas fibras naturais e que,
entre outros, podem igualmente ser utilizadas matØrias químicas. Esta regra nªo implica que as fibras e as matØrias
químicas tenham de ser utilizadas simultaneamente. É possível utilizar apenas uma dessas matØrias ou ambas ao
mesmo tempo.
3.5. Quando uma regra da lista especifica que um produto tem que ser fabricado a partir de uma determinada matØria,
esta condiçªo nªo impede evidentemente a utilizaçªo de outras matØrias que, pela sua própria natureza, nªo podem
satisfazer a regra (Ver igualmente a nota 6.2 em relaçªo aos tŒxteis).
Exemplo:
A regra relativa a preparaçıes alimentícias da posiçªo 1904, que exclui especificamente a utilizaçªo de cereais e dos
seus derivados, nªo impede a utilizaçªo de sais minerais, produtos químicos e outros aditivos que nªo sejam
obtidos de cereais.
Contudo, esta regra nªo se aplica a produtos que, se bem que nªo possam ser fabricados a partir das matØrias
específicas referidas na lista, podem sŒ-lo a partir de matØrias da mesma natureza num estÆdio anterior de
fabricaçªo.
Exemplo:
Se, no caso de um artigo de vestuÆrio do ex capítulo 62 feito de falsos tecidos, estiver estabelecido que este artigo
só pode ser obtido a partir de fio nªo originÆrio, nªo Ø possível utilizar falsos tecidos, embora estes nªo possam
normalmente ser feitos a partir de fios. Nestes casos, Ø conveniente utilizar a matØria que se encontra num estÆdio
de transformaçªo anterior ao fio, ou seja, no estÆdio de fibra.
3.6. Se numa regra da lista forem indicadas duas percentagens para o valor mÆximo de matØrias nªo originÆrias que
podem ser utilizadas, estas percentagens nªo podem ser adicionadas. Por outras palavras, o valor mÆximo de todas
as matØrias nªo originÆrias utilizadas nunca pode exceder a mais alta das percentagens indicadas. AlØm disso, as
percentagens específicas nªo podem ser excedidas em relaçªo às matØrias específicas a que se aplicam.
Nota 4
4.1. A expressªo «fibras naturais» Ø utilizada na lista para designar as fibras que nªo sªo artificiais nem sintØticas e Ø
reservada aos estÆdios anteriores à fiaçªo, incluindo os desperdícios e, salvo indicaçªo em contrÆrio, abrange as
fibras que foram cardadas, penteadas ou preparadas de outro modo, mas nªo fiadas.
4.2. A expressªo «fibras naturais» inclui crinas da posiçªo 0503, seda das posiçıes 5002 e 5003, bem como as fibras de
lª, os pŒlos finos ou grosseiros das posiçıes 5101 a 5105, as fibras de algodªo das posiçıes 5201 a 5203 e as
outras fibras vegetais das posiçıes 5301 a 5305.
4.3. As expressıes «pastas tŒxteis», «matØrias químicas» e «matØrias destinadas à fabricaçªo de papel», utilizadas na lista,
designam matØrias nªo classificadas nos capítulos 50 a 63 que podem ser utilizadas para a fabricaçªo de fibras ou
fios sintØticos, artificiais ou fios ou fibras de papel.
4.4. A expressªo «fibras sintØticas ou artificiais descontínuas», utilizada na lista, inclui os cabos de filamento, as fibras
descontínuas e os desperdícios de fibras sintØticas ou artificiais descontínuas das posiçıes 5501 a 5507.
Nota 5
5.1. No caso de um dado produto da lista remeter para a presente nota, nªo se aplicam as condiçıes estabelecidas na
coluna 3 da lista às matØrias tŒxteis de base utilizadas na sua fabricaçªo que, no seu conjunto, representem 10 % ou
menos do peso total de todas as matØrias tŒxteis de base utilizadas (Ver igualmente as notas 5.3 e 5.4).
5.2. Todavia, a tolerância referida na nota 5.1 só pode ser aplicada a produtos mistos que tenham sido fabricados a
partir de uma ou vÆrias matØrias tŒxteis de base.
Sªo as seguintes as matØrias tŒxteis de base:
 seda,
 lª,
 pŒlo grosseiro (de animal),
 pŒlo fino (de animal),
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 crina de cavalo,
 algodªo,
 matØrias utilizadas na fabricaçªo de papel e papel,
 linho,
 cânhamo,
 juta e outras fibras tŒxteis liberianas,
 sisal e outras fibras tŒxteis do gØnero «Agave»,
 cairo, abacÆ, rami e outras fibras tŒxteis vegetais,
 filamentos sintØticos,
 filamentos artificiais,
 filamentos condutores elØctricos,
 fibras de polipropileno sintØticas descontínuas,
 fibras de poliØster sintØticas descontínuas,
 fibras de poliamida sintØticas descontínuas,
 fibras de poliacrilonitrilo sintØticas descontínuas,
 fibras de poliimida sintØticas descontínuas,
 fibras de politetrafluoroetileno sintØticas descontínuas,
 fibras de polisulfureto de fenileno sintØticas descontínuas,
 fibras de policloreto de vinilo sintØticas descontínuas,
 outras fibras sintØticas descontínuas,
 fibras de viscose artificiais descontínuas,
 outras fibras artificiais descontínuas,
 fio fabricado a partir de segmentos de fios de poliuretano segmentado, com segmentos flexíveis de poliØster,
reforçado ou nªo,
 fio fabricado a partir de segmentos de poliuretano segmentado, com segmentos flexíveis de poliØster, reforçado
ou nªo,
 produtos da posiçªo 5605 (fio metalizado) em que esteja incorporada uma alma, constituída por uma folha de
alumínio ou uma película de matØria plÆstica, revestida ou nªo de pó de alumínio, cuja largura nªo exceda
5 mm, colada por meio de uma fita adesiva colocada entre duas películas de matØria plÆstica,
 outros produtos da posiçªo 5605.
Exemplo:
Um fio da posiçªo 5205 fabricado a partir de fibras de algodªo da posiçªo 5203 e de fibras sintØticas descontínuas
da posiçªo 5506 constitui um fio misto. Por conseguinte, podem ser utilizadas as fibras sintØticas descontínuas nªo
originÆrias que nªo satisfaçam as regras de origem (que requerem a utilizaçªo de matØrias químicas ou de pastas
tŒxteis) atØ ao limite mÆximo de 10 %, em peso, do fio.
Exemplo:
Um tecido de lª posiçªo 5112 fabricado a partir de fio de lª da posiçªo 5107 e de fios sintØticos de fibras
descontínuas da posiçªo 5509 constitui um tecido misto. Por conseguinte, podem ser utilizados o fio sintØtico
que nªo satisfaz as regras de origem (que requerem a utilizaçªo de matØrias químicas ou de pastas tŒxteis) ou o fio
de lª que nªo satisfaz as regras de origem (que requerem a utilizaçªo de fibras naturais nªo cardadas, nem
penteadas nem preparadas de outro modo para fiaçªo), ou uma mistura de ambos, desde que o seu peso total
nªo exceda 10 % do peso do tecido.
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Exemplo:
Os tecidos tŒxteis tufados da posiçªo 5802 fabricados a partir de fio de algodªo da posiçªo 5205 e de tecido de
algodªo da posiçªo 5210 só serªo considerados como um produto misto se o próprio tecido de algodªo for um
tecido misto fabricado a partir de fios classificados em duas posiçıes distintas, ou se os próprios fios de algodªo
utilizados forem mistos.
Exemplo:
Se os referidos tecidos tufados forem fabricados a partir de fio de algodªo da posiçªo 5205 e de tecido sintØtico da
posiçªo 5407, Ø entªo evidente que os fios utilizados sªo duas matØrias tŒxteis de base distintas, pelo que o tecido
tufado constitui um produto misto.
5.3. No caso de produtos em que estejam incorporados «fios de poliuretano segmentado, com segmentos flexíveis de
poliØster, reforçado ou nªo» a tolerância Ø de 20 % no que respeita a estes fios.
5.4. No caso de produtos em que esteja incorporada «uma alma, constituída por uma folha de alumínio ou uma película
de matØria plÆstica, revestida ou nªo de pó de alumínio, cuja largura nªo exceda 5 mm, colada por meio de uma
fita adesiva colocada entre duas películas de matØria plÆstica», a tolerância Ø de 30 % no que respeita a esta alma.
Nota 6
6.1. No caso dos produtos tŒxteis assinalados na lista com uma nota de pØ-de-pÆgina que remete para a presente nota,
podem ser utilizadas matØrias tŒxteis, com excepçªo dos forros e das entretelas, que nªo satisfazem a regra
estabelecida na coluna 3 da lista para a confecçªo em causa, desde que estejam classificadas numa posiçªo diferente
da do produto e que o seu valor nªo exceda 8 % do preço à saída da fÆbrica do produto.
6.2. Sem prejuízo da nota 6.3, as matØrias que nªo estejam classificadas nos Capítulos 50 a 63 podem ser utilizadas à
discriçªo na fabricaçªo de produtos tŒxteis, quer contenham ou nªo matØrias tŒxteis.
Exemplo:
Se uma regra da lista prevŒ que, para um determinado artigo de matØria tŒxtil, como um par de calças, deva ser
utilizado fio, tal nªo impede a utilizaçªo de artigos de metal, como botıes, visto estes nªo estarem classificados nos
capítulos 50 a 63. Daí que tambØm nªo impeça a utilizaçªo de fechos de correr muito embora estes normalmente
contenham matØrias tŒxteis.
6.3. Quando se aplica a regra percentual, o valor das matØrias que nªo estªo classificadas nos capítulos 50 a 63 deve ser
tido em conta no cÆlculo do valor das matØrias nªo originÆrias incorporadas.
Nota 7
7.1. Na acepçªo das posiçıes ex 2707, 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, consideram-se como «tratamento
definido» as seguintes operaçıes:
a) Destilaçªo no vÆcuo;
b) Redestilaçªo por um processo de fraccionamento muito «apertado» (1);
c) Cracking;
d) Reforming;
e) Extracçªo por meio de solventes selectivos;
f) Tratamento compreendendo o conjunto das seguintes operaçıes: tratamento por meio de Æcido sulfœrico
concentrado, Æcido sulfœrico fumante (oleum), ou anidrido sulfœrico; neutralizaçªo por meio de agentes alcalinos; descoloraçªo e depuraçªo por meio de terra activa natural, terra activada, carvªo activo ou bauxite;
g) Polimerizaçªo;
h) Alquilaçªo;
i) Isomerizaçªo.
(1) Ver alínea b) da nota explicativa complementar 4 do capítulo 27 da Nomenclatura Combinada.
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7.2. Na acepçªo das posiçıes 2710, 2711 e 2712, consideram-se como «tratamento definido» as seguintes operaçıes:
a) Destilaçªo no vÆcuo;
b) Redestilaçªo por um processo de fraccionamento muito «apertado» (1);
c) Cracking;
d) Reforming;
e) Extracçªo por meio de solventes selectivos;
f)

Tratamento compreendendo o conjunto das seguintes operaçıes: tratamento por meio de Æcido sulfœrico
concentrado, Æcido sulfœrico fumante (oleum), ou anidrido sulfœrico; neutralizaçªo por meio de agentes alcalinos; descoloraçªo e depuraçªo por meio de terra activa natural, terra activada, carvªo activo ou bauxite;

g) Polimerizaçªo;
h) Alquilaçªo;
ij) Isomerizaçªo;
k) Apenas no que respeita aos óleos pesados da posiçªo ex 2710, dessulfuraçªo, pela acçªo do hidrogØnio, de que
resulte uma reduçªo de, pelo menos, 85 % do teor de enxofre dos produtos tratados (mØtodo ASTM D 1266-59
T);
l)

Apenas no que respeita aos produtos da posiçªo 2710, desparafinagem por um processo diferente da simples
filtraçªo;

m) Apenas no que respeita aos óleos pesados da posiçªo ex 2710, tratamento pelo hidrogØnio, diferente da
dessulfuraçªo, no qual o hidrogØnio participa activamente numa reacçªo química realizada a uma pressªo
superior a 20 bar e a uma temperatura superior a 250 °C, com a intervençªo de um catalisador. Os tratamentos
de acabamento, pelo hidrogØnio, dos óleos lubrificantes da posiçªo ex 2710 que se destinem, designadamente, a
melhorar a sua cor ou a sua estabilidade (por exemplo: hydrofinishing ou descoloraçªo) nªo sªo, pelo contrÆrio,
considerados como tratamentos definidos;
n) Apenas no que respeita aos fuelóleos da posiçªo ex 2710, destilaçªo atmosfØrica, desde que estes produtos
destilem, em volume, compreendendo as perdas, menos de 30 % à temperatura de 300 °C, segundo o mØtodo
ASTM D 86;
o) Apenas no que respeita aos óleos pesados da posiçªo ex 2710, excluídos o gasóleo e os fuelóleos, tratamento
por descargas elØctricas de alta frequŒncia.
7.3. Na acepçªo das posiçıes ex 2707, 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, as operaçıes simples, tais como a
limpeza, decantaçªo, dessalinizaçªo, separaçªo da Ægua, filtragem, coloraçªo, marcaçªo de que se obtØm um teor de
enxofre atravØs da mistura de produtos com teores de enxofre diferentes, bem como qualquer realizaçªo conjunta
destas operaçıes ou operaçıes semelhantes nªo conferem a origem.

(1) Ver alínea b) da nota explicativa complementar 4 do capítulo 27 da Nomenclatura Combinada.
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ANEXO II
LISTA DAS OPERA˙ÕES DE COMPLEMENTO DE FABRICO OU DE TRANSFORMA˙ˆO A EFECTUAR EM
MATÉRIAS NˆO ORIGIN`RIAS PARA QUE O PRODUTO TRANSFORMADO POSSA ADQUIRIR A
QUALIDADE DE PRODUTO ORIGIN`RIO

Posiçªo SH n.o

Designaçªo do produto

(1)

(2)

Complemento de fabrico ou transformaçªo aplicÆvel às matØrias nªo originÆrias que
confere a qualidade de produto originÆrio
(3)

Capítulo 1

Animais vivos

Todos animais do Capítulo 1 utilizados devem ser inteiramente obtidos

Capítulo 2

Carnes e miudezas, comestíveis

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
dos capítulos 1 e 2 utilizadas jÆ devem inteiramente obtidas

Capítulo 3

Peixes e crustÆceos, moluscos e outros
invertebrados aquÆticos

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
do capítulo 3 utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

Ex Capítulo 4

Leite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem
animal, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
do capítulo 4 utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte,
kefir e outros leites e natas fermentados
ou acidificados, mesmo concentrados ou
adicionados de açœcar ou de outros edulcorantes, ou aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau

Fabricaçªo na qual:

0403

 todas as matØrias do Capítulo 4
utilizadas devem ser inteiramente
obtidas;
 qualquer sumo de frutas (com exclusªo dos de ananÆs, de lima ou
de toranja) da posiçªo 2009 utilizado deve ser originÆrio;
 o valor de todas as matØrias do
capítulo 17 utilizadas nªo excede
30 % do preço à saída da fÆbrica
do produto

Ex Capítulo 5

Produtos de origem animal, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
do capítulo 5 utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

ex 0502

Cerdas de porco ou de javali preparados

Limpeza, desinfecçªo, selecçªo e estiramento das cerdas de porco ou de
javali

Plantas vivas e produtos de floricultura;
bolbos, raízes e semelhantes; flores, cortadas para ramos ou para ornamentaçªo

Fabricaçªo na qual:

Capítulo 6

 todas as matØrias do Capítulo 6
utilizadas devem ser inteiramente
obtidas;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

ou

(4)
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(2)

(3)

Capítulo 7

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubØrculos alimentares

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
do capítulo 7 utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

Capítulo 8

Frutas frescas e frutas de casca rija; cascas de citrinos e de melıes

Fabricaçªo na qual:
 todas as frutas comestíveis e de
casca rija utilizadas devem ser inteiramente obtidas,
 o valor de todas as matØrias do
capítulo 17 utilizadas nªo excede
30 % do preço à saída da fÆbrica
do produto

Ex Capítulo 9

CafØ, chÆ, mate e especiarias; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
do capítulo 9 utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

0901

CafØ, mesmo torrado ou descafeinado;
cascas e películas de cafØ; sucedâneos
do cafØ contendo cafØ em qualquer proporçªo

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo

0902

ChÆ, mesmo aromatizado

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo

Misturas de especiarias

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo

Cereais

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
do capítulo 10 utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

Ex Capítulo 11

Produtos de moagem; malte; amidos e
fØculas; inulina; glœten de trigo; excepto:

Fabricaçªo na qual todos os produtos
hortícolas, os cereais, raízes e tubØrculos da posiçªo 0714, ou os frutos
utilizados devem ser inteiramente obtidos

ex 1106

Farinhas e sŒmolas dos produtos hortícolas de vagem, secos, da posiçªo 0713
descascados

Secagem e moagem de produtos hortícolas de vagem da posiçªo 0708

Capítulo 12

Sementes e frutos oleaginosos; sementes
e frutos diversos; plantas industriais e
medicinais; palhas e forragens

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
do capítulo 12 utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

1301

Goma-laca; gomas, resinas, gomas-resinas e oleorresinas (bÆlsamos por exemplo), naturais

Fabricaçªo na qual o valor das matØrias da posiçªo 1301 utilizadas nªo
exceda 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

1302

Sucos e extractos vegetais; matØrias pØcticas, pectinatos e pectatos; Ægar-Ægar e
outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo
modificados:

ex 0910

Capítulo 10
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(2)

(3)

 Produtos mucilaginosos e espessantes
derivados dos vegetais, mesmo modificados:

Fabricaçªo a partir de produtos mucilaginosos e espessantes nªo modificados

 Outras

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Capítulo 14

MatØrias para entrançar e outros produtos de origem vegetal, nªo especificados
nem compreendidos noutras posiçıes

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
do capítulo 14 utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

Ex Capítulo 15

Gorduras e óleos animais ou vegetais;
produtos da sua dissociaçªo; gorduras
alimentares elaboradas; ceras de origem
animal ou vegetal; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

1501

1502

1504

Gorduras de porco (incluída a banha) e
gorduras de aves, excepto as das posiçıes
0209 ou 1503
 Gorduras de ossos e gorduras de resíduos

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, com exclusªo das
matØrias das posiçıes 0203, 0206,
ou 0207 ou dos ossos da posiçªo
0506

 Outras

Fabricaçªo a partir de carnes ou miudezas comestíveis da espØcie suína
das posiçıes 0203 ou 0206 ou de
carnes ou miudezas comestíveis de
aves da posiçªo 0207

Gorduras de animais das espØcies bovina,
ovina ou caprina, excepto as da posiçªo
1503
 Gorduras de ossos e gorduras de resíduos

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, com exclusªo das
matØrias das posiçıes 0201, 0202,
0204 ou 0206 ou dos ossos da posiçªo 0506

 Outras

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
do capítulo 2 utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

Gorduras, óleos e respectivas fracçıes, de
peixes ou de mamíferos marinhos,
mesmo refinados, mas nªo quimicamente modificados:
 Fracçıes sólidas

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo as matØrias da posiçªo 1504

 Outras

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
dos capítulos 2 e 3 utilizadas jÆ devem ser inteiramente obtidas
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(2)

Lanolina refinada

(3)

Fabricaçªo a partir da suarda em
bruto da posiçªo 1505

Outras gorduras e óleos animais e respectivas fracçıes, mesmo refinados, mas
nªo quimicamente modificados:

 Fracçıes sólidas

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo as matØrias da posiçªo 1506

 Outras

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
do capítulo 2 utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

Gorduras e óleos vegetais, e respectivas
fracçıes:

 Óleos de soja, amendoim, palma, copra, palmiste ou de babaçu, cera de
mirica e cera do Japªo, fracçıes de
óleo de jojoba e óleos destinados a
usos tØcnicos ou industriais, excepto
fabricaçªo de produtos para alimentaçªo humana

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

 Fracçıes sólidas, com exclusªo das de
óleo de jojoba

Fabricaçªo a partir de outras matØrias das posiçıes 1507 a 1515

 Outros

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
vegetais utilizadas devem ser inteiramente obtidas

Gorduras e óleos animais ou vegetais, e
respectivas fracçıes, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados,
reesterificados ou elaidinizados, mesmo
refinados, mas nªo preparados de outro
modo

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias do Capítulo 2
utilizadas devem ser inteiramente
obtidas;
 todas as matØrias vegetais utilizadas devem ser inteiramente obtidas Contudo, podem ser utilizadas matØrias das posiçıes 1507,
1508, 1511 e 1513

1517

Margarina; misturas ou preparaçıes alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de fracçıes das diferentes gorduras ou óleos do presente
capítulo, excepto as gorduras e óleos alimentícios, e respectivas fracçıes, da posiçªo 1516:

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias dos Capítulos 2
e 4 utilizadas devem ser inteiramente obtidas;
 todas as matØrias vegetais utilizadas devem ser inteiramente obtidas Contudo, podem ser utilizadas matØrias das posiçıes 1507,
1508, 1511 e 1513
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Capítulo 16

Preparaçıes de carne, de peixes ou crustÆceos, moluscos ou outros invertebrados
aquÆticos

Fabricaçªo a partir de animais do capítulo 1. Todas as matØrias do Capítulo 3 utilizadas devem ser inteiramente obtidas;

Ex Capítulo 17

Açœcar e produtos de confeitaria; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 1701

Açœcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido, adicionadas de aromatizantes ou de
corantes

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias do capítulo 17 utilizadas
nªo excede 30 % do preço à saída da
fÆbrica do produto

1702

Outros açœcares, incluídos a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimicamente puras, no estado sólido; xaropes
de açœcares, sem adiçªo de aromatizantes
ou de corantes; sucedâneos do mel,
mesmo misturados com mel natural;
açœcares e melaços caramelizados:

 Maltose e frutose (levulose), quimicamente puras

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo as matØrias da posiçªo 1702

 Outros açœcares, no estado sólido, adicionados de aromatizantes ou de corantes

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias do capítulo 17 utilizadas
nªo excede 30 % do preço à saída da
fÆbrica do produto

 Outros

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas jÆ devem ser originÆrias

ex 1703

Melaços resultantes da extracçªo ou refinaçªo do açœcar, adicionados de aromatizantes ou de corantes

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias do capítulo 17 utilizadas
nªo excede 30 % do preço à saída da
fÆbrica do produto

1704

Produtos de confeitaria (incluindo o chocolate branco), nªo contendo cacau:

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias do
capítulo 17 utilizadas nªo excede
30 % do preço à saída da fÆbrica
do produto

Capítulo 18

Cacau e suas preparaçıes

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias do
capítulo 17 utilizadas nªo excede
30 % do preço à saída da fÆbrica
do produto
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Extractos de malte; preparaçıes alimentícias de farinhas, sŒmolas, amidos, fØculas
ou extractos de malte, nªo contendo cacau ou contendo-o numa proporçªo inferior a 40 %, em peso, nªo especificadas
nem compreendidas noutras posiçıes;
preparaçıes alimentícias de produtos
das posiçıes 0401 a 0404, nªo contendo
cacau ou contendo-o numa proporçªo
inferior a 5 %, em peso, calculado sob
uma base totalmente desengordurada,
nªo especificadas nem compreendidas
noutras posiçıes:

 Extractos de malte

Fabricaçªo a partir de cereais do capítulo 10

 Outros

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias do
capítulo 17 utilizadas nªo excede
30 % do preço à saída da fÆbrica
do produto

1902

Massas alimentícias, mesmo cozidas ou
recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo,
tais como esparguete, macarrªo, aletria,
lasanha, nhoque, raviole e canelone; cuscuz, mesmo preparado:

 Contendo, em peso, atØ 20 % de peixes e crustÆceos, moluscos e outros
invertebrados aquÆticos

Fabricaçªo na qual todos os cereais e
seus derivados (excepto trigo duro e
seus derivados) utilizados devem ser
inteiramente obtidos

 Contendo, em peso, mais de 20 % de
peixes e crustÆceos, moluscos e outros
invertebrados aquÆticos

Fabricaçªo na qual:
 todos os cereais e seus derivados
(excepto trigo duro e seus derivados) utilizados devem ser inteiramente obtidos
 todas as matØrias dos Capítulos 2
e 3 utilizadas devem ser inteiramente obtidas;

1903

Tapioca e seus sucedâneos preparados a
partir de fØculas, em flocos, grumos,
grªos, pØrolas ou formas semelhantes

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, com exclusªo da
fØcula de batata da posiçªo 1108

18.12.2001

ou

(4)

18.12.2001

(1)

1904

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

Produtos à base de cereais, obtidos por
expansªo ou por torrefacçªo (por exemplo: flocos de milho, «corn-flakes»); cereais (excepto milho) em grªos ou sob
a forma de flocos ou de outros grªos
trabalhados (excepto farinha e sŒmola),
prØ-cozidos ou preparados de outro
modo, nªo especificados nem compreendidos noutras posiçıes

(3)

Fabricaçªo:
 a partir de matØrias nªo classificadas na posiçªo 1806;
 na qual os cereais e a farinha (excepto o trigo duro e seus derivados e o milho Zea indurata) utilizados devem ser inteiramente
obtidos (1);
 na qual o valor das matØrias do
Capítulo 17 utilizadas nªo excede
30 % do preço à saída da fÆbrica
do produto

1905

Produtos de padaria, pastelaria ou da indœstria de bolachas e biscoitos, mesmo
adicionados de cacau; hóstias, cÆpsulas
vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fØcula em
folhas e produtos semelhantes:

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, com exclusªo das
matØrias do capítulo 11

Ex Capítulo 20

Preparaçıes de produtos hortícolas, de
frutas e de outras plantas ou partes de
plantas excepto:

Fabricaçªo na qual todos os produtos
hortícolas e frutas utilizados devem
ser inteiramente obtidos

ex 2001

Inhames, batatas-doces e partes comestíveis semelhantes de plantas, de teor, em
peso, de amido ou de fØcula, igual ou
superior a 5 %, preparados ou conservados em vinagre ou em Æcido acØtico

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 2004
e
ex 2005

Batatas, sob a forma de farinhas, sŒmolas
ou flocos, preparadas ou conservadas,
excepto em vinagre ou Æcido acØtico

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

2006

Frutas, cascas de frutas e outras partes de
plantas, conservadas com açœcar (passadas por calda, glaceadas ou cristalizadas)

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias do capítulo 17 utilizadas
nªo excede 30 % do preço à saída da
fÆbrica do produto

2007

Doces, geleias, «marmeladas», purØs e
pastas de frutas, obtidos por cozedura,
com ou sem adiçªo de açœcar ou de outros edulcorantes

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias do
capítulo 17 utilizadas nªo excede
30 % do preço à saída da fÆbrica
do produto

ex 2008

 Frutas de casca rija, com adiçªo de
açœcar e Ælcool

Fabricaçªo na qual o valor dos frutos
de casca rija e sementes oleaginosas
originÆrias das posiçıes 0801, 0802
e 1202 a 1207 utilizadas excede
60 % de preço à saída da fÆbrica do
produto

C 362 E/127

ou

(4)

C 362 E/128

(1)

PT
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(2)

(3)

 Manteiga de amendoim; misturas à
base de cereais; palmitos; milho

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

 Outros, excepto frutas (incluindo as de
casca rija) cozidas, excepto em Ægua
ou vapor, sem adiçªo de açœcar, congeladas

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias do
capítulo 17 utilizadas nªo excede
30 % do preço à saída da fÆbrica
do produto

2009

Sumos de frutas (incluídos os mostos de
uvas), nªo fermentados, sem adiçªo de
Ælcool, com ou sem adiçªo de açœcar
ou de outros edulcorantes

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias do
capítulo 17 utilizadas nªo excede
30 % do preço à saída da fÆbrica
do produto

Ex Capítulo 21

2101

Preparaçıes alimentícias diversas; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Extractos, essŒncias e concentrados de
cafØ, chÆ ou de mate e preparaçıes à
base destes produtos ou à base de cafØ,
chÆ ou de mate; chicória torrada e outros
sucedâneos torrados do cafØ e respectivos extractos, essŒncias e concentrados:

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 toda a chicória utilizada deve ser
inteiramente obtida

2103

ex 2104

Preparaçıes para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e mostarda
preparada:

 Preparaçıes para molhos e molhos
preparados; condimentos e temperos
compostos

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto.
Contudo, podem ser utilizadas farinha de mostarda ou mostarda preparada

 Farinha de mostarda e mostarda preparada

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo

Sopas e caldos e suas preparaçıes;

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, com exclusªo dos
produtos hortícolas preparados ou
conservados das posiçıes 2002 a
2005

18.12.2001

ou

(4)

18.12.2001

(1)

2106

PT
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(2)

Preparaçıes alimentícias nªo especificadas nem compreendidas noutras posiçıes

(3)

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias do
capítulo 17 utilizadas nªo excede
30 % do preço à saída da fÆbrica
do produto

Ex Capítulo 22

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres;
excepto:

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 todas as uvas ou as matØrias derivadas das uvas utilizadas devem
ser inteiramente obtidas

2202

`guas, incluídas as Æguas minerais e as
Æguas gaseificadas, adicionadas de açœcar
ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas nªo alcoólicas, excepto sumos de frutas ou de produtos
hortícolas, da posiçªo 2009:

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias do
capítulo 17 utilizadas nªo excede
30 % do preço à saída da fÆbrica
do produto
 qualquer sumo de frutas (com exclusªo dos de ananÆs, de lima ou
de toranja) utilizado deve ser originÆrio;

2207

`lcool etílico nªo desnaturado, com um
teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; Ælcool etílico e outras
bebidas espirituosas, desnaturados, com
qualquer teor

Fabricaçªo:
 a partir de matØrias nªo classificadas nas posiçıes 2207 ou
2208;
 na qual as uvas ou as matØrias
derivadas das uvas utilizadas devem ser inteiramente obtidas ou
na qual, se todas as matØrias utilizadas sªo jÆ originÆrias, pode
ser utilizada araca numa proporçªo, em volume, nªo superior
a 5%

2208

`lcool etílico nªo desnaturado, com um
teor alcoólico em volume inferior a 80 %
vol; aguardentes, licores e outras bebidas
espirituosas

Fabricaçªo:
 a partir de matØrias nªo classificadas nas posiçıes 2207 ou
2208;

C 362 E/129

ou

(4)

C 362 E/130

PT

(1)
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(2)

(3)

 na qual as uvas ou as matØrias
derivadas das uvas utilizadas devem ser inteiramente obtidas ou
na qual, se todas as matØrias utilizadas sªo jÆ originÆrias, pode
ser utilizada araca numa proporçªo, em volume, nªo superior
a 5%

Ex Capítulo 23

Resíduos e desperdícios das indœstrias
alimentares; alimentos preparados para
animais; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 2301

Farinha de baleia; farinhas, pós e pellets,
de peixes ou crustÆceos, moluscos ou
outros invertebrados aquÆticos impróprios para consumo humano

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
dos capítulos 2 e 3 utilizadas jÆ devem inteiramente obtidas

ex 2303

Resíduos da fabricaçªo do amido de milho (com exclusªo das Æguas de maceraçªo concentrada) de teor em proteínas,
calculado sobre a matØria seca, superior
a 40 %, em peso

Fabricaçªo na qual todo milho utilizado deve ser inteiramente obtido

ex 2306

Bagaços (tortas) e outros resíduos sólidos
resultantes da extracçªo do azeite, contendo mais do que 3 % de azeite

Fabricaçªo na qual todas as azeitonas
utilizadas devem ser inteiramente obtidas

2309

Preparados dos tipos utilizados em alimentaçªo de animais

Fabricaçªo na qual:
 todos os cereais, açœcar e melaços, carnes ou leite utilizados devem ser jÆ originÆrios;
 todas as matØrias do Capítulo 3
utilizadas devem ser inteiramente
obtidas,

Ex Capítulo 24

Tabaco e sucedâneos de tabaco manipulados; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
do capítulo 24 utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos

Fabricaçªo na qual pelo menos 70 %,
em peso, do tabaco nªo manipulado
ou dos desperdícios de tabaco da posiçªo 2401 utilizado jÆ devem ser
originÆrios

ex 2403

Tabaco para fumar

Fabricaçªo na qual pelo menos 70 %,
em peso, do tabaco nªo manipulado
ou dos desperdícios de tabaco da posiçªo 2401 utilizado jÆ devem ser
originÆrios

Ex Capítulo 25

Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e
cimento; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

2402

18.12.2001

ou

(4)

18.12.2001

PT

(1)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

ex 2504

Grafite natural cristalina, enriquecida de
carbono purificado, triturado

Enriquecimento do teor de carbono,
purificaçªo e trituraçªo de grafite
cristalina em bruto

ex 2515

MÆrmores simplesmente cortados, à
serra ou por outro meio, em blocos ou
placas de forma quadrada ou rectangular,
com uma espessura igual ou inferior a
25 cm

Corte, à serra ou por outro meio, de
mÆrmore (mesmo se jÆ serrado) com
uma espessura superior a 25 cm

ex 2516

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras
pedras de cantaria ou de construçªo,
simplesmente cortadas, à serra ou por
outro meio, em blocos ou placas de
forma quadrada ou rectangular com
uma espessura igual ou inferior a 25 cm

Corte, à serra ou por outro meio, de
pedra (mesmo se jÆ serrada) com
uma espessura superior a 25 cm

ex 2518

Dolomite calcinada

Calcinaçªo da dolomite nªo calcinada

ex 2519

Carbonato de magnØsio natural triturado,
em recipientes hermeticamente fechados
(magnesite) e óxido de magnØsio, mesmo
puro, com exclusªo da magnØsia electrofundida ou magnØsia calcinada a fundo
(sinterizada)

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto.
Contudo, pode ser utilizado o carbonato de magnØsio natural

ex 2520

Gesso calcinado para a arte dentÆria

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

ex 2524

Fibras de amianto (asbesto) natural

Fabricaçªo a partir de concentrado
de amianto (asbesto)

ex 2525

Mica em pó

Trituraçªo de mica ou desperdícios
de mica

ex 2530

Terras corantes, calcinadas ou pulverizadas

Calcinaçªo ou trituraçªo de terras corantes

MinØrios, escórias e cinzas

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Ex Capítulo 27

Combustíveis minerais, óleos minerais e
produtos da sua destilaçªo; substâncias
betuminosas; ceras minerais; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 2707

Óleos em que o peso dos constituintes
aromÆticos excede o dos constituintes
nªo aromÆticos e que constituem óleos
anÆlogos aos óleos minerais e outros
produtos anÆlogos aos óleos minerais e
outros produtos provenientes da destilaçªo dos alcatrıes de hulha a alta temperatura, que destilem mais de 65 % do
seu volume atØ 250 °C (incluindo misturas de Øter de petróleo e benzol), destinados a serem utilizados como carburantes ou como combustíveis

Operaçıes de refinaçªo e /ou um ou
mais processos específicos (2)

Óleos em bruto obtidos a partir de minerais betuminosos

Destilaçªo para destruiçªo de materiais betuminosos

Capítulo 26

ex 2709

ou
Outras operaçıes nas quais todas as
matØrias utilizadas estªo classificadas
numa posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas
matØrias classificadas na mesma posiçªo desde que o seu valor nªo exceda 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

C 362 E/131

ou

(4)

C 362 E/132

(1)

2710

2711
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(2)

(3)

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto óleos brutos; preparaçıes nªo especificadas nem compreendidas em outras posiçıes, contendo, em
peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo
ou de minerais betuminosos, os quais
devem constituir o seu elemento de base

Operaçıes de refinaçªo e /ou um ou
mais processos específicos (3)

GÆs de petróleo e outros hidrocarbonetos
gasosos

Operaçıes de refinaçªo e /ou um ou
mais processos específicos (4)

ou
Outras operaçıes nas quais todas as
matØrias utilizadas estªo classificadas
numa posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas
matØrias classificadas na mesma posiçªo desde que o seu valor nªo exceda 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

ou
Outras operaçıes nas quais todas as
matØrias utilizadas estªo classificadas
numa posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas
matØrias classificadas na mesma posiçªo desde que o seu valor nªo exceda 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

2712

2713

Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax, ozocerite, cera
de linhite, cera de turfa, outras ceras minerais e produtos semelhantes obtidos
por síntese ou por outros processos,
mesmo corados

Operaçıes de refinaçªo e /ou um ou
mais processos específicos (3)

Coque de petróleo, betume de petróleo e
outros resíduos dos óleos de petróleo ou
de minerais betuminosos

Operaçıes de refinaçªo e /ou um ou
mais processos específicos (2)

ou
Outras operaçıes nas quais todas as
matØrias utilizadas estªo classificadas
numa posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas
matØrias classificadas na mesma posiçªo desde que o seu valor nªo exceda 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

ou
Outras operaçıes nas quais todas as
matØrias utilizadas estªo classificadas
numa posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas
matØrias classificadas na mesma posiçªo desde que o seu valor nªo exceda 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

2714

Betumes e asfaltos, naturais; xistos e
areias betuminosos; asfaltites e rochas asfÆlticas

Operaçıes de refinaçªo e /ou um ou
mais processos específicos (2)
ou

18.12.2001

ou

(4)

18.12.2001

PT

(1)
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(2)

(3)

C 362 E/133

ou

(4)

Outras operaçıes nas quais todas as
matØrias utilizadas estªo classificadas
numa posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas
matØrias classificadas na mesma posiçªo desde que o seu valor nªo exceda 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

2715

Misturas betuminosas à base de asfalto
ou betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrªo mineral ou de breu de
alcatrªo mineral (por exemplo: mÆstiques
betuminosos e cut backs)

Operaçıes de refinaçªo e /ou um ou
mais processos específicos (2)
ou
Outras operaçıes nas quais todas as
matØrias utilizadas estªo classificadas
numa posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas
matØrias classificadas na mesma posiçªo desde que o seu valor nªo exceda 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 28

Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais
preciosos, de elementos radioactivos, de
metais das terras raras ou de isótopos;
excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ex 2805

«Mischmetall»

Fabricaçªo, por tratamento electrolítico ou tØrmico, na qual o valor das
matØrias utilizadas nªo excede 50 %
do preço à saída da fÆbrica do produto

ex 2811

Trióxido de enxofre

Fabricaçªo a partir de dióxido de enxofre

ex 2833

Sulfato de alumínio

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

ex 2840

Perborato de sódio

Fabricaçªo a partir de pentahidrato
tetraborato dissódico

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 29

Produtos químicos orgânicos; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

C 362 E/134

(1)

ex 2901
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(2)

Hidrocarbonetos acrílicos, destinados a
ser utilizados como carburantes ou
como combustíveis

(3)

18.12.2001

ou

(4)

Operaçıes de refinaçªo e /ou um ou
mais processos específicos (2)
ou
Outras operaçıes nas quais todas as
matØrias utilizadas estªo classificadas
numa posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas
matØrias classificadas na mesma posiçªo desde que o seu valor nªo exceda 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

ex 2902

Ciclânicos e ciclØnicos, com excepçªo
dos azulenos, benzeno, tolueno, xilenos,
destinados à utilizaçªo como carburantes
ou como combustíveis

Operaçıes de refinaçªo e /ou um ou
mais processos específicos (2)
ou
Outras operaçıes nas quais todas as
matØrias utilizadas estªo classificadas
numa posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas
matØrias classificadas na mesma posiçªo desde que o seu valor nªo exceda 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

ex 2905

Alcoolatos metÆlicos de Ælcoois desta posiçªo e de etanol

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo outras
matØrias da posiçªo 2905. Contudo,
podem ser utilizados alcoolatos metÆlicos da presente posiçªo desde que
o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

2915

`cidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiÆcidos; seus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados:

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo. Contudo, o valor
das matØrias das posiçıes 2915 e
2916 utilizadas nªo deve exceder
20 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ex 2932

 Éteres internos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo. Contudo, o valor
das matØrias da posiçªo 2909 utilizadas nªo deve exceder 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 Acetais cíclicos e hemiacetais internos
e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

2933

Outros compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroÆtomo(s) de azoto (nitrogØnio)

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo. Contudo, o valor
das matØrias das posiçıes 2932 e
2933 utilizadas nªo deve exceder
20 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

2934

`cidos nucleicos e seus sais outros compostos heterocíclicos

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo. Contudo, o valor
das matØrias das posiçıes 2932,
2933 e 2934 utilizadas nªo deve exceder 20 % do preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

18.12.2001
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Ex Capítulo 30

3002

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

Produtos farmacŒuticos; excepto:

(3)

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapŒuticos, profilÆcticos
ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracçıes do sangue, produtos imunológicos
modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de
microrganismos (excepto leveduras) e
produtos similares:

 Produtos constituídos por produtos
misturados entre si para usos terapŒuticos ou profilÆcticos ou produtos nªo
misturados para estes usos, apresentados em doses ou acondicionados para
venda a retalho

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo outras
matØrias da posiçªo 3002. As matØrias abrangidas pela presente descriçªo só podem ser utilizadas se o
seu valor nªo exceder 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

 Outros

  Sangue humano

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo outras
matØrias da posiçªo 3002. As matØrias abrangidas pela presente descriçªo só podem ser utilizadas se o
seu valor nªo exceder 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

  Sangue animal preparado para usos
terapŒuticos ou profilÆcticos

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo outras
matØrias da posiçªo 3002. As matØrias abrangidas pela presente designaçªo só podem ser utilizadas se o
seu valor nªo exceder 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

  Constituintes do sangue com exclusªo dos soros, hemoglobulina,
globulinas sanguíneas e soroglobulinas;

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo outras
matØrias da posiçªo 3002. As matØrias abrangidas pela presente designaçªo só podem ser utilizadas se o
seu valor nªo exceder 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

  Hemoglobulina, globulinas sanguíneas e soroglobulinas

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo outras
matØrias da posiçªo 3002. As matØrias abrangidas pela presente designaçªo só podem ser utilizadas se o
seu valor nªo exceder 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto
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  Outros

3003
e
3004

(3)
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(4)

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo outras
matØrias da posiçªo 3002. As matØrias abrangidas pela presente designaçªo só podem ser utilizadas se o
seu valor nªo exceder 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

Medicamentos (excepto os produtos das
posiçıes 3002, 3005 ou 3006)

 Fabricaçªo a partir de antibióticos da
posiçªo 2941

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto.
Contudo, podem ser utilizadas matØrias das posiçıes 3003 e 3004 desde
que o seu valor, em conjunto, nªo
exceda 20 % do preço à saída da fÆbrica do produto

 Outros

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto Contudo,
podem ser utilizadas matØrias
das posiçıes 3003 e 3004 desde
que o seu valor, em conjunto,
nªo exceda 20 % do preço à saída
da fÆbrica do produto.
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 31

Adubos (fertilizantes); excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ex 3105

Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, contendo dois ou trŒs dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogØnio), fósforo e potÆssio; outros adubos
ou fertilizantes; produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto nªo superior a
10 kg, com exclusªo de:

Fabricaçªo na qual:

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto Todavia, podem ser utilizadas matØrias classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto

 nitrato de sódio
 cianamida cÆlcica
 sulfato de potÆssio
 sulfato de potÆssio de magnØsio

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto
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Ex Capítulo 32

Extractos tanantes e tintoriais; taninos e
seus derivados; pigmentos e outras matØrias corantes; tintas e vernizes; mastiques; tintas de escrever; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ex 3201

Taninos e seus sais, Øteres, Østeres e outros derivados

Fabricaçªo a partir de extractos tanantes de origem vegetal

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

3205

Lacas corantes; preparaçıes indicadas na
nota 3 do presente capítulo, à base de
lacas corantes (4)

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, excluindo as matØrias das posiçıes 3203, 3204 e
3205. Contudo, as outras matØrias
da posiçªo 3205 podem ser utilizadas desde que o seu valor nªo exceda
20 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Óleos essenciais e resinóides; produtos
de perfumaria ou de toucador preparados e preparaçıes cosmØticas; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Óleos essenciais (desterpenizados ou
nªo), incluídos os chamados «concretos»
ou «absolutos»; resinóides; oleorresinas
de extracçªo; soluçıes concentradas de
óleos essenciais em gorduras, em óleos
fixos, em ceras ou em matØrias anÆlogas,
obtidas por tratamento de flores atravØs
de substâncias gordas ou por maceraçªo;
subprodutos terpØnicos residuais da desterpenizaçªo dos óleos essenciais; Æguas
destiladas aromÆticas e soluçıes aquosas
de óleos essenciais

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo matØrias
de outro «grupo» (5) da presente posiçªo. Contudo, podem ser utilizadas
matØrias do mesmo «grupo» desde
que o seu valor nªo exceda 20 %
do preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 34

Sabıes, agentes orgânicos de superfície,
preparaçıes para lavagem, preparaçıes
lubrificantes, ceras artificiais e ceras preparadas, pomadas e cremes para calçado,
encÆusticos, velas, pavios, círios e artigos
semelhantes, massas ou pastas para modelar; ceras para dentistas e outras composiçıes para dentistas à base de gesso;
excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ex 3403

Preparados lubrificantes que contenham
menos de 70 %, em peso, de óleos derivados do petróleo ou de óleos obtidos a
partir de minerais betuminosos

Operaçıes de refinaçªo e /ou um ou
mais processos específicos (2)

Ex Capítulo 33

3301

ou
Outras operaçıes nas quais todas as
matØrias utilizadas estªo classificadas
numa posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas
matØrias classificadas na mesma posiçªo desde que o seu valor nªo exceda 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

C 362 E/138

PT

(1)

3404

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

18.12.2001

ou

(4)

Ceras artificiais e ceras preparadas:

 Que tenham por base a parafina, ceras
de petróleo, ceras obtidas de minerais
betuminosos, de parafina bruta («slack
wax») ou «scale wax»

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 50 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 Outros

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, com exclusªo de:

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 óleos hidrogenados com características das ceras da posiçªo 1516
 Æcidos gordos de constituiçªo
química nªo definida ou Ælcoois
gordos industriais com características das ceras da posiçªo 3823
 matØrias da posiçªo 3404
Contudo, estas matØrias podem ser
utilizadas desde que o seu valor nªo
exceda 20 % do preço à saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 35

3505

ex 3507

MatØrias albuminóides; amidos e fØculas
modificados; colas; enzimas; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 Éteres e Østeres de amidos ou fØculas

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo a partir
de outras matØrias da posiçªo 3505

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 Outras

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo com exclusªo das
matØrias da posiçªo 1108

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Enzimas preparadas nªo especificadas
nem compreendidas noutras posiçıes

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Dextrina e outros amidos e fØculas modificados (por exemplo: amidos e fØculas
prØ-gelatinizados ou esterificados); colas
à base de amidos ou de fØculas, de dextrina ou de outros amidos ou fØculas
modificados:
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Capítulo 36

Pólvoras e explosivos; artigos de pirotecnia; fósforos; ligas pirofóricas; matØrias
inflamÆveis

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 37

Artigos de fotografia e cinematografia;
excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 Filmes fotogrÆficos, de revelaçªo e cópia instantâneas, para fotografias a cores, em cartuchos

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente das posiçıes 3701
e 3702 Contudo, as outras matØrias
da posiçªo 3702 podem ser utilizadas desde que o seu valor nªo exceda
30 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 Outros

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente das posiçıes 3701
e 3702 Contudo, podem ser utilizadas matØrias das posiçıes 3701 e
3702 desde que o seu valor, em conjunto, nªo exceda 20 % do preço à
saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

3702

Filmes fotogrÆficos sensibilizados, nªo
impressionados, em rolos, de matØrias
que nªo sejam o papel, o cartªo ou os
tŒxteis; filmes fotogrÆficos de revelaçªo e
cópia instantâneas, em rolos, sensibilizados, nªo impressionados

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da das posiçıes
3701 e 3702

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

3704

Chapas, filmes, papØis, cartıes e tŒxteis,
fotogrÆficos, impressionados mas nªo revelados

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente das posiçıes 3701
a 3704

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Produtos diversos das indœstrias químicas; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

3701

Ex Capítulo 38

Chapas e filmes planos, fotogrÆficos, sensibilizados, nªo impressionados, de matØrias que nªo sejam o papel, o cartªo ou
os tŒxteis; filmes fotogrÆficos planos, de
revelaçªo e cópia instantâneas, sensibilizados, nªo impressionados, mesmo em
cartuchos:
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 Grafite coloidal em suspensªo oleosa e
grafite semicoloidal; pastas carbonadas
para elØctrodos

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

 Grafite em pasta, que consiste numa
mistura de mais de 30 %, em peso,
de grafite com óleos minerais

Fabricaçªo na qual o valor das matØrias da posiçªo 3403 utilizadas nªo
excede 20 % do preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ex 3803

Resina líquida «tall-oil» refinada

Refinaçªo da resina líquida «tall-oil»
em bruto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ex 3805

EssŒncia proveniente do fabrico da pasta
de papel pelo processo do sulfato, depurada

Purificaçªo pela destilaçªo ou refinaçªo da essŒncia proveniente do fabrico da pasta de papel pelo processo
do sulfato em bruto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ex 3806

Gomas-Østeres

Fabricaçªo a partir de Æcidos resínicos

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ex 3807

Pez negro (breu ou pez de alcatrªo vegetal)

Destilaçªo do alcatrªo vegetal

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

3808

Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinaçªo e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes,
apresentados em formas ou embalagens
para venda a retalho ou como preparaçıes ou ainda sob a forma de artigos,
tais como fitas, mechas e velas sulfuradas
e papel mata-moscas

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo exceda
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

3809

Agentes de apresto ou de acabamento
aceleradores de tingimento ou de fixaçªo
de matØrias corantes e outros produtos e
preparaçıes (por exemplo: aprestos preparados e preparaçıes mordentes) dos
tipos utilizados na indœstria do papel,
na indœstria do couro nem indœstrias semelhantes, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo exceda
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

3810

Preparaçıes para decapagem de metais;
fluxos para soldar e outras preparaçıes
auxiliares para soldar metais; pastas e
pós para soldar, compostos de metal e
outras matØrias; preparaçıes dos tipos
utilizados para enchimento ou revestimento de elØctrodos ou de varetas para
soldar

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo exceda
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

3811

Preparaçıes antidetonantes, inibidores de
oxidaçªo, aditivos peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros aditivos preparados, para
óleos minerais (incluída a gasolina) ou
para outros líquidos utilizados para os
mesmos fins que os óleos minerais:
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 Aditivos preparados para lubrificantes,
contendo óleos derivados do petróleo
ou de minerais betuminosos

Fabricaçªo na qual o valor das matØrias da posiçªo 3811 utilizadas nªo
excede 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

 Outras

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

3812

Preparaçıes denominadas «aceleradores
de vulcanizaçªo»; Preparaçıes plastificantes compostas para borracha ou plÆstico,
nªo especificados nem compreendidos
em outras posiçıes; antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou plÆstico

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

3813

Composiçıes e cargas para aparelhos extintores; granadas e bombas extintoras

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

3814

Solventes e diluentes orgânicos compostos, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes; preparaçıes
concebidas para remover tintas ou vernizes

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

3818

Elementos químicos impurificados (dopØs), próprios para utilizaçªo em electrónica, em forma de discos, plaquetas ou
formas anÆlogas; compostos químicos
impurificados (dopØs), próprios para utilizaçªo em electrónica

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

3819

Líquidos para travıes (freios) hidrÆulicos
e outros líquidos preparados para transmissıes hidrÆulicas, nªo contendo óleos
de petróleo nem de minerais betuminosos, ou contendo-os em proporçªo inferior a 70 %, em peso

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

3820

Preparaçıes anticongelantes e líquidos
preparados para descongelaçªo

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

3822

Reagentes de diagnóstico ou de laboratório em qualquer suporte e reagentes de
diagnóstico ou de laboratório preparados, mesmo apresentados num suporte,
excepto os das posiçıes 3002 ou 3006

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

3823

`cidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos Æcidos de refinaçªo; Ælcoois
gordos industriais 
 `cidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos Æcidos de refinaçªo

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

 `lcoois gordos industriais

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo as matØrias da posiçªo 3823

C 362 E/141

ou

(4)

C 362 E/142

PT

(1)

3824

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

ou

(4)

Aglutinantes preparados para moldes ou
para nœcleos de fundiçªo; produtos químicos e preparaçıes das indœstrias químicas ou das indœstrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), nªo especificados nem
compreendidos em outras posiçıes; produtos residuais das indœstrias químicas
ou das indœstrias conexas, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes:
 Os seguintes produtos desta posiçªo:
  Aglutinantes preparados para moldes
ou para nœcleos de fundiçªo que tenham por base produtos resinosos
naturais

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

  `cidos naftØnicos e seus sais insolœveis na Ægua; Østeres dos Æcidos naftØnicos
  Sorbitol que nªo seja o sorbitol da
posiçªo 2905
  Sulfonatos de petróleo, com exclusªo
dos sulfonatos de petróleo de metais
alcalinos, de amónio ou de etanolaminas; Æcidos sulfónicos dos óleos
minerais betuminosos, tiofenados e
seus sais
  Permutadores de iıes
  Composiçıes absorventes para completar o vÆcuo nas lâmpadas e vÆlvulas elØctricas
  Óxidos de ferro alcalinizados para
depuraçªo de gases
  `guas e resíduos amoniacais, provenientes da depuraçªo do gÆs de iluminaçªo
  `cidos sulfonaftØnicos e seus sais insolœveis na Ægua; Østeres dos Æcidos
sulfonaftØnicos
  Óleos de fusel e óleo de Dippel
  Misturas de sais com diferentes
aniıes
  Pastas para copiar com uma base de
gelatina, com ou sem reforço de papel ou tŒxtil
 Outros

3901
a
3915

18.12.2001

PlÆsticos em formas primÆrias, desperdícios, resíduos, aparas e obras inutilizadas
(sucata), de plÆsticos: com exclusªo das
posiçıes ex 3907 e 3912 cujas regras sªo
definidas a seguir

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

18.12.2001
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 Produto adicional homopolimerizado
no qual o monómero œnico representa
mais de 99 %, em peso, de teor de
polímero

(3)

Fabricaçªo na qual:
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto;

C 362 E/143

ou

(4)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias do
capítulo 39 utilizadas nªo exceda
20 % do preço à saída da fÆbrica
do produto (6)

 Outros

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias do capítulo 39 utilizadas
nªo exceda 20 % do preço à saída da
fÆbrica do produto obtido (6)

 Copolímeros de policarbonatos e copolímeros acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizadas matØrias
classificadas na mesma posiçªo desde
que o seu valor nªo exceda 50 % do
preço à saída da fÆbrica do produto (6)

 PoliØster

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias do capítulo 39 utilizadas
nªo exceda 20 % do preço à saída da
fÆbrica do produto obtido e/ou fabricaçªo a partir de policarbonato de
terabromo (bisfenol A)

3912

Celulose e seus derivados químicos, nªo
especificados nem compreendidos em
outras posiçıes, em formas primÆrias

Fabricaçªo na qual o valor das matØrias classificadas na mesma posiçªo
utilizadas nªo excede 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

3916
a
3921

Produtos intermediÆrios e obras, de plÆstico; com exclusªo das posiçıes ex 3916,
ex 3917, ex 3920 e ex 3921 cujas regras
sªo definidas a seguir:

ex 3907

 Produtos planos, nªo trabalhados apenas à superfície ou apresentados em
formas diferentes de rectângulos
(mesmo quadrados); outros produtos,
nªo apenas trabalhados à superfície

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias do capítulo 39 utilizadas
nªo excede 50 % do preço à saída da
fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual:

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 Outros:

  Produto adicional homopolimerizado no qual o monómero œnico
representa mais de 99 %, em peso,
de teor de polímero

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto;
 o valor de todas as matØrias do
capítulo 39 utilizadas nªo exceda
20 % do preço à saída da fÆbrica
do produto (6)
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  Outros

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas do capítulo 39
nªo exceda 20 % do preço à saída da
fÆbrica do produto obtido (6)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Tubos e perfis para moldes

Fabricaçªo na qual:

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto;
 o valor das matØrias classificadas
na mesma posiçªo utilizadas nªo
exceda 20 % do preço à saída da
fÆbrica do produto

ex 3920

 Folha ou película de ionomero

Fabricaçªo a partir de sais parciais
termoplÆsticos que Ø um copolímero
de Æcido etileno e metacrílico parcialmente neutralizado por iıes metÆlicos, principalmente zinco e sódio

 Película de celulose regenerada, políamidas ou polietileno

Fabricaçªo na qual o valor das matØrias classificadas na mesma posiçªo
utilizadas nªo excede 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

Películas de plÆstico, metalizadas

Fabricaçªo a partir de películas de
poliØsteres altamente transparentes
de espessura inferior a 23 mícrons (7)

Obras de plÆstico

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Ex Capítulo 40

Borracha e suas obras, excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 4001

Folhas de crepe de borracha para solas

Laminagem das folhas de crepe de
borracha natural

4005

Borracha misturada, nªo vulcanizada, em
formas primÆrias ou em chapas, folhas
ou tiras

Fabricaçªo na qual o valor das matØrias utilizadas, com exclusªo da borracha natural, nªo exceda 50 % do
preço à saída da fÆbrica do produto
obtido

4012

PneumÆticos recauchutados ou usados de
borracha; bandas de rodagem amovíveis
e «flaps», de borracha:

ex 3921

3922
a
3926

 PneumÆticos recauchutados, bandas de
rodagem amovíveis, de borracha

Recauchutagem de penumÆticos usados

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto
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 Outros

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, excluindo as matØrias das posiçıes 4011 e 4012

ex 4017

Obras de borracha endurecida

Fabricaçªo a partir de borracha endurecida

Ex Capítulo 41

Peles em bruto (excepto peles com pŒlo)
e couro; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 4102

Peles de caprinos ou de ovinos depiladas

Depilagem de peles em bruto, com
lª, de ovinos ou caprinos

4104
a
4107

Couros e peles depilados, com exclusªo
das posiçıes 4108 ou 4109

Recurtimenta de couros e peles prØ-curtidas
ou
Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

4109

Couros e peles, envernizados ou revestidos; couros e peles metalizados

Fabricaçªo a partir de couros e peles
das posiçıes 4104 a 4107 cujo valor
nªo exceda 50 % de preço à saída da
fÆbrica do produto

Capítulo 42

Obras de couro; artigos de correeiro ou
de seleiro; artigos de viagem, bolsas e
artefactos semelhantes; obras de tripa
(excepto pŒlo de Messina)

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Ex Capítulo 43

Peles com pŒlo e peles artificiais; e suas
obras; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 4302

Peles com pŒlo (peleteria) curtidas ou
acabadas, reunidas:
 Mantas, sacos, quadrados, cruzes ou
semelhantes

Branqueamento ou tintura com corte
e reuniªo de peles com pelos curtidas
ou completamente preparadas, nªo
reunidas

 Outros

Fabricaçªo a partir de peles com pŒlo
(peleteria) curtidas ou acabadas, nªo
reunidas

VestuÆrio, seus acessórios e outros artefactos de peles com pŒlo (peleteria)

Fabricaçªo a partir de peles com pŒlo
(peleteria) curtidas ou acabadas, nªo
reunidas da posiçªo 4302

Ex Capítulo 44

Madeira e suas obras; carvªo de madeira;
excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 4403

Madeira simplesmente esquadriada

Fabricaçªo a partir de madeira em
bruto mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada

4303
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ex 4407

Madeira serrada ou lascada longitudinalmente, folheada ou desenrolada, de espessura superior a 6 mm, aplainada, lixada ou unida por malhetes

Aplainamento, polimento ou uniªo
por malhetes

ex 4408

Folhas para folheados e folhas para contraplacados ou compensados (mesmo
unidas por malhetes) e madeira serrada
longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida
por malhetes, de espessura nªo superior
a 6 mm

Corte, aplainamento, polimento e
uniªo por malhetes

ex 4409

Madeira perfilada ao longo de uma ou
mais bordas ou faces, mesmo aplainada,
polida ou unida por malhetes:
 Polida ou unida por malhetes

Polimento ou uniªo por malhetes

 Tiras e cercaduras de madeira

Fabricaçªo de tiras e cercaduras

ex 4410
a
ex 4413

Tiras e cercaduras de madeira, para móveis, quadros, decoraçıes interiores, instalaçıes elØctricas e semelhantes

Fabricaçªo de tiras e cercaduras

ex 4415

Caixotes, caixas, grades, barricas e embalagens semelhantes, de madeira

Fabricaçªo a partir de tÆbuas nªo
cortadas à medida

ex 4416

Barris, cubas, balseiros, dornas, selhas e
outras obras de tanoeiro e respectivas
partes de madeira

Fabricaçªo a partir de aduelas,
mesmo serradas, nas duas faces principais, mas sem qualquer outro trabalho

ex 4418

 Obras de carpintaria para edifícios e
construçıes de madeira

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto.
Contudo, podem ser utilizados painØis celulares de madeira, fasquias
para telhados («shingles» e «shakes»)

 Tiras e cercaduras de madeira

Fabricaçªo de tiras e cercaduras

ex 4421

Madeiras preparadas para fósforos; cavilhas de madeira para calçado

Fabricaçªo a partir de madeiras de
qualquer posiçªo, com exclusªo das
madeiras passadas à fieira da posiçªo
4409

Ex Capítulo 45

Cortiça e suas obras; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

4503

Obras de cortiça natural

Fabricaçªo a partir de cortiça natural
a posiçªo 4501

Capítulo 46

Tranças e artigos semelhantes, de matØrias para entrançar; obras de espartaria
ou de cestaria

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

18.12.2001
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Capítulo 47

Pastas de madeira ou de outras matØrias
fibrosas celulósicas; papel ou cartªo para
reciclar (desperdícios e aparas)

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Ex Capítulo 48

Papel e cartªo; obras de pasta de papel,
de papel ou de cartªo; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 4811

Papel, cartolina e cartªo simplesmente
pautados ou quadriculados

Fabricaçªo a partir de matØrias-primas para papel do capítulo 47

4816

Papel químico (papel carbono), e outros
papØis para cópia ou duplicaçªo (excepto
os da posiçªo 4809), «stencils» completos
e chapas «offset», de papel, mesmo acondicionadas em caixas

Fabricaçªo a partir de matØrias-primas para papel do capítulo 47

4817

Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais
nªo ilustrados, cartıes e papØis para correspondŒncia, de papel ou cartªo; caixas,
sacos e similares, de papel ou cartªo,
contendo um sortido de artigos para correspondŒncia

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

ex 4818

Papel higiØnico

Fabricaçªo a partir de matØrias-primas para papel do capítulo 47

ex 4819

Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras
embalagens de papel, cartªo, pasta
(«ouate») de celulose ou de mantas de
fibras de celulose

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

ex 4820

Blocos de papel de carta

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

ex 4823

Outros papØis, cartıes, pasta («ouate») celulose e mantas de fibras de celulose,
cortadas em forma própria

Fabricaçªo a partir de matØrias-primas para papel do capítulo 47

Ex Capítulo 49

Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indœstrias grÆficas; textos manuscritos ou dactilografados, planos e plantas; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto
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4909

Bilhetes-postais, impressos ou ilustrados;
cartıes impressos com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou
sem envelopes, guarniçıes ou aplicaçıes

4910

CalendÆrios de qualquer espØcie, impressos, incluídos os blocos-calendÆrios para
desfolhar
 CalendÆrios ditos «perpØtuos» ou calendÆrios onde o bloco substituível
estÆ sobre um suporte que nªo Ø de
papel ou de cartªo

(3)

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo com exclusªo das
matØrias dos n.os 4909 ou 4911

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

 Outros

Fabricaçªo a partir de matØrias nªo
classificadas nas posiçıes 4909 ou
4911

Ex Capítulo 50

Seda; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 5003

Desperdícios de seda (incluídos os casulos de bicho-da-seda impróprios para dobar, os desperdícios de fios e os fiapos),
cardados ou penteados

Cardagem ou penteaçªo de desperdícios de seda

5004
a
ex 5006

Fios de seda de desperdícios de seda

Fabricaçªo a partir de (8):
 seda crua ou desperdícios de seda
cardadas ou penteadas ou transformadas de outro modo para
fiaçªo,
 outras fibras naturais, nªo cardadas nem penteadas nem preparadas de outro modo para a fiaçªo
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 matØrias destinadas ao fabrico do
papel

5007

Tecidos de seda ou de desperdícios de
seda
 Que contenham fios de borracha

Fabricaçªo a partir de fios simples (8)

 Outras

Fabricaçªo a partir de (8):
 fios de cairo,
 fibras naturais,
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 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo,
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 papel
ou
Estampagem acompanhada de, pelo
menos, duas operaçıes de preparaçªo ou acabamento (tal como lavagem, branqueamento, mercerizaçªo,
termofixaçªo, feltragem, calendragem, operaçªo de resistŒncia de encolhimento, acabamento permanente,
deslustragem, impregnaçªo, reparaçªo e extracçªo de nós), desde
que o valor dos tecidos nªo estampados nªo exceda 47,5 % do preço à
saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 51

5106
a
5110

Lª, pŒlos de animais finos ou grosseiros;
fios e tecidos de crina; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Fios de lª, de pŒlos finos ou grosseiros
ou de crina

Fabricaçªo a partir de (8):
 seda crua ou desperdícios de seda
cardadas ou penteadas ou transformadas de outro modo para
fiaçªo,
 fibras naturais, nªo cardadas nem
penteadas ou preparadas de outro
modo para a fiaçªo
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 matØrias destinadas ao fabrico do
papel

5111
a
5113

Tecidos de lª ou de pŒlos finos ou grosseiros, ou de crina:

 Que contenham fios de borracha

Fabricaçªo a partir de fios simples (8)

 Outros

Fabricaçªo a partir de (8):
 fios de cairo
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo,
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 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 papel
ou
Estampagem acompanhada de, pelo
menos, duas operaçıes de preparaçªo ou acabamento (tal como lavagem, branqueamento, mercerizaçªo,
termofixaçªo, feltragem, calendragem, operaçªo de resistŒncia de encolhimento, acabamento permanente,
deslustragem, impregnaçªo, reparaçªo e extracçªo de nós), desde
que o valor dos tecidos nªo estampados nªo exceda 47,5 % do preço à
saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 52

5204
a
5207

Algodªo; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Fios de algodªo

Fabricaçªo a partir de (8):
 seda crua ou desperdícios de seda
cardadas ou penteadas ou transformadas de outro modo para
fiaçªo,
 fibras naturais, nªo cardadas nem
penteadas ou preparadas de outro
modo para a fiaçªo
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 matØrias destinadas ao fabrico do
papel

5208
a
5212

Tecidos de algodªo:

 Que contenham fios de borracha

Fabricaçªo a partir de fios simples (8)

 Outros

Fabricaçªo a partir de (8):
 fios de cairo
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo,
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 papel
ou

18.12.2001

ou

(4)

18.12.2001

PT

(1)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

Estampagem acompanhada de, pelo
menos, duas operaçıes de preparaçªo ou acabamento (tal como lavagem, branqueamento, mercerizaçªo,
termofixaçªo, feltragem, calendragem, operaçªo de resistŒncia de encolhimento, acabamento permanente,
deslustragem, impregnaçªo, reparaçªo e extracçªo de nós), desde
que o valor dos tecidos nªo estampados nªo exceda 47,5 % do preço à
saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 53

5306
a
5308

Outras fibras tŒxteis vegetais; fios de papel e tecidos de fios de papel; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Fios de outras fibras tŒxteis vegetais; fios
de papel

Fabricaçªo a partir de (8):
 seda crua ou desperdícios de seda
cardadas ou penteadas ou transformadas de outro modo para
fiaçªo,
 fibras naturais, nªo cardadas nem
penteadas ou preparadas de outro
modo para a fiaçªo
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 matØrias destinadas ao fabrico do
papel

5309
a
5311

Fios de outras fibras tŒxteis vegetais; tecidos de fios de papel:

 Que contenham fios de borracha

Fabricaçªo a partir de fios simples (8)

 Outros

Fabricaçªo a partir de (8):
 fios de cairo,
 fio de juta,
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo,
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 papel
ou

C 362 E/151

ou

(4)

C 362 E/152

PT

(1)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

Estampagem acompanhada de, pelo
menos, duas operaçıes de preparaçªo ou acabamento (tal como lavagem, branqueamento, mercerizaçªo,
termofixaçªo, feltragem, calendragem, operaçªo de resistŒncia de encolhimento, acabamento permanente,
deslustragem, impregnaçªo, reparaçªo e extracçªo de nós), desde
que o valor dos tecidos nªo estampados nªo exceda 47,5 % do preço à
saída da fÆbrica do produto
5401
a
5406

Fios e monofilamentos de filamentos sintØticos ou artificiais

Fabricaçªo a partir de (8):
 seda crua ou desperdícios de seda
cardadas ou penteadas ou transformadas de outro modo para
fiaçªo,
 fibras naturais, nªo cardadas nem
penteadas ou preparadas de outro
modo para a fiaçªo
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 matØrias destinadas ao fabrico do
papel

5407
e
5408

Tecidos de filamentos sintØticos ou artificiais
 Que contenham fios de borracha

Fabricaçªo a partir de fios simples (8)

 Outros

Fabricaçªo a partir de (8):
 fios de cairo,
 natural fibres
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo,
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 papel
ou
Estampagem acompanhada de, pelo
menos, duas operaçıes de preparaçªo ou acabamento (tal como lavagem, branqueamento, mercerizaçªo,
termofixaçªo, feltragem, calendragem, operaçªo de resistŒncia de encolhimento, acabamento permanente,
deslustragem, impregnaçªo, reparaçªo e extracçªo de nós), desde
que o valor dos tecidos nªo estampados nªo exceda 47,5 % do preço à
saída da fÆbrica do produto

18.12.2001

ou

(4)

18.12.2001

PT

(1)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

5501
a
5507

Fibras sintØticas ou artificiais descontínuas

Fabricaçªo a partir de matØria químicas ou de pastas tŒxteis

5508
a
5511

Fios e linhas para costurar de fibras sintØticas ou artificiais

Fabricaçªo a partir de (8):
 seda crua ou desperdícios de seda
cardadas ou penteadas ou transformadas de outro modo para
fiaçªo,
 fibras naturais, nªo cardadas nem
penteadas ou preparadas de outro
modo para a fiaçªo
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 matØrias destinadas ao fabrico do
papel

5512
a
5516

Tecidos de fibras sintØticas ou artificiais

 Que contenham fios de borracha

Fabricaçªo a partir de fios simples (8)

 Outros

Fabricaçªo a partir de (8):
 fios de cairo
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo,
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 papel
ou
Estampagem acompanhada de, pelo
menos, duas operaçıes de preparaçªo ou acabamento (tal como lavagem, branqueamento, mercerizaçªo,
termofixaçªo, feltragem, calendragem, operaçªo de resistŒncia de encolhimento, acabamento permanente,
deslustragem, impregnaçªo, reparaçªo e extracçªo de nós), desde
que o valor dos tecidos nªo estampados nªo exceda 47,5 % do preço à
saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 56

Pastas («ouates»), feltros e falsos tecidos;
fios especiais; cordØis, cordas e cabos e
suas obras; excepto:

Fabricaçªo a partir de (8):
 fios de cairo
 fibras naturais,

C 362 E/153

ou

(4)

C 362 E/154

PT

(1)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 matØrias destinadas ao fabrico do
papel
5602

Feltros, mesmo impregnados, revestidos,
recobertos ou estratificados:
 Feltros agulhados

Fabricaçªo a partir de (8):
 fibras naturais,
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis
Todavia:
 filamentos de polipropileno da
posiçªo 5402
 fibras descontínuas de polipropileno das posiçıes 5503 ou 5506
ou
ou
 podem ser utilizados filamentos
de polipropileno da posiçªo 5501
cujo título de cada filamento ou fibra
que os constitui Ø, em todos os casos,
inferior a 9 decitex, desde que o seu
valor nªo exceda 40 % do preço à
saída da fÆbrica do produto

 Outros

Fabricaçªo a partir de (8):
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas de caseína
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis

5604

Fios e cordas, de borracha, recobertos de
tŒxteis; fios tŒxteis, lâminas e formas semelhantes, das posiçıes 5404 ou 5405,
impregnados, revestidos, recobertos ou
embainhados de borracha ou de plÆsticos:
 Fios e cordas, de borracha, recobertos
de tŒxteis;

Fabricaçªo a partir de fios ou de cordas de borracha, nªo recobertos de
tŒxteis

 Outros

Fabricaçªo a partir de (8):
 fibras naturais nªo cardadas nem
penteadas nem transformadas de
outro modo para a fiaçªo
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 matØrias destinadas ao fabrico do
papel

18.12.2001

ou

(4)

18.12.2001

(1)

5605

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

Fios metÆlicos e fios metalizados, mesmo
revestidos por enrolamento, constituídos
por fios tŒxteis, lâminas ou formas semelhantes, das posiçıes 5404 ou 5405,
combinados com metal sob a forma de
fios, de lâminas ou de pós, ou recobertos
de metal

(3)

Fabricaçªo a partir de (8):
 fibras naturais,
 Fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo, ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 matØrias destinadas ao fabrico do
papel

5606

Fios revestidos por enrolamento, lâminas
e formas semelhantes das posiçıes 5404
ou 5405, revestidas por enrolamento
(excepto os da posiçªo 5605 e os fios
de crina revestidos por enrolamento);
fios de froco («chenille»); fios denominados «de cadeia» («chainette»)

Fabricaçªo a partir de (8):
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo, ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis ou
 matØrias destinadas ao fabrico do
papel

Capítulo 57

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matØrias tŒxteis:

 De feltros agulhados

Fabricaçªo a partir de (8):
 fibras naturais ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis
Todavia podem ser utilizados:
 filamentos de polipropileno da
posiçªo 5402
 fibras descontínuas de polipropileno das posiçıes 5503 ou 5506
ou
ou
 filamentos de polipropileno da
posiçªo 5501
cujo título de cada filamento ou fibra
que os constitui Ø, em todos os casos,
inferior a 9 decitex, desde que o seu
valor nªo exceda 40 % do preço à
saída da fÆbrica do produto
Pode ser utilizado tecido de juta
como suporte.

C 362 E/155

ou

(4)

C 362 E/156

PT

(1)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

 De outros feltros

(3)

Fabricaçªo a partir de (8):
 Fibras naturais nªo cardadas nem
penteadas nem transformadas de
outro modo para fiaçªo
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis

 Outros

Fabricaçªo a partir de (8):
 fios de cairo ou de juta,
 fios sintØticos ou filamentos artificiais,
 fibras naturais ou
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas, nªo cardadas nem
penteadas nem transformadas de
outro modo para fiaçªo
Pode ser utilizado tecido de juta
como suporte.

Ex Capítulo 58

Tecidos especiais, tecidos tufados, rendas;
tapeçarias; passamanaria; bordados; excepto:

 Combinados com fios de borracha

Fabricaçªo a partir de fios simples (8)

 Outros

Fabricaçªo a partir de (8):
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo, ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis
ou
Estampagem acompanhada de, pelo
menos, duas operaçıes de preparaçªo ou acabamento (tal como lavagem, branqueamento, mercerizaçªo,
termofixaçªo, feltragem, calendragem, operaçªo de resistŒncia de encolhimento, acabamento permanente,
deslustragem, impregnaçªo, reparaçªo e extracçªo de nós), desde
que o valor dos tecidos nªo estampados nªo exceda 47,5 % do preço à
saída da fÆbrica do produto

5805

Tapeçarias tecidas à mªo (gØnero Gobelino, Flandres, «Aubusson», «Beauvais» e
semelhantes) e tapeçarias feitas à agulha
(por exemplo: em petit point, ponto
cruz), mesmo confeccionadas

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

18.12.2001

ou

(4)

18.12.2001

PT

(1)

5810

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

Bordados em peça, em tiras ou em motivos para aplicar

(3)

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

5901

Tecidos revestidos de cola ou de matØrias
amilÆceas, dos tipos utilizados na encadernaçªo, cartonagem ou usos semelhantes; telas para decalque; telas preparadas
para pintura; entretelas e tecidos rígidos
semelhantes dos tipos utilizados em chapØus e artefactos de uso semelhante

5902

Telas para pneumÆticos fabricados com
fios de alta tenacidade de «nylon» ou de
outras poliamidas, de poliØsteres ou de
raios de viscose:

5903

Fabricaçªo a partir de fios

 Que contenham nªo mais de 90 %, em
peso, de tŒxteis

Fabricaçªo a partir de fios

 Outros

Fabricaçªo a partir de matØria químicas ou de pastas tŒxteis

Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plÆsticos, excepto os da posiçªo 5902

Fabricaçªo a partir de fios
ou
Estampagem acompanhada de, pelo
menos, duas operaçıes de preparaçªo e de acabamento (tal como lavagem, branqueamento, mercerizaçªo, termofixaçªo, feltragem, calendragem, operaçªo de resistŒncia de
encolhimento,
acabamento
permanente, deslustragem, impregnaçªo,
reparaçªo e extracçªo de nós), desde
que o valor dos tecidos nªo estampados nªo exceda 47,5 % do preço à
saída da fÆbrica do produto

5904

Linóleos, mesmo recortados; revestimentos para pavimentos constituídos por um
induto ou recobrimento aplicado sobre
suporte tŒxtil, mesmo recortados

5905

Revestimentos para paredes, de matØrias
tŒxteis:

Fabricaçªo a partir de fios (8)

 Impregnados, revestidos, recobertos ou
estratificados com borracha, plÆstico
ou outras matØrias

Fabricaçªo a partir de fios

 Outros

Fabricaçªo a partir de (8):
 fios de cairo
 fibras naturais,

C 362 E/157

ou

(4)

C 362 E/158

PT

(1)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo, ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis
ou
Estampagem acompanhada de, pelo
menos, duas operaçıes de preparaçªo ou acabamento (tal como lavagem, branqueamento, mercerizaçªo,
termofixaçªo, feltragem, calendragem, operaçªo de resistŒncia de encolhimento, acabamento permanente,
deslustragem, impregnaçªo, reparaçªo e extracçªo de nós), desde
que o valor dos tecidos nªo estampados nªo exceda 47,5 % do preço à
saída da fÆbrica do produto
5906

Tecidos com borracha, excepto os da posiçªo 5902:
 Tecidos de malha

Fabricaçªo a partir de (8):
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo, ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis

5907

 Outros tecidos de fios de filamentos
sintØticos que contenham mais de
90 %, em peso, de tŒxteis

Fabricaçªo a partir de matØrias químicas

 Outros

Fabricaçªo a partir de fios

Outros tecidos impregnados, revestidos
ou recobertos; telas pintadas para cenÆrios teatrais, fundos de estœdio ou para
usos anÆlogos

Fabricaçªo a partir de fios
ou
Estampagem acompanhada de, pelo
menos, duas operaçıes de preparaçªo e de acabamento (tal como lavagem, branqueamento, mercerizaçªo, termofixaçªo, feltragem, calendragem, operaçªo de resistŒncia de
encolhimento,
acabamento
permanente, deslustragem, impregnaçªo,
reparaçªo e extracçªo de nós), desde
que o valor dos tecidos nªo estampados nªo exceda 47,5 % do preço à
saída da fÆbrica do produto

5908

Mechas de matØrias tŒxteis, tecidas, entrançadas, ou tricotadas, para candeeiros,
fogareiros, isqueiros, velas e semelhantes;
camisas de incandescŒncia e tecidos tubulares tricotados para a sua fabricaçªo,
mesmo impregnados

18.12.2001

ou

(4)

18.12.2001

PT

(1)

5909
a
5911

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

ou

 Camisas de incandescŒncia, impregnadas

Fabricaçªo a partir de tecidos tubulares

 Outros

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Artigos de matØrias tŒxteis para usos tØcnicos:

 Discos e anØis para polir, com excepçªo dos de feltro, da posiçªo 5911

Fabricaçªo a partir de fios ou a partir
de trapos ou retalhos da posiçªo
6310

 Tecidos, dos tipos utilizados nas mÆquinas para fabricaçªo de papel ou
mÆquinas semelhantes, feltrados ou
nªo, mesmo impregnados, revestidos,
recobertos, tubulares ou contínuos ou
urdidura simples ou mœltipla e/ou
trama, ou tecidos em forma plana de
urdidura mœltipla e/ou trama da posiçªo 5911

Fabricaçªo a partir de (8):
 fios de cairo,
 das seguintes matØrias:
 fios de
leno (9)

politetrafluoroeti-

 fios, mœltiplos, de poliamidas,
impregnados, revestidos ou
recobertos de resina fenólica,
 fios de fibras tŒxteis sintØticas
de poliamidas aromÆticas, obtidas por policondensaçªo de
m  fenilenodiamina e Æcido
isoftÆlico,
 fios de
leno (9)

C 362 E/159

politetrafluoroeti-

 fios de fibras tŒxteis sintØticas
de poli  p fenileno tereftalamida,
 fio de fibra de vidro, revestido
com resina de fenol ou por
enrolamento com fios acrílicos (9)
 monofilamentos de co-poliØsteres de um poliØster e de
uma resina de Æcido tereftalÆtico e 1,4  ciclo-hexane-dietanol e Æcido isoftÆlico,
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo, ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis

(4)

C 362 E/160

PT

(1)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

 Outros

(3)

Fabricaçªo a partir de (8):
 fios de cairo,
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo, ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis

Capítulo 60

Tecidos de malha

Fabricaçªo a partir de (8):
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo, ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis

Capítulo 61

VestuÆrio e seus acessórios, de malha:

 Obtidos por costura ou outra forma
de reuniªo de duas ou mais peças de
tecidos de malha que foram cortados
para molde ou obtidos com a forma
própria

Fabricaçªo a partir de fios (8) (10)

 Outras

Fabricaçªo a partir de (8):
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo, ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis

Ex Capítulo 62

VestuÆrio e seus acessórios, excepto de
malha: excepto: excepto:

Fabricaçªo a partir de fios (8) (10)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
e
ex 6211

VestuÆrio, de uso feminino e para bebØs
e acessórios para bebØs, bordados

Fabricaçªo a partir de fios (10)
ou
Fabricaçªo a partir de tecidos nªo
bordados cujo valor nªo exceda
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto (10)

18.12.2001

ou

(4)

18.12.2001

PT

(1)

ex 6210
e
ex 6216

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

VestuÆrio resistente ao fogo, de tecido
coberto de uma camada de poliØster aluminizado

(3)

Fabricaçªo a partir de fios (10)
ou
Fabricaçªo a partir de tecido nªo revestido cujo valor nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do produto (10)

6213
e
6214

Lenços de assoar e de bolso, xales,
«Øcharpes», lenços de pescoço, cachenØs,
cachecóis, mantilhas, vØus e artefactos
semelhantes:

 Bordados

Fabricaçªo a partir de fios (8) (10)
ou
Fabricaçªo a partir de tecidos nªo
bordados cujo valor nªo exceda
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto (10)

 Outros

Fabricaçªo a partir de fios (8) (10)
ou
Estampagem acompanhada de, pelo
menos, duas operaçıes de preparaçªo ou de acabamento (tal como
lavagem, branqueamento, mercerizaçªo, termofixaçªo, feltragem, calendragem, operaçªo de resistŒncia de
encolhimento,
acabamento
permanente, deslustragem, impregnaçªo,
reparaçªo e extracçªo de nós), desde
que o valor dos tecidos nªo estampados das posiçıes 6213 e 6214 nªo
exceda 47,5 % do preço à saída da
fÆbrica do produto

6217

Outros acessórios confeccionados de vestuÆrio; partes de vestuÆrio ou dos seus
acessórios, excepto da posiçªo 6212:

 Bordados

Fabricaçªo a partir de fios (10)
ou
Fabricaçªo a partir de tecidos nªo
bordados cujo valor nªo exceda
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto (10)

 VestuÆrio resistente ao fogo, de tecido
coberto de uma camada de poliØster
aluminizado

Fabricaçªo a partir de fios (10)
ou

C 362 E/161

ou

(4)

C 362 E/162

PT

(1)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

Fabricaçªo a partir de tecido nªo revestido cujo valor nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do produto (10)

 entretelas para colarinhos e golas, cortadas

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 63

6301
a
6304

 Outros

Fabricaçªo a partir de fios (10)

Outros artefactos tŒxteis confeccionados
sortidos; vestuÆrio usado e artigos tŒxteis
usados; trapos; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Cobertores e mantas, roupas de casa,
etc.; cortinados, etc.; outros artefactos
para guarniçªo de interiores:

 De feltro, de falsos tecidos

Fabricaçªo a partir de (8):
 fibras naturais ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis

 Outros:

  Bordados

Fabricaçªo a partir de fios (10) (11)
ou
Fabricaçªo a partir de tecido nªo
bordado (excepto de malha) cujo valor nªo exceda 40 % do preço à saída
da fÆbrica do produto

6305

  Outros

Fabricaçªo a partir de fios (10) (11)

Sacos de quaisquer dimensıes, para embalagem

Fabricaçªo a partir de (8):
 fibras naturais,
 fibras sintØticas ou artificiais descontínuas nªo cardadas nem penteadas nem transformadas de outro modo para fiaçªo, ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis

18.12.2001

ou

(4)
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(3)

Encerados e estores de exterior; tendas;
velas para embarcaçıes, para pranchas à
vela ou para carros à vela; artigos para
acampamento:
 De nªo tecidos

Fabricaçªo a partir de (8) (10):
 fibras naturais ou
 matØrias químicas ou pastas tŒxteis

 Outros

Fabricaçªo a partir de fios (8) (10)

6307

Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuÆrio

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

6308

Sortidos constituídos de cortes de tecido
e fios, mesmo com acessórios, para confecçªo de tapetes, tapeçarias, toalhas de
mesa ou guardanapos, bordados, ou de
artefactos tŒxteis semelhantes, em embalagens para venda a retalho

Cada artigo que constitui o sortido
deve cumprir a regra que lhe seria
aplicada se nªo se apresentasse incluído no sortido. Contudo, o sortido
pode conter produtos nªo originÆrios, desde que o seu valor total
nªo exceda 15 % do preço à saída
da fÆbrica do sortido

Calçado, polainas e semelhantes; excepto:

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, com exclusªo de
conjuntos constituídos pela parte superior do calçado fixada à primeira
sola ou a outra qualquer parte inferior da posiçªo 6406

Partes de calçado (incluídas as partes
superiores, mesmo fixadas a solas que
nªo sejam as solas exteriores); palmilhas
amovíveis; reforços interiores e artefactos
semelhantes amovíveis; polainas, perneiras e artefactos semelhantes, e suas partes

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ChapØus artefactos de uso semelhante e
suas partes, excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

6503

ChapØus e outros artefactos de uso semelhante, de feltro, obtidos a partir dos esboços ou discos da posiçªo 6501,
mesmo guarnecidos

Fabricaçªo a partir de fios ou de fibras tŒxteis (10)

6505

ChapØus e outros artefactos de uso semelhante, de malha ou confeccionados com
rendas, feltro ou outros produtos tŒxteis,
em peça (mas nªo em tiras), mesmo
guarnecidos; coifas e redes, para o cabelo, de qualquer matØria, mesmo guarnecidas

Fabricaçªo a partir de fios ou de fibras tŒxteis (10)

Guarda-chuvas, sombrinhas, guarda-sóis,
bengalas, bengalas-assentos, chicotes e
suas partes; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Ex Capítulo 64

6406

Ex Capítulo 65

Ex Capítulo 66

C 362 E/163
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(4)

C 362 E/164
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6601

Guarda-chuvas, sombrinhas e guarda-sóis
(incluídas as bengalas-guarda-chuvas e os
guarda-sóis de jardim e semelhantes)

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Capítulo 67

Penas e penugem preparadas e suas
obras; flores artificiais; obras de cabelo

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Ex Capítulo 68

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto,
mica ou de matØrias semelhantes; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 6803

Obras de ardósia natural ou aglomerada

Fabricaçªo a partir de ardósia natural
trabalhada

ex 6812

Obras de amianto; Obras de misturas à
base de amianto ou à base de amianto e
de carbonato de magnØsio

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo

ex 6814

Obras de mica, incluindo a mica aglomerada ou reconstituída, com suporte de
papel, cartªo ou outras matØrias

Fabricaçªo a partir de mica trabalhada (incluindo a mica aglomerada
ou reconstituída)

Produtos cerâmicos

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Ex Capítulo 70

Vidro e suas obras; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 7003,
ex 7004
e
ex 7005

Vidro com anti-reflexo

Fabricaçªo a partir de matØrias da
posiçªo 7001

Capítulo 69

7006

Vidro das posiçıes 7003, 7004 ou 7005,
recurvado, biselado, gravado, brocado,
esmaltado ou trabalhado de outro
modo mas nªo emoldurado nem associado a outras matØrias
 Chapa de substrato de vidro revestido
com uma película dielØctrica fina, grau
de semi-condutores, em conformidade
com as normas SEMII (12)

Fabricaçªo a partir de vidro chapeado nªo revestido da posiçªo 7006

 Outros

Fabricaçªo a partir de matØrias da
posiçªo 7001

7007

Vidros de segurança, consistindo em vidros temperados ou formados por folhas
contracoladas

Fabricaçªo a partir de matØrias da
posiçªo 7001

7008

Vidros isolantes de paredes mœltiplas

Fabricaçªo a partir de matØrias da
posiçªo 7001

18.12.2001

ou

(4)

18.12.2001
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(2)

(3)

7009

Espelhos de vidro, mesmo emoldurados,
incluídos os espelhos retrovisores

Fabricaçªo a partir de matØrias da
posiçªo 7001

7010

Garrafıes, garrafas, frascos, boiıes, vasos, embalagens tubulares, ampolas ou
outros recipientes de vidro, próprios
para transporte ou embalagem; boiıes
para conservas, de vidro; vÆlvulas, tampas e outros dispositivos de fecho, de
vidro

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Objectos de vidro para serviço de mesa,
cozinha, toucador, escritório, ornamentaçªo de interiores ou usos semelhantes,
excepto os das posiçıes 7010 ou 7018

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

7013

ou
Recorte de objectos de vidro, desde
que o seu valor nªo exceda 50 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ou
Recorte de objectos de vidro, desde
que o seu valor nªo exceda 50 % do
preço à saída da fÆbrica do produto
ou
Decoraçªo manual (com exclusªo de
serigrafia) de objectos de vidro soprados à mªo desde que o seu valor e
vidro nªo exceda 50 % do preço à
saída da fÆbrica do produto
ex 7019

Obras (excluídos os fios) de fibra de vidro

Fabricaçªo a partir de:
 mechas, mesmo ligeiramente torcidas («rovings») e fios nªo coloridos, cortados ou nªo, ou
 lª de vidro

Ex Capítulo 71

PØrolas naturais ou cultivadas, pedras
preciosas ou semipreciosas, metais preciosos, metais folheados ou chapeados
de metais preciosos e seus artefactos; bijutarias; moedas; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 7101

PØrolas naturais ou cultivadas, calibradas,
enfiadas temporariamente para transporte

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

ex 7102,
ex 7103
e
ex 7104

Pedras preciosas ou semipreciosas, trabalhadas (sintØticas ou reconstituídas)

Fabricaçªo a partir de pedras preciosas ou semipreciosas, em bruto

7106,
7108
e
7110

Metais preciosos:
 Em formas brutas

Fabricaçªo a partir de matØrias nªo
classificadas nas posiçıes 7106, 7108
ou 7110
ou

C 362 E/165

ou

(4)

C 362 E/166
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(2)

(3)

Separaçªo electrolítica, tØrmica ou
química, de metais preciosos dos
n.os 7106, 7108 ou 7110
ou
Liga de metais preciosos das posiçıes
7106, 7108 ou 7110 entre si ou com
metais comuns
 Semiacabados ou em pó

Fabricaçªo a partir de metais preciosos, em formas brutas

ex 7107,
ex 7109
e
ex 7111

Metais folheados ou chapeados de metais
preciosos, semiacabados

Fabricaçªo a partir de metais folheados ou chapeados de metais preciosos, em formas brutas

7116

Obras de pØrolas naturais ou de cultura,
pedras preciosas ou semipreciosas, pedras sintØticas ou reconstituídas

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

7117

Bijutarias

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto
ou
Fabricaçªo a partir de partes de metais comuns, nªo dourados nem prateados nem platinados desde que o
valor de todas as matØrias utilizadas
nªo exceda 50 % do preço à saída da
fÆbrica do produto

Ex Capítulo 72

Ferro e aço; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

7207

Produtos semiacabados, de ferro ou de
aços nªo ligados

Fabricaçªo a partir de matØrias das
posiçıes 7201, 7202, 7203, 7204 e
7205

7208
a
7216

Produtos laminados planos, fio-mÆquina,
perfis de ferro ou de aços nªo ligados

Fabricaçªo a partir de aços inoxidÆveis em lingotes ou outras formas
primÆrias do posiçªo 7206

7217

Fios de ferro ou de aço nªo ligado

Fabricaçªo a partir de matØrias semimanufacturadas noutras ligas de aço
da posiçªo 7207

Produtos semiacabados, produtos laminados planos, fio-mÆquina, perfis de aços
inoxidÆveis

Fabricaçªo a partir de aços inoxidÆveis em lingotes ou outras formas
primÆrias da posiçªo 7218

Fios de aços inoxidÆveis

Fabricaçªo a partir de matØrias semimanufacturadas noutras ligas de aço
da posiçªo 7218

ex 7218,
7219
a
7222
7223

18.12.2001

ou
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18.12.2001
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Produtos semi-acabados, produtos laminados planos, barras laminadas a quente,
em bobinados irregulares; barras e perfis,
de outras ligas de aço; barras ocas para
perfuraçªo de ligas de aço e aços nªo
ligados

Fabricaçªo a partir de aços em lingotes ou outras formas primÆrias das
posiçıes 7206, 7218 ou 7224

Fios de outras ligas de aço

Fabricaçªo a partir de matØrias semimanufacturadas noutras ligas de aço
da posiçªo 7224

Ex Capítulo 73

Artefactos de ferro ou aço; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 7301

Estacas-pranchas

Fabricaçªo a partir de matØrias da
posiçªo 7206

7302

Elementos de vias fØrreas, de ferro fundido, ferro ou aço: carris ou trilhos, contracarris ou contratrilhos e cremalheiras,
agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos
de cruzamentos e desvios, dormentes,
eclissas (talas) de junçªo, coxins de trilho,
cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes
de separaçªo e outras peças próprias
para a fixaçªo, articulaçªo, apoio ou
junçªo de trilhos ou carris

Fabricaçªo a partir de matØrias da
posiçªo 7206

7304,
7305
e
7306

Tubos e perfis ocos, sem costura, de
ferro (ferro fundido) ou aço

Fabricaçªo a partir de matØrias das
posiçıes 7206, 7207, 7218 ou 7224

ex 7307

Tubos ou acessórios para tubos de aço
inoxidÆvel (ISO N.o X5CrNiMo 1712), em
diversas partes

Torneamento, perfuraçªo, brocagem,
roscagem, areamento de varıes forjados cujo valor nªo exceda 35 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

7308

Construçıes e suas partes (por exemplo:
pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pilonos ou pórticos, pilares,
colunas, armaçıes, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos,
alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou
aço, excepto as construçıes prefabricadas
da posiçªo 9406; chapas, barras, perfis,
tubos e semelhantes de ferro fundido,
ferro ou aço, próprios para construçıes

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto.
Contudo, nªo podem ser utilizados
os perfis obtidos por soldadura da
posiçªo 7301

ex 7315

Correntes antiderrapantes

Fabricaçªo na qual o valor das matØrias da posiçªo 7315 utilizadas nªo
excede 50 % do preço à saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 74

Cobre e suas obras, excepto:

Fabricaçªo na qual:

7229

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

C 362 E/167
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 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

7401

Mates de cobre; cobre de cementaçªo
(precipitado de cobre)

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

7402

Cobre nªo afinado; ânodos de cobre para
afinaçªo electrolítica

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

7403

Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas:

 Cobre afinado

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

 Ligas de cobre e cobre afinado contendo outros elementos

Fabricaçªo a partir de cobre afinado
(refinado), em formas brutas, desperdícios, resíduos e sucata

7404

Resíduos, desperdícios e sucata de cobre

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

7405

Ligas-mªes de cobre

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Níquel e suas obras, excepto:

Fabricaçªo na qual:

Ex Capítulo 75

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

7501
a
7503

Ex Capítulo 76

Mates de níquel, sinters de óxidos de níquel e outros produtos intermediÆrios da
metalurgia do níquel; níquel em formas
brutas; resíduos, desperdícios e sucata de
níquel

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Alumínio e suas obras, excepto:

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

18.12.2001

ou
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(2)

Alumínio em formas brutas

(3)

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto; e
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto
ou
Fabricaçªo por tratamento tØrmico
ou electrolítico a partir de alumínio
nªo ligado ou de desperdícios, resíduos ou sucata de alumínio

7602

Desperdícios, resíduos ou sucata de alumínio

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 7616

Obras de alumínio, excepto gaze, tela,
grelha, rede, vedaçªo, tecido de armaçªo
e matØrias semelhantes (incluindo tiras
contínuas) de fio de alumínio e metais
expandidos de alumínio

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto. Contudo,
podem ser utilizados a gaze, tela,
grelha, rede, vedaçªo, tecido de
armaçªo e matØrias semelhantes
(incluindo tiras contínuas) de fio
de alumínio e metais expandidos
de alumínio
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

Capítulo 77

Ex Capítulo 78

Reservado para eventual futura utilizaçªo
no SH
Chumbo e suas obras, excepto:

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

7801

Chumbo em formas brutas:
 Chumbo afinado (refinado)

Fabricaçªo a partir de cabo de moedas ou de cabos de massa, em
chumbo

 Outros

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. No
entanto, nªo podem ser utilizados os
desperdícios e resíduos da posiçªo
7802

C 362 E/169
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(4)
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Ex Capítulo 79
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(2)

Resíduos,
chumbo

desperdícios

(3)

e

sucata

de

Zinco e suas obras, excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

7901

Zinco em formas brutas

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. No
entanto, nªo podem ser utilizados os
desperdícios e resíduos da posiçªo
7902

7902

Resíduos, desperdícios e sucata de zinco

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Estanho e suas obras, excepto:

Fabricaçªo na qual:

Ex Capítulo 80

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

8001

Estanho em formas brutas

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. No
entanto, nªo podem ser utilizados os
desperdícios e resíduos da posiçªo
8002

8002
e
8007

Resíduos, desperdícios e sucata de estanho outros artigos de estanho

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Capítulo 81

Outros metais comuns; cermets; e suas
obras

 Outros metais comuns, trabalhados;
obras de outros metais comuns

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas classificadas na
mesma posiçªo que o produto nªo
deve exceder 50 % do preço à saída
da fÆbrica do produto

 Outros

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

18.12.2001
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Ex Capítulo 82
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Alfaias, ferramentas, cutelaria, colheres e
garfos, de metais comuns; suas partes de
metais comuns; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

8206

Ferramentas de pelo menos duas das posiçıes 8202 a 8205, acondicionadas em
sortidos para venda a retalho

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas devem ser classificadas
numa posiçªo diferente das posiçıes
8202 a 8205. Contudo, as ferramentas das posiçıes 8202 a 8205 podem
ser incluídas no sortido, desde que o
seu valor nªo exceda 15 % do preço
à saída da fÆbrica do sortido

8207

Ferramentas intermutÆveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou
para mÆquinas-ferramentas (por exemplo: de cunhar, estampar, puncionar, roscar, furar, brocar, brochar, fresar, tornear,
atarraxar) incluídas as fieiras de estiragem ou de extrusªo, para metais, e as
ferramentas de perfuraçªo ou de sondagem para pedras

Fabricaçªo na qual:

Facas e lâminas cortantes, para mÆquinas
ou para aparelhos mecânicos

Fabricaçªo na qual:

8208

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

ex 8211

Facas (excepto da posiçªo 8208) com
lâminas cortantes ou serrilhadas, incluídas as podadeiras de lâminas móveis

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. No
entanto, podem ser utilizadas lâminas
de facas e cabos de metais comuns

8214

Outros artigos de cutelaria (por exemplo:
mÆquinas de cortar o cabelo ou tosquiar,
fendeleiras, cutelos, incluídos os de açougue e de cozinha, e corta-papØis); utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas
para unhas)

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. No
entanto, podem ser utilizados cabos
de metais comuns

8215

Colheres, garfos, conchas, escumadeiras,
pÆs para tartes, facas especiais para peixe
ou para manteiga, pinças para açœcar e
artefactos semelhantes

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. No
entanto, podem ser utilizados cabos
de metais comuns

Artefactos diversos de metais comuns;
excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Ex Capítulo 83

C 362 E/171

ou

(4)

C 362 E/172

PT

(1)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

ex 8302

Outras guarniçıes, ferragens e artigos semelhantes, para edifícios e para dispositivos automÆticos de fecho de portas,

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto.
Contudo, as outras matØrias da posiçªo 8302 podem ser utilizadas
desde que o seu valor nªo exceda
20 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

ex 8306

Estatuetas e outros objectos de ornamentaçªo, de metais comuns

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto.
Contudo, as outras matØrias da posiçªo 8306 podem ser utilizadas
desde que o seu valor nªo exceda
30 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Ex Capítulo 84

Reactores nucleares, caldeiras, mÆquinas,
aparelhos e instrumentos mecânicos, e
suas partes; excepto:

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

18.12.2001

ou

(4)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto
ex 8401

8402

Elementos combustíveis nucleares

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas devem ser classificadas
numa posiçªo diferente da do produto (13)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Caldeiras de vapor (geradores de vapor),
excluídas as caldeiras para aquecimento
central concebidas para produçªo de
Ægua quente e vapor de baixa pressªo,
caldeiras denominadas de «Ægua sobreaquecida»

Fabricaçªo na qual:

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

8403
e
ex 8404

Caldeiras para aquecimento central, excepto as da posiçªo 8402, e aparelhos
auxiliares para caldeiras para aquecimento central

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas devem ser classificadas
numa posiçªo diferente da das posiçıes 8403 e 8404

8406

Turbinas a vapor

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8407

Motores de pistªo, alternativo ou rotativo, de igniçªo por faísca (motores de
explosªo)

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8408

Motores de pistªo, de igniçªo por compressªo (motores «diesel» ou «semidiesel»)

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto
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8409

Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos motores
das posiçıes 8407 ou 8408

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8411

Turboreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gÆs

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

C 362 E/173

ou

(4)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

8412

ex 8413

Outros motores e mÆquinas motrizes

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Bombas rotativas de deslocamento positivo

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

ex 8414

Ventiladores industriais e semelhantes

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

8415

MÆquinas e aparelhos de ar condicionado
contendo um ventilador motorizado e
dispositivos próprios para modificar a
temperatura e a humidade, incluídas as
mÆquinas e aparelhos em que a humidade nªo seja regulÆvel separadamente

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8418

Refrigeradores, congeladores (freezers) e
outro material, mÆquinas e aparelhos
para a produçªo de frio, com equipamento elØctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as mÆquinas e aparelhos de
ar condicionado da posiçªo 8415

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto
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 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

ex 8419

Aparelhos e dispositivos destinados às
indœstrias da madeira, da pasta de papel
e do cartªo

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 Dentro do limite acima indicado,
as matØrias classificadas na
mesma posiçªo do produto só
podem ser utilizadas atØ ao valor
de 25 % do preço à saída da fÆbrica do produto

8420

Calandras e laminadores, excepto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 Dentro do limite acima indicado,
as matØrias classificadas na
mesma posiçªo do produto só
podem ser utilizadas atØ ao valor
de 25 % do preço à saída da fÆbrica do produto

8423

Aparelhos e instrumentos de pesagem,
incluídas as bÆsculas e balanças para verificar peças fabricadas, excluídas as balanças sensíveis a pesos nªo superiores a
5 cg; pesos para quaisquer balanças

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

8425
a
8428

MÆquinas e aparelhos de elevaçªo, de
carga, descarga ou de movimentaçªo

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;
 e em que, dentro do limite acima
indicado, as matØrias classificadas
na posiçªo 8431 só podem ser
utilizadas atØ ao valor de 10 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto
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«Bulldozers», «angledozers», niveladoras,
raspotransportadoras («scrapers»), pÆs
mecânicas, escavadoras, carregadoras e
pÆs carregadoras, compactadores e rolos
ou cilindros compressores, autopropulsores:
 Rolos ou cilindros compressores

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

 Outros

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 e em que, dentro do limite acima
indicado, as matØrias classificadas
na posiçªo 8431 só podem ser
utilizadas atØ ao valor de 10 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto
8430

Outras mÆquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavaçªo, compactaçªo, extracçªo ou perfuraçªo da terra, de minerais ou minØrios; bate-estacas e arranca-estacas;
limpa-neves

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 dentro do limite acima indicado,
as matØrias classificadas na posiçªo 8431 só podem ser utilizadas atØ ao valor de 10 % do preço
à saída da fÆbrica do produto
ex 8431

Partes para uso exclusivo ou principal
com «road rollers»

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8439

MÆquinas e aparelhos, para fabricaçªo de
pasta de matØrias fibrosas celulósicas ou
para fabricaçªo ou acabamento de papel
ou cartªo

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 dentro do limite acima indicado,
as matØrias classificadas na
mesma posiçªo do produto só
podem ser utilizadas atØ ao valor
de 25 % do preço à saída da fÆbrica do produto
8441

Outras mÆquinas e aparelhos, para o trabalho da pasta de papel, do papel ou do
cartªo, incluídas as cortadeiras de todos
os tipos

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto
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 dentro do limite acima indicado,
as matØrias classificadas na
mesma posiçªo do produto só
podem ser utilizadas atØ ao valor
de 25 % do preço à saída da fÆbrica do produto

8444
a
8447

MÆquinas utilizadas na indœstria tŒxtil

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

ex 8448

MÆquinas e aparelhos, auxiliares, para as
mÆquinas das posiçıes 8444 e 8445

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8452

MÆquinas de costura, excepto as de coser
(costurar) cadernos da posiçªo 8440;
móveis, bases e tampas, próprios para
mÆquinas de costura; agulhas para mÆquinas de costura:

 MÆquinas de costura que façam unicamente o ponto de lançadeira e cuja
cabeça pese, no mÆximo, 16 kg sem
motor ou 17 kg com motor

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;
 e em que o valor das matØrias
nªo originÆrias utilizadas na
montagem da cabeça (excluindo
o motor) nªo exceda o valor das
matØrias originÆrias utilizadas;
 os mecanismos de tensªo do fio,
o mecanismo de «crochet» e o
mecanismo de ziguezague utilizados jÆ sªo originÆrios

 Outros

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8456
a
8466

MÆquinas e mÆquinas-ferramentas e respectivas partes e acessórios, das posiçıes
8456 a 8466

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8469
a
8472

MÆquinas e aparelhos de escritório (mÆquinas de escrever, mÆquinas de calcular,
mÆquinas automÆticas para processamento de dados e suas unidades, fotocopiadores, agrafadoras, por exemplo)

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto
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8480

Caixas de fundiçªo; placas de fundo para
moldes; modelos para moldes; moldes
para metais (excepto lingoteiras), carbonetos metÆlicos, vidro, matØrias minerais,
borracha ou plÆstico

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8482

Rolamentos de esferas, de roletes ou de
agulhas

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

C 362 E/177

ou

(4)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

8484

Juntas metaloplÆsticas, e juntas semelhantes de revestimento metÆlico combinados com outras matØrias ou de duas
ou mais camadas de metal; jogos ou sortidos de juntas de composiçıes diferentes, apresentados em bolsas, envelopes
ou embalagens semelhantes; juntas de
vedaçªo mecânicas

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8485

Partes de mÆquinas ou de aparelhos, nªo
contendo conexıes elØctricas, partes isoladas electricamente, bobinas, contactos
nem quaisquer outros elementos com características elØctricas, nªo especificadas
nem compreendidas em outras posiçıes
do presente capítulo.

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

MÆquinas, aparelhos e material elØctrico,
e suas partes; aparelhos de gravaçªo ou
de reproduçªo de som, aparelhos de gravaçªo ou de reproduçªo de imagens e de
som em televisªo e suas partes e acessórios; excepto:

Fabricaçªo na qual:

Ex Capítulo 85

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

8501

Motores e geradores, elØctricos, excepto
os grupos electrogØneos

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 e em que, dentro do limite acima
indicado, as matØrias classificadas
na posiçªo 8503 só podem ser
utilizadas atØ ao valor de 10 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto

8502

Grupos electrogØneos e conversores rotativos, elØctricos

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto
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 e em que dentro do limite acima
indicado, as matØrias classificadas
nas posiçıes 8501 ou 8503 só
podem ser utilizadas atØ ao valor
de 10 % do preço à saída da fÆbrica do produto

ex 8504

Transformadores elØctricos destinados a
mÆquinas de processamento automÆtico
de dados

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

ex 8518

Microfones e seus suportes; alto-falantes,
mesmo montados nos seus receptÆculos;
amplificadores elØctricos de audiofrequŒncia; aparelhos elØctricos de amplificaçªo de som

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

8519

Gira-discos, electrofónes, leitores de cassetes e outros aparelhos de reproduçªo
de som, sem dispositivo de gravaçªo de
som

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

8520

Gravadores de suportes magnØticos e outros aparelhos de gravaçªo de som,
mesmo com dispositivo de reproduçªo
de som incorporado

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

8521

Aparelhos videofónicos de gravaçªo ou
de reproduçªo, mesmo incorporando
um receptor de sinais videofónicos

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;
 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto
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8522

Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos aparelhos
das posiçıes 8519 a 8521

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8523

Suportes preparados para gravaçªo de
som ou para gravaçıes semelhantes,
nªo gravados, excepto os produtos do
capítulo 37

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8524

Discos, fitas e outros suportes para gravaçªo de som ou para gravaçıes semelhantes, gravados, incluídos os moldes e
matrizes galvânicos para fabricaçªo de
discos, com exclusªo dos produtos do
capítulo 37

 Moldes e matrizes galvânicos para fabricaçªo de discos

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

 Outros

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

C 362 E/179

ou

(4)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 e em que, dentro do limite acima
indicado, as matØrias classificadas
na posiçªo 8523 só podem ser
utilizadas atØ ao valor de 10 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto

8525

8526

Aparelhos emissores (transmissores) de
radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusªo ou televisªo, mesmo incorporando
um aparelho de recepçªo ou um aparelho de registo ou de reproduçªo de som;
câmaras de televisªo; câmaras de vídeo
de imagens fixas e outras câmaras (camcorders)

Fabricaçªo:

Aparelhos de radiodetecçªo e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegaçªo e aparelhos de radiotelecomando

Fabricaçªo:

 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;
 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

C 362 E/180

PT

(1)

8527

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

Aparelhos receptores para radiotelefonia,
radiotelegrafia ou radiodifusªo, mesmo
combinados, num mesmo gabinete ou
invólucro, com aparelho de gravaçªo
ou de reproduçªo de som, ou com um
relógio

(3)

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

18.12.2001

ou

(4)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

8528

Aparelhos receptores de televisªo,
mesmo incorporando um aparelho receptor de radiodifusªo ou um aparelho
de gravaçªo ou de reproduçªo de som
ou de imagens; monitores e projectores
de vídeo

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

8529

Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos aparelhos
das posiçıes 8525 a 8528:

 Partes reconhecíveis como exclusiva
ou principalmente destinadas aos aparelhos de gravaçªo ou de reproduçªo
som e imagens (vídeo)

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

 Outros

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

8535
e
8536

Aparelhos para interrupçªo, seccionamento, protecçªo, derivaçªo, ligaçªo ou
conexªo de circuitos elØctricos

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;
 e em que, dentro do limite acima
indicado, as matØrias classificadas
na posiçªo 8538 só podem ser
utilizadas atØ ao valor de 10 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

18.12.2001

(1)

8537

ex 8541

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

Quadros, painØis, consolas, cabinas, armÆrios (incluídos os de comando numØrico) e outros suportes, com dois ou
mais aparelhos das posiçıes 8535 ou
8536, para comando elØctrico ou distribuiçªo de energia elØctrica, incluídos os
que incorporam instrumentos ou aparelhos do capítulo 90, excepto os aparelhos de comutaçªo da posiçªo 8517

Fabricaçªo:

Díodos, transistores e dispositivos semelhantes a semicondutores, com exclusªo
dos discos (wafers) ainda nªo cortados
em microchapas

Fabricaçªo na qual:

 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

C 362 E/181

ou

(4)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 e em que, dentro do limite acima
indicado, as matØrias classificadas
na posiçªo 8538 só podem ser
utilizadas atØ ao valor de 10 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

8542

Circuitos integrados e microconjuntos
electrónicos

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;
 e em que dentro do limite acima
indicado, as matØrias classificadas
nas posiçıes 8541 ou 8542 só
podem ser utilizadas atØ ao valor
de 10 % do preço à saída da fÆbrica do produto

8544

Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e
outros condutores, isolados para usos
elØctricos (incluídos os envernizados ou
oxidados anodicamente), mesmo com
peças de conexªo; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas
individualmente, mesmo com condutores
elØctricos ou munidos de peças de conexªo

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8545

ElØctrodos de carvªo, escovas de carvªo,
carvıes para lâmpadas ou para pilhas e
outros artigos de grafite ou de carvªo,
com ou sem metal, para usos elØctricos

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8546

Isoladores de qualquer matØria, para usos
elØctricos

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

C 362 E/182

(1)

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

8547

Peças isolantes, inteiramente de matØrias
isolantes, ou com simples peças metÆlicas de montagem (suportes roscados, por
exemplo) incorporadas na massa, para
mÆquinas, aparelhos e instalaçıes elØctricas, excepto as isoladores da posiçªo
8546; tubos isoladores e suas peças de
ligaçªo, de metais comuns, isolados interiormente

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

8548

Desperdícios e resíduos de pilhas, de baterias de pilhas e de acumuladores, elØctricos; pilhas, baterias de pilhas e acumuladores, elØctricos, inservíveis; partes
elØctricas de mÆquinas e aparelhos, nªo
especificadas nem compreendidas em outras posiçıes do presente capítulo

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Veículos e material para vias fØrreas ou
semelhantes e suas partes; Material fixo
de vias fØrreas, semelhantes ou suas partes; todos os tipos de equipamento mecânico (incluindo electromecânico) de sinalizaçªo de trÆfego; excepto:

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Material fixo de vias fØrreas ou semelhantes; aparelhos mecânicos (incluídos
os electromecânicos) de sinalizaçªo, de
segurança, de controlo ou de comando
para vias fØrreas ou semelhantes, rodoviÆrias ou fluviais, para Æreas ou parques
de estacionamento, instalaçıes portuÆrias
ou para aeródromos; suas partes

Fabricaçªo na qual:

Veículos, excepto material circulante ferroviÆrio ou elØctrico, suas partes e acessórios; excepto:

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Veículos automóveis sem dispositivo de
elevaçªo, dos tipos utilizados em fÆbricas, armazØns, portos ou aeroportos,
para o transporte de mercadorias a curtas distâncias; carros-tractores dos tipos
utilizados nas estaçıes ferroviÆrias; suas
partes

Fabricaçªo na qual:

Veículos e carros blindados de combate,
armados ou nªo, e suas partes

Fabricaçªo na qual:

Ex Capítulo 86

8608

Ex Capítulo 87

8709

8710

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

18.12.2001

ou

(4)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

18.12.2001

PT

(1)

8711

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

C 362 E/183

ou

(4)

Motocicletas (incluídos os ciclomotores)
e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros
laterais

 Com motor de pistªo alternativo de
cilindrada:

  Nªo superior a 50 cc

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 20 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

  Superior a 50 cc

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

 Outros

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

ex 8712

8715

Bicicletas sem rolamentos de esferas

Fabricaçªo a partir de matØrias nªo
classificadas na posiçªo 8714

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Carrinhos e veículos semelhantes para
transporte de crianças e suas partes

Fabricaçªo na qual:

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

C 362 E/184

PT

(1)

8716

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos nªo autopropulsores; suas partes

(3)

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

18.12.2001

ou

(4)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 88

Aeronaves e outros aparelhos aØreos ou
espaciais, e suas partes; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ex 8804

Giratórios

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo as matØrias da posiçªo 8804

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

8805

Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos aØreos; aparelhos e
dispositivos para aterragem de veículos
aØreos em porta-aviıes e aparelhos e dispositivos semelhantes; aparelhos simuladores de voo em terra; suas partes;

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Capítulo 89

Embarcaçıes e estruturas flutuantes

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto.
Contudo, nªo podem ser utilizados
os cascos de navios da posiçªo 8906

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controlo ou de precisªo; instrumentos e aparelhos mØdico-cirœrgicos; suas partes e
acessórios; excepto:

Fabricaçªo na qual:

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

Ex Capítulo 90

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

9001

Fibras ópticas e feixes de fibras ópticas;
cabos de fibras ópticas, excepto os da
posiçªo 8544; matØrias polarizantes, em
folhas ou em placas; lentes (incluídas as
de contacto), prismas, espelhos e outros
elementos de óptica de qualquer matØria,
nªo montados, excepto os de vidro nªo
trabalhados opticamente

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9002

Lentes, prismas, espelhos e outros elementos de óptica, de qualquer matØria,
montados, para instrumentos e aparelhos, excepto os de vidro nªo trabalhados opticamente

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

18.12.2001

(1)

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

9004

Óculos para correcçªo, protecçªo ou outros fins e artigos semelhantes

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

ex 9005

Binóculos, monóculos e outros telescópios ópticos, e suas armaçıes; excepto
os aparelhos de radioastronomia: e suas
armaçıes

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

C 362 E/185

ou

(4)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto;
 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

ex 9006

Aparelhos fotogrÆficos (excepto câmaras
cinematogrÆficas); aparelhos e dispositivos, incluindo as lâmpadas e tubos de
luz-relâmpago (flash) para fotografia, excepto os dispositivos de igniçªo elØctrica

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto;
 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

9007

Câmaras e projectores, cinematogrÆficos,
mesmo com aparelhos de gravaçªo ou de
reproduçªo de som incorporados

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto;
 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

9011

Microscópios ópticos, incluídos os microscópios para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojecçªo

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

C 362 E/186

PT

(1)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

(3)

18.12.2001

ou

(4)

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto;
 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

ex 9014

Outros instrumentos e aparelhos de navegaçªo

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9015

Instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica,
excepto bœssolas; telØmetros

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9016

Balanças sensíveis a pesos iguais ou inferiores a 5 cg, com ou sem pesos

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9017

Instrumentos de desenho, de traçado ou
de cÆlculo (por exemplo: mÆquinas de
desenhar, pantógrafos, transferidores, estojos de desenho geomØtrico, rØguas de
cÆlculo e discos de cÆlculo); instrumentos
de medida de distâncias de uso manual
(por exemplo: metros, micrómetros, paquímetros e calibres), nªo especificados
nem compreendidos em outras posiçıes
do presente capítulo

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9018

Instrumentos e aparelhos para medicina,
cirurgia, odontologia e veterinÆria, incluídos os aparelhos de cintilografia e
outros aparelhos electromØdicos, bem
como os aparelhos para testes visuais:

 Cadeiras de dentista com aparelhos de
odontologia ou escarrador

Fabricaçªo a partir de matØrias de
qualquer posiçªo, incluindo a partir
de outras matØrias da posiçªo 9018

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 Outros

Fabricaçªo na qual:

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

18.12.2001

(1)

9019

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(2)

Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos
de massagem; aparelhos de psicotØcnica;
aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios de reanimaçªo e outros aparelhos de terapia respiratória

(3)

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

C 362 E/187

ou

(4)

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

9020

Outros aparelhos respiratórios e mÆscaras contra gases, excepto as mÆscaras de
protecçªo desprovidas de mecanismo e
de elemento filtrante amovível

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

9024

MÆquinas e aparelhos para ensaios de
dureza, tracçªo, compressªo, elasticidade
e de outras propriedades mecânicas de
materiais (por exemplo: metais, madeira,
tŒxteis, papel, plÆsticos)

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9025

Densímetros, aerómetros, pesa-líquidos e
instrumentos flutuantes semelhantes, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros e psicrómetros, registadores
ou nªo, mesmo combinados entre si

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9026

Instrumentos e aparelhos para medida
ou controlo de caudal, nível, pressªo ou
de outras características variÆveis dos líquidos ou gases (por exemplo: medidores
de caudal, indicadores de nível, manómetros, contadores de calor) excepto os instrumentos e aparelhos das posiçıes
9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9027

Instrumentos e aparelhos para anÆlises
físicas ou químicas (por exemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros,
analisadores de gases ou de fumos); instrumentos e aparelhos para ensaios de
viscosidade, porosidade, dilataçªo, tensªo
superficial ou semelhantes, para medidas
calorimØtricas, acœsticas ou fotomØtricas
(incluídos os indicadores de tempo de
exposiçªo); micrótomos

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto
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Contadores de gases, de líquidos ou de
electricidade, incluídos os aparelhos para
a sua aferiçªo:
 Partes e acessórios

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

 Outros

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas
9029

Contadores de voltas, contadores de produçªo, taxímetros, totalizadores de caminho percorrido, podómetros e semelhantes; indicadores de velocidade e tacómetros, excepto os das posiçıes 9014 ou
9015; estroboscópios

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9030

Osciloscópios, analisadores de espectro e
outros instrumentos e aparelhos para
medida ou controlo de grandezas elØctricas, excluindo os aparelhos da posiçªo
9028; instrumentos e aparelhos para medida ou detecçªo de radiaçıes alfa, beta,
gama, X, cósmicos ou outras radiaçıes
ionizantes

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9031

Instrumentos, aparelhos e mÆquinas de
medida ou controlo, nªo especificados
nem compreendidos em outras posiçıes
do presente capítulo; projectores de perfis

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9032

Instrumentos e aparelhos para regulaçªo
ou controlo, automÆticos

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9033

Partes e acessórios, nªo especificados
nem compreendidos em outras posiçıes
do presente capítulo, para mÆquinas,
aparelhos, instrumentos ou artigos do
capítulo 90

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Caixas de relógios, relógios e suas partes;
excepto:

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Outros relógios

Fabricaçªo:

Ex Capítulo 91

9105

 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto
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 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

9109

Mecanismos de relojoaria, completos e
montados,

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor das matØrias nªo originÆrias nªo exceda o valor das matØrias originÆrias utilizadas

9110

Maquinismos de relógio ou de aparelhos
semelhantes, completos, nªo montados
ou parcialmente montados («chablons»);
maquinismos de relógio ou de aparelhos
semelhantes, incompletos, montados; esboços de maquinismos de relógio ou de
aparelhos semelhantes

Fabricaçªo:
 em que o valor de todas as matØrias utilizadas nªo exceda 40 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 e em que, dentro do limite acima
indicado, as matØrias classificadas
na posiçªo 9114 só podem ser
utilizadas atØ ao valor de 10 %
do preço à saída da fÆbrica do
produto

9111

Caixas de relógios e suas partes

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

9112

Caixas e semelhantes de outros relógios
ou de aparelhos semelhantes, e suas partes

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 40 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

9113

Pulseiras de relógios e suas partes

 De metais comuns, mesmo dourados
ou prateados ou de metais folheados
ou chapeados de metais preciosos

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 30 % do
preço à saída da fÆbrica do produto
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 Outros

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Capítulo 92

Instrumentos musicais; suas partes e
acessórios

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
40 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Capítulo 93

Armas e muniçıes; suas partes e acessórios;

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Ex Capítulo 94

Móveis; mobiliÆrio mØdico-cirœrgico; colchıes, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminaçªo nªo especificados
nem compreendidos em outros capítulos;
anœncios, cartazes ou tabuletas e placas
indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construçıes prefabricadas; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ex 9401
e
ex 9403

Móveis de metal comum, com tecido de
algodªo nªo guarnecido com um peso
mÆximo de 300 g/m2

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas devem estar classificadas
numa posiçªo diferente da do produto obtido

Fabricaçªo na qual o valor de todas as
matØrias utilizadas nªo excede 40 % do
preço à saída da fÆbrica do produto

ou
Fabricaçªo a partir de tecidos de algodªo que se apresentem numa
forma própria para utilizaçªo nos
produtos das posiçıes 9401 ou
9403, desde que:
 o seu valor nªo exceda 25 % do
preço à saída da fÆbrica do produto,
 todas as matØrias utilizadas sejam
jÆ originÆrias e classificadas numa
posiçªo diferente das posiçıes
9401 ou 9403
9405

Aparelhos de iluminaçªo (incluídos os
projectores) e suas partes, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes; anœncios, tabuletas ou cartazes e
placas indicadoras luminosas, e artigos
semelhantes, que contenham uma fonte
luminosa fixa permanente, e suas partes
nªo especificadas nem compreendidas
em outras posiçıes

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9406

Construçıes prefabricadas

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para desporto; suas partes e
acessórios; excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

Ex Capítulo 95
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Outros brinquedos; modelos reduzidos e
modelos semelhantes para divertimento,
mesmo
animados;
quebra-cabeças
(«puzzles») de qualquer tipo

(3)

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

ex 9506

Tacos de golfe e suas partes

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto.
Contudo, podem ser utilizados blocos de formas brutas para as cabeças
de tacos de golfe

Ex Capítulo 96

Artefactos diversos excepto: excepto:

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto

ex 9601
e
ex 9602

Obras de matØrias animais, vegetais ou
minerais para entalhar

Fabricaçªo a partir de matØrias trabalhadas dessas posiçıes

ex 9603

Vassouras e escovas (com excepçªo de
vassouras e semelhantes e escovas feitas
de pŒlo de marta ou de esquilo), vassouras mecânicas para uso manual, excepto
as motorizadas; bonecas e rolos para
pintura, rolos de borracha ou de matØrias flexíveis anÆlogas

Fabricaçªo na qual o valor de todas
as matØrias utilizadas nªo excede
50 % do preço à saída da fÆbrica do
produto

9605

Conjuntos de viagem para toucador de
pessoas, para costura ou para limpeza
de calçado ou de roupas

Cada artigo que constitui o sortido
deve cumprir a regra que lhe seria
aplicada se nªo se apresentasse incluído no sortido. Contudo, o sortido
pode conter produtos nªo originÆrios, desde que o seu valor total
nªo exceda 15 % do preço à saída
da fÆbrica do sortido

9606

Botıes, incluídos os de pressªo; forma e
outras partes, de botıes ou de botıes de
pressªo; esboços de botıes

Fabricaçªo na qual:
 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 50 % do preço
à saída da fÆbrica do produto
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9608

Canetas esferogrÆficas; canetas e marcadores de ponta de feltro ou de outras
pontas porosas; canetas de tinta permanente e outras canetas; estiletes para
duplicadores; lapiseiras; canetas porta-penas, porta-lÆpis e artigos semelhantes;
suas partes (incluindo as tampas e prendedores), excepto os artigos da posiçªo
9609

Fabricaçªo na qual todas as matØrias
utilizadas estªo classificadas numa
posiçªo diferente da do produto. Todavia, podem ser utilizados aparos e
suas pontas classificados na mesma
posiçªo

9612

Fitas impressoras para mÆquinas de escrever e fitas impressoras semelhantes,
tintadas ou preparadas de outra forma
para imprimir, montadas ou nªo em carretØis ou cartuchos; almofadas de carimbo, impregnadas ou nªo, com ou
sem caixa

Fabricaçªo na qual:

ex 9613

Isqueiros piezo

Fabricaçªo na qual o valor das matØrias da posiçªo 9613 utilizadas nªo
excede 30 % do preço à saída da fÆbrica do produto

ex 9614

Cachimbos incluindo as fornalhas

Fabricaçªo a partir de esboços

Objectos de arte, de colecçªo ou antiguidades

Fabricaçªo na qual as matØrias utilizadas devem ser classificadas numa
posiçªo diferente da do produto
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 todas as matØrias utilizadas estªo
classificadas numa posiçªo diferente da do produto;
 o valor de todas as matØrias utilizadas nªo excede 20 % do preço
à saída da fÆbrica do produto

A derrogaçªo relativa ao milho Zea indurata aplica-se atØ 31.12.2002.
Relativamente às condiçıes especiais relacionadas com os «processos específicos» ver as notas introdutórias 7.1 e 7.3.
Relativamente às condiçıes especiais relacionadas com os «processos específicos» ver a nota introdutória 7.2.
A nota 3 do capítulo 32 determina que se trata de preparaçıes à base de matØrias corantes dos tipos utilizados para colorir qualquer matØria ou destinadas a entrar
como ingredientes na fabricaçªo de preparaçıes, desde que nªo estejam classificadas noutra posiçªo do capítulo 32.
Um «grupo» Ø considerado como qualquer parte da designaçªo da posiçªo separada do resto por um ponto e vírgula.
No caso de produtos compostos de matØrias classificadas nas posiçıes 3901 a 3906, por um lado, e nas posiçıes 3907 a 3911, por outro, esta restriçªo apenas se
aplica ao grupo de matØrias que predomina, em peso, no produto obtido.
Sªo consideradas «altamente transparentes» as seguintes películas: películas, cuja intensidade luminosa óptica  medida em conformidade com a ASTM-D 1003-16 por
um nefelómetro de Gardner (ou seja factor de Haze)  Ø inferior a 2 %.
As condiçıes especiais aplicÆveis aos produtos constituídos por uma mistura de matØrias tŒxteis constam da nota introdutória n.o 5.
A utilizaçªo desta matØria estÆ limitada à fabricaçªo de tecidos dos tipos usados para maquinaria para fabricar papel.
Ver nota introdutória n.o 6.
Relativamente aos artigos de malha, nªo associada a elÆstico ou a borracha, obtidos por costura ou reuniªo de peças de tecidos de malha (cortadas ou confeccionadas
directamente com o corte próprio), ver a nota introdutória n.o 6.
SEMII  Instituto de Equipamentos e Materiais Semicondutores.
Regra aplicÆvel atØ 31.12.2005.
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ANEXO III
CERTIFICADO DE CIRCULA˙ˆO EUR.1 E PEDIDO DE CERTIFICADO DE CIRCULA˙ˆO EUR.1
1. O formato do certificado Ø de 210 × 297 mm, sendo autorizada uma tolerância de 5 mm para menos e de 8 mm
para mais no que respeita ao comprimento. O papel a utilizar Ø de cor branca, sem pastas mecânicas, colado para
escrita e pesando, no mínimo, 25 g/m2. EstÆ revestido de uma impressªo de fundo guilochado, de cor verde,
tornando visíveis quaisquer falsificaçıes por processos mecânicos ou químicos.
2. As autoridades competentes das Partes Contratantes podem reservar-se o direito de proceder à impressªo dos
certificados ou confiÆ-la a tipografias por elas autorizadas. Neste œltimo caso, cada certificado deve incluir uma
referŒncia a essa autorizaçªo. AlØm disso, o certificado deve conter o nome e o endereço da tipografia ou um sinal
que permita a sua identificaçªo. Deve igualmente conter um nœmero de sØrie, impresso ou nªo, destinado a
individualizÆ-lo.
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ANEXO IV
DECLARA˙ˆO NA FACTURA
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PROTOCOLO N.o 5
Relativo à assistŒncia administrativa mœtua em matØria aduaneira
Artigo 1.o

Artigo 3.o

Definiçıes

AssistŒncia mediante pedido

Na acepçªo do presente protocolo, entende-se por:

a) «Legislaçªo aduaneira», as disposiçıes legislativas ou regulamentares aplicÆveis nos territórios das Partes Contratantes,
que regem a importaçªo, a exportaçªo, o trânsito de mercadorias e a sua sujeiçªo a qualquer regime ou procedimento aduaneiros, incluindo medidas de proibiçªo, restriçªo
e de controlo;

b) «Autoridade requerente», a autoridade administrativa competente que para o efeito tenha sido designada por uma Parte
Contratante e que apresente um pedido de assistŒncia no
âmbito do presente protocolo;

c) «Autoridade requerida», a autoridade administrativa competente que para o efeito tenha sido designada por uma Parte
Contratante e que receba um pedido de assistŒncia no âmbito do presente protocolo;

d) «Dados pessoais», todas as informaçıes respeitantes a uma
pessoa singular identificada ou identificÆvel;

e) «operaçıes contrÆrias à legislaçªo aduaneira», todas as violaçıes ou tentativas de violaçªo da legislaçªo aduaneira.
Artigo 2.o
´mbito
1.
As Partes Contratantes prestar-se-ªo assistŒncia mœtua, no
âmbito das suas competŒncias, segundo as modalidades e as
condiçıes previstas no presente protocolo, tendo em vista assegurar a correcta aplicaçªo da legislaçªo aduaneira, nomeadamente atravØs da prevençªo, da investigaçªo e da repressªo de
operaçıes contrÆrias a essa legislaçªo.

2.
A assistŒncia em matØria aduaneira prevista no presente
protocolo serÆ prestada a qualquer autoridade administrativa
das Partes Contratantes, competente para a aplicaçªo do presente protocolo. Essa assistŒncia nªo obsta à aplicaçªo das
disposiçıes que regem a ajuda judicial mœtua em matØria do
foro penal e nªo se aplica às informaçıes obtidas no âmbito de
competŒncias exercidas a pedido de uma autoridade judicial,
salvo se a comunicaçªo dessas informaçıes for autorizada pela
autoridade judicial.

3.
A assistŒncia em matØria de cobrança de direitos e imposiçıes ou sançıes pecuniÆrias nªo estÆ abrangida pelo presente
protocolo.

1.
A pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida prestar-lhe-Æ todas as informaçıes œteis que permitam
assegurar a correcta aplicaçªo da legislaçªo aduaneira, designadamente as informaçıes relativas a actividades conhecidas ou
previstas que constituam ou possam constituir uma operaçªo
contrÆria a essa legislaçªo.
2.
A pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida informÆ-la-Æ:
a) se as mercadorias exportadas do território de uma das Partes Contratantes foram correctamente importadas para o
território da outra Parte, especificando, se for caso disso,
o regime aduaneiro a que foram sujeitas essas mercadorias;
b) se as mercadorias importadas para o território de uma das
Partes Contratantes foram correctamente exportadas do território da outra Parte, especificando, se for caso disso, o
regime aduaneiro a que foram sujeitas essas mercadorias.
3.
A pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida tomarÆ, no âmbito das suas disposiçıes legislativas ou
regulamentares, as medidas necessÆrias para assegurar que sejam mantidos sob vigilância especial:
a) As pessoas singulares ou colectivas em relaçªo às quais haja
motivos razoÆveis para supor que efectuam ou efectuaram
operaçıes contrÆrias à legislaçªo aduaneira;
b) Os locais onde foram ou podem ser reunidas existŒncias de
mercadorias em condiçıes tais que haja motivos razoÆveis
para supor que se destinam a ser utilizadas em operaçıes
contrÆrias à legislaçªo aduaneira;
c) Mercadorias que sªo ou podem ser transportadas em condiçıes tais que haja motivos razoÆveis para supor que se
destinam a ser utilizadas em operaçıes contrÆrias à legislaçªo aduaneira;
d) Meios de transporte que sªo ou podem ser utilizados em
condiçıes tais que haja motivos razoÆveis para supor que se
destinam a ser utilizados em operaçıes contrÆrias à legislaçªo aduaneira.
Artigo 4.o
AssistŒncia espontânea
As Partes Contratantes prestar-se-ªo assistŒncia mœtua, por sua
própria iniciativa e em conformidade com as respectivas disposiçıes legislativas ou regulamentares, se considerarem que tal
Ø necessÆrio para a correcta aplicaçªo da legislaçªo aduaneira,
designadamente fornecendo as informaçıes obtidas relativamente a:
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 actividades que constituam ou possam constituir operaçıes
contrÆrias a essa legislaçªo e que se possam revestir de
interesse para a outra Parte Contratante;

e) Informaçıes o mais exactas e completas possível sobre as
pessoas singulares ou colectivas objecto de tais investigaçıes;

 novos meios ou mØtodos utilizados para efectuar operaçıes
contrÆrias à legislaçªo aduaneira;

f) Um resumo dos factos pertinentes e dos inquØritos jÆ realizados.

 mercadorias que se saiba serem objecto de operaçıes contrÆrias à legislaçªo aduaneira;

3.
Os pedidos devem ser apresentados numa língua oficial
da autoridade requerida ou numa língua aceite por essa autoridade. Este requisito nªo se aplica aos documentos que acompanham os pedidos nos termos do n.o 1.

 pessoas singulares ou colectivas em relaçªo às quais haja
motivos razoÆveis para supor que efectuam ou efectuaram
operaçıes contrÆrias à legislaçªo aduaneira;
 meios de transporte em relaçªo aos quais haja motivos
razoÆveis para supor que foram, sªo ou podem ser utilizados para efectuar operaçıes contrÆrias à legislaçªo aduaneira.

4.
No caso de um pedido nªo satisfazer os requisitos formais acima estabelecidos, pode solicitar-se que seja corrigido
ou completado, podendo, entretanto, ser tomadas medidas cautelares.
Artigo 7.o

Artigo 5.o

Execuçªo dos pedidos

Entrega e notificaçªo

1.
A fim de dar seguimento a um pedido de assistŒncia, a
autoridade requerida agirÆ, no âmbito das suas competŒncias e
em funçªo dos recursos disponíveis, como se o fizesse por sua
própria iniciativa ou a pedido de outras autoridades dessa Parte
Contratante, prestando as informaçıes de que disponha, efectuando ou mandando efectuar os inquØritos adequados. O disposto no presente nœmero aplica-se igualmente a qualquer
outra autoridade à qual a autoridade requerida tenha dirigido
o pedido, quando esta œltima nªo pode agir por si só.

A pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida
tomarÆ, em conformidade com as suas disposiçıes legislativas
e regulamentares, todas as medidas necessÆrias para:
 entregar todos os documentos, ou
 notificar todas as decisıes,
emanantes da autoridade requerente e abrangidos pelo âmbito
do presente protocolo, a um destinatÆrio que resida ou esteja
estabelecido no território da autoridade requerida. Os pedidos
de entrega de documentos ou de notificaçªo de decisıes devem
ser feitos por escrito numa língua oficial da autoridade requerida ou numa língua aceite por essa autoridade.
Artigo 6.o
Forma e conteœdo dos pedidos de assistŒncia
1.
Os pedidos apresentados nos termos do presente protocolo devem ser feitos por escrito. Devem ser apensos aos pedidos todos os documentos necessÆrios para a respectiva execuçªo. Sempre que o carÆcter urgente da situaçªo o justificar,
podem ser aceites pedidos orais que devem, no entanto, ser
imediatamente confirmados por escrito.
2.
Os pedidos apresentados no termos do n.o 1 devem incluir os seguintes elementos:
a) A autoridade requerente;

2.
Os pedidos de assistŒncia serªo executados em conformidade com as disposiçıes legislativas ou regulamentares da Parte
Contratante requerida.
3.
Os funcionÆrios devidamente autorizados de uma Parte
Contratante podem, com o acordo da outra Parte Contratante
em causa e nas condiçıes por ela previstas, estar presentes, a
fim de obter dos serviços da autoridade requerida, ou de qualquer outra autoridade em causa em conformidade com o n.o 1,
informaçıes relativas às actividades que constituem ou podem
constituir operaçıes contrÆrias à legislaçªo aduaneira, de que a
autoridade requerente necessite para efeitos do presente protocolo.
4.
Os funcionÆrios devidamente autorizados de uma Parte
Contratante podem, com o acordo da outra Parte Contratante
em causa e nas condiçıes por ela previstas, estar presentes
quando da realizaçªo de inquØritos no território desta œltima.
Artigo 8.o
Forma de comunicaçªo das informaçıes

c) O objecto e a razªo do pedido;

1.
A autoridade requerida comunicarÆ por escrito os resultados dos inquØritos à autoridade requerente, juntamente com
os documentos, as cópias autenticadas ou outros instrumentos
pertinentes.

d) As disposiçıes legislativas ou regulamentares e outros instrumentos juridicamente vinculativos em causa;

2.
Estas informaçıes podem ser transmitidas por suporte
informÆtico.

b) A medida requerida;
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3.
Os originais dos documentos só serªo transmitidos mediante pedido expresso nos casos em que as cópias autenticadas
nªo sejam suficientes. Os originais devem ser devolvidos com a
maior brevidade possível.
Artigo 9.o
Excepçıes à obrigaçªo de prestar assistŒncia
1.
A assistŒncia pode ser recusada ou sujeita ao cumprimento de determinadas condiçıes ou requisitos nos casos em
que, no âmbito do presente protocolo, uma das Partes considerar que a assistŒncia:
a) pode comprometer a soberania da CroÆcia ou de um Estado-Membro ao qual tenha sido solicitada ao abrigo do
presente protocolo, ou
b) pode comprometer a ordem pœblica, a segurança pœblica ou
outros princípios fundamentais, designadamente nos casos
referidos no n.o 2 do artigo 10.o, ou
c) viole um segredo industrial, comercial ou profissional.
2.
A autoridade requerida pode decidir protelar a assistŒncia
se considerar que pode interferir com um inquØrito, acçªo
judicial ou processo em curso. Nesse caso, a autoridade requerida consultarÆ a autoridade requerente para decidir se a assistŒncia pode ser prestada sob certas condiçıes ou requisitos por
si fixados.
3.
Quando a autoridade requerente solicitar assistŒncia que
ela própria nªo poderia prestar se esta lhe fosse solicitada, deve
chamar a atençªo para esse facto no respectivo pedido. CaberÆ,
entªo, à autoridade requerida decidir como satisfazer esse pedido.
4.
Nos casos referidos nos n.os 1 e 2, a decisªo da autoridade requerida e as razıes que a justificam devem ser comunicadas sem demora à autoridade requerente.
Artigo 10.o
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sente protocolo no âmbito de acçıes judiciais ou administrativas intentadas junto dos tribunais, na sequŒncia de operaçıes
contrÆrias à legislaçªo aduaneira. Por conseguinte, as Partes
Contratantes podem apresentar como elemento de prova nos
seus autos de notícia, relatórios e testemunhos, bem como nas
acçıes e acusaçıes deduzidas em tribunal, as informaçıes obtidas e os documentos consultados em conformidade com as
disposiçıes do presente protocolo. A autoridade competente
que forneceu essas informaçıes ou facultou o acesso a esses
documentos deve ser notificada dessa utilizaçªo.
4.
As informaçıes obtidas serªo utilizadas exclusivamente
para fins do presente protocolo. Se uma das Partes Contratantes pretender utilizar essas informaçıes para outros fins,
deve obter a autorizaçªo prØvia, por escrito, da autoridade
que as forneceu. Nesse caso, as informaçıes ficarªo sujeitas
às restriçıes impostas por essa autoridade.
Artigo 11.o
Peritos e testemunhas
Um funcionÆrio da autoridade requerida pode ser autorizado a
comparecer, nos limites estabelecidos na autorizaçªo que lhe
foi concedida, como perito ou testemunha em acçıes judiciais
ou administrativas relativas a questıes abrangidas pelo presente
protocolo, perante os tribunais da outra Parte, e a apresentar os
objectos, documentos ou respectivas cópias autenticadas eventualmente necessÆrios para esse efeito. O pedido de comparŒncia deve indicar especificamente a autoridade judicial ou administrativa perante a qual esse funcionÆrio deve comparecer e
sobre que assunto, a que título ou em que qualidade serÆ
interrogado.
Artigo 12.o
Despesas de assistŒncia
As Partes renunciam a exigir o reembolso de despesas incorridas no âmbito do presente protocolo, excepto no que se refere
às despesas com peritos e testemunhas, se for caso disso, bem
como com intØrpretes e tradutores que nªo sejam funcionÆrios
da administraçªo pœblica.

Intercâmbio de informaçıes e confidencialidade
1.
As informaçıes comunicadas, sob qualquer forma, nos
termos do presente protocolo tŒm carÆcter confidencial ou
reservado, de acordo com as regras aplicadas pelas Partes Contratantes. As informaçıes estªo sujeitas à obrigaçªo do segredo
oficial e beneficiam da protecçªo prevista na legislaçªo aplicÆvel na matØria na Parte que as recebeu, bem como nas disposiçıes correspondentes aplicÆveis às autoridades comunitÆrias.
2.
Os dados pessoais só podem ser permutados se a Parte
Contratante que os deve receber se comprometer a aplicar-lhes
um grau de protecçªo, pelo menos, equivalente ao aplicado,
nesse caso particular, na Parte Contratante que os deve fornecer. Para o efeito, as Partes Contratantes comunicarªo entre si
as informaçıes relativas às regras aplicÆveis nas respectivas
jurisdiçıes, incluindo, se necessÆrio, as disposiçıes legislativas
em vigor nos Estados-Membros da Comunidade.
3.
Nenhuma disposiçªo do presente protocolo obsta à utilizaçªo de informaçıes obtidas em conformidade com o pre-

Artigo 13.o
Aplicaçªo
1.
A aplicaçªo do presente protocolo serÆ confiada, por um
lado, às autoridades aduaneiras da CroÆcia e, por outro, aos
serviços competentes da Comissªo das Comunidades Europeias
e, se for caso disso, às autoridades aduaneiras dos Estados-Membros da Uniªo Europeia. Estas autoridades decidirªo de
todas as medidas e disposiçıes prÆticas necessÆrias para a sua
aplicaçªo, tendo em conta as normas em vigor, designadamente
em matØria de protecçªo de dados. Podem recomendar às instâncias competentes as alteraçıes do presente protocolo que
considerem necessÆrias.
2.
As Partes Contratantes consultar-se-ªo e manter-se-ªo
mutuamente informadas sobre as normas de execuçªo adoptadas em conformidade com as disposiçıes do presente protocolo.
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Artigo 14.o
Outros acordos
1.
Tendo em conta as competŒncias respectivas da Comunidade Europeia e dos Estados-Membros, as disposiçıes do presente protocolo:
 nªo afectarªo as obrigaçıes das Partes Contratantes decorrentes de outros acordos ou convençıes internacionais;
 serªo consideradas complementares aos acordos bilaterais
em matØria de assistŒncia mœtua que tenham sido ou possam ser concluídos entre os Estados-Membros e a CroÆcia, e
 nªo afectarªo as disposiçıes comunitÆrias relativas à comunicaçªo, entre os serviços competentes da Comissªo das
Comunidades Europeias e as autoridades aduaneiras dos
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Estados-Membros, de quaisquer informaçıes obtidas no âmbito do presente protocolo que se possam revestir de interesse para a Comunidade
2.
Nªo obstante o disposto no n.o 1, as disposiçıes do
presente protocolo prevalecerªo sobre as disposiçıes dos acordos bilaterais em matØria de assistŒncia mœtua que tenham sido
ou possam ser concluídos entre os Estados-Membros e a CroÆcia, na medida em que as disposiçıes destes œltimos sejam
incompatíveis com as do presente protocolo.
3.
No que respeita a questıes relacionadas com a aplicabilidade do presente protocolo, as Partes Contratantes empreenderªo consultas entre si com vista à sua resoluçªo no âmbito
do ComitØ Provisório instituído nos termos do artigo 38.o do
Acordo.
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PROTOCOLO N.o 6
Relativo ao trÆfego rodoviÆrio em trânsito
Artigo 1.o (alíneas a) e b) do artigo 3.o do Protocolo n.o 6 do AEA)
Definiçıes
Na acepçªo do presente protocolo, entende-se por:
a) TrÆfego comunitÆrio em trânsito, o transporte de mercadorias em trânsito no território croata com destino a um
Estado-Membro da Comunidade ou dele proveniente, efectuado por um transportador estabelecido na Comunidade;
b) TrÆfego croata em trânsito, o transporte de mercadorias em
trânsito no território comunitÆrio, provenientes da CroÆcia
e com destino a um país terceiro ou provenientes de um
país terceiro com destino à CroÆcia, efectuado por um
transportador estabelecido na CroÆcia.
Artigo 2.o ( n.os 2, 3 e 6 do artigo 11.o do Protocolo n.o 6 do AEA)
Disposiçıes gerais
1.
As Partes Contratantes acordam em conceder o acesso
sem restriçıes ao trÆfego comunitÆrio em trânsito pela CroÆcia
e ao trÆfego croata em trânsito pela Comunidade com efeitos a
partir da data de entrada em vigor do Acordo.
2.
Em derrogaçªo do n.o 1, aplicam-se as seguintes disposiçıes ao trÆfego croata em trânsito pela `ustria:
a) AtØ 31 de Dezembro de 2002, manter-se-Æ para o trânsito
croata um regime idŒntico ao aplicado ao abrigo do acordo
bilateral entre a `ustria e a CroÆcia, assinado em 6 de Junho
de 1995. O mais tardar em 30 de Junho de 2002, as Partes
Contratantes examinarªo o funcionamento do regime aplicado entre a `ustria e a CroÆcia com base no princípio da
nªo discriminaçªo que deve aplicar-se aos veículos pesados
de mercadorias da Comunidade Europeia e da CroÆcia em
trânsito pela `ustria. Serªo tomadas as medidas adequadas,
a fim de assegurar, se necessÆrio, a efectividade da nªo
discriminaçªo;

b) Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003 e atØ 31 de
Dezembro de 2003, aplicar-se-Æ um sistema de ecopontos
semelhante ao estabelecido no artigo 11.o do Protocolo n.o 9
do Acto de Adesªo da `ustria à Uniªo Europeia. O mØtodo
de cÆlculo e as regras e procedimentos específicos para a
gestªo e controlo dos ecopontos serªo acordados oportunamente por troca de cartas entre as Partes Contratantes,
devendo estar em conformidade com as disposiçıes do artigo 11.o e do artigo 14.o do referido protocolo.
3.
As Partes Contratantes abster-se-ªo de tomar qualquer
medida unilateral susceptível de provocar uma discriminaçªo
entre os transportadores ou os veículos da Comunidade ou da
CroÆcia. As Partes Contratantes tomarªo todas as medidas necessÆrias para facilitar o transporte rodoviÆrio com destino ao
território da outra Parte ou atravØs desse território.
Artigo 3.o (artigo 18.o do Protocolo n.o 6 do AEA)
Simplificaçªo das formalidades
1.
As Partes Contratantes acordam em simplificar o fluxo
ferroviÆrio e rodoviÆrio de mercadorias, quer bilateral quer
em trânsito.
2.
As Partes Contratantes acordam em iniciar negociaçıes
para celebrar um acordo sobre a simplificaçªo dos controlos e
das formalidades no âmbito do transporte de mercadorias.
3.
As Partes Contratantes acordam em desenvolver acçıes
comuns e favorecer, na medida do necessÆrio, a adopçªo de
medidas de simplificaçªo complementares.
Artigo 4.o (n.o 1 do artigo 20.o do Protocolo n.o 6 do AEA)
Execuçªo
A cooperaçªo entre as Partes Contratantes no respeitante à
execuçªo do presente protocolo efectuar-se-Æ no âmbito de
um subcomitØ especial que serÆ instituído em conformidade
com o artigo 41.o do Acordo.
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Proposta de decisªo do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisªo n.o 1692/96/CE
sobre as orientaçıes comunitÆrias para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes
(2001/C 362 E/02)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 544 final  2001/0229(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 9 de Outubro de 2001)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 156.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Considerando o seguinte:
(1) O crescimento do trÆfego, designadamente o aumento da
quota de veículos pesados, tem conduzido ao aumento do
congestionamento e dos pontos de estrangulamento nos
corredores de transporte internacional. Para garantir a
livre mobilidade de pessoas e bens serÆ, por conseguinte,
necessÆrio optimizar a capacidade da rede transeuropeia
de transportes, conforme indicado na Decisªo n.o
1692/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
23 de Julho de 1996, sobre as orientaçıes comunitÆrias
para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes (1), com a redacçªo que lhe foi dada pela Decisªo
n.o 1346/2001/CE (2).
(2) As exigŒncias de protecçªo ambiental deverªo ser integradas na definiçªo e execuçªo das políticas em matØria de
redes transeuropeias, nos termos do artigo 6.o do Tratado.
Isto obriga à promoçªo dos modos menos prejudiciais
para o ambiente, designadamente do caminho-de-ferro,
da navegaçªo marítima de curta distância e da navegaçªo
interior.
(3) O Conselho Europeu de Gotemburgo convidou as instituiçıes europeias a adoptar, atØ 2003, orientaçıes revistas
no domínio da rede transeuropeia de transportes, com
vista a dar prioridade, sempre que adequado, aos investimentos em infra-estruturas ferroviÆrias, transportes marítimos de curta distância, operaçıes intermodais e interligaçıes eficazes.
(4) O Livro Branco da Comissªo relativo à política europeia
de transportes (3) preconiza uma abordagem integrada que
(1) JO L 228 de 9.9.1996, p. 1.
(2) JO L 185 de 6.7.2001, p. 1.
(3) COM(2001) 370.

conjugue, designadamente, medidas de revitalizaçªo do
transporte ferroviÆrio, em especial no que se refere ao
transporte de mercadorias, de promoçªo dos transportes
marítimos de curta distância, de incentivo a uma maior
complementaridade entre o transporte ferroviÆrio de alta
velocidade e o transporte aØreo, e de promoçªo do desenvolvimento de sistemas de transportes inteligentes, tendo
em vista o aumento da eficÆcia e da segurança da rede.
(5) A eficÆcia da política comum de transportes depende,
entre outras coisas, da coerŒncia das medidas adoptadas
para revitalizar o sector dos caminhos-de-ferro e desenvolver a infra-estrutura ferroviÆria. A Directiva
2001/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
26 de Fevereiro de 2001, que altera a Directiva
91/440/CEE relativa ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitÆrios (4), prevŒ uma rede transeuropeia
de transportes ferroviÆrios de mercadorias aberta aos serviços de transporte internacional de mercadorias a partir
de 2003. Para poderem beneficiar dos investimentos e
atrair uma parte dos trÆfegos vindos do sector rodoviÆrio,
as linhas da rede transeuropeia de transportes ferroviÆrios
de mercadorias deverªo ser consideradas como linhas pertencentes à rede ferroviÆria definida nas orientaçıes estabelecidas no âmbito da Decisªo n.o 1692/96/CE.
(6) A segunda ConferŒncia pan-europeia de transportes realizada em Creta, em 1994, e a terceira ConferŒncia pan-europeia de transportes realizada em Helsínquia, em 1997,
permitiram identificar dez corredores pan-europeus de
transportes e quatro zonas pan-europeias prioritÆrias
para a cooperaçªo entre a Comunidade Europeia e os
países terceiros interessados.
(7) A BulgÆria, Repœblica Checa, Chipre, Estónia, Hungria,
Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, RomØnia, Repœblica Eslovaca, EslovØnia e Turquia celebraram acordos de associaçªo com a Uniªo Europeia e sªo candidatos à adesªo.
As entidades responsÆveis pelos transportes de 11 desses
países realizaram, com o apoio da Comissªo, uma avaliaçªo das necessidades de infra-estruturas de transportes (5).
(8) Os projectos específicos n.o 9, 10 e 11 do Anexo III jÆ se
encontram concluídos.
(9) A ligaçªo da linha de alta velocidade Sul ao resto da rede
obrigarÆ à extensªo do projecto atØ Nîmes.
(4) JO L 75 de 15.3.2001, p. 1.
(5) Contrato PHARE 97/0150.00.
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(10) O eixo do Brenner deve ligar-se melhor às cidades italianas.
(11) O projecto Galileo, sistema europeu de radionavegaçªo
por satØlite para fins civis, deverÆ oferecer muitas oportunidades de desenvolvimento de aplicaçıes e serviços de
navegaçªo, localizaçªo e gestªo de trÆfego aplicÆveis a
todos os modos de transporte, e de serviços de transporte
de valor acrescentado.
(12) Para fazer face ao acentuado aumento do trÆfego, deverªo
ser adoptadas medidas imediatas tendentes à criaçªo de
uma ligaçªo ferroviÆria de alta capacidade que permita
transferir uma parte do trÆfego rodoviÆrio para a ferrovia
e facilite o trânsito nos PirenØus.
(13) O crescimento do trÆfego internacional no eixo oeste-leste, entre Estugarda e Viena, designadamente o corredor
do Danœbio, carece de infra-estruturas eficientes.
(14) O ponto de estrangulamento entre Straubing e Vilshofen,
no Rio Danœbio, cria grandes entraves à navegaçªo no
eixo internacional Reno-Meno-Danœbio, desde o Mar do
Norte atØ ao Mar Negro.
(15) A falta de interoperabilidade da rede ferroviÆria ibØrica
constitui um dos principais obstÆculos à realizaçªo de
uma rede transeuropeia de transportes ferroviÆrios eficaz.
(16) A conclusªo de uma ligaçªo permanente entre a Alemanha e a Dinamarca deverÆ melhorar a acessibilidade dos
países nórdicos.
(17) A Decisªo n.o 1692/96/CE deverÆ, por conseguinte, ser
alterada em conformidade,
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b) estabelecimento e desenvolvimento de infra-estruturas
de ligaçªo das regiıes insulares e dos enclaves, bem
como das regiıes perifØricas e ultraperifØricas às regiıes
centrais da Comunidade;
c) adopçªo das medidas necessÆrias à progressiva constituiçªo de uma rede ferroviÆria interoperÆvel prioritariamente dedicada ao transporte de mercadorias, incluindo medidas em matØria de terminais intermodais;
d) criaçªo de infra-estruturas ferroviÆrias de ligaçªo aos
portos, com vista a promover a navegaçªo de curta
distância e a navegaçªo interior;
e) adopçªo de medidas de integraçªo dos transportes ferroviÆrios e aØreos, incluindo os acessos por via fØrrea
aos aeroportos e as infra-estruturas e instalaçıes necessÆrias aos serviços de transporte aØreo e ferroviÆrio;
f) implantaçªo de sistemas de transportes inteligentes interoperÆveis tendo em vista optimizar a capacidade das
infra-estruturas existentes e aumentar a segurança;
g) integraçªo da segurança e das preocupaçıes ambientais
na concepçªo e execuçªo da rede transeuropeia de
transportes».
2. O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
Aquando do desenvolvimento e da execuçªo dos
projectos, os Estados-Membros deverªo tomar em consideraçªo a protecçªo ambiental efectuando avaliaçıes do impacto ambiental dos projectos de interesse comum a executar, nos termos da Directiva 85/337/CEE do Conselho,
de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliaçªo dos efeitos de
determinados projectos pœblicos e privados no ambiente (1), e em aplicaçªo da Directiva 92/43/CEE, de 21
de Maio de 1992, relativa à preservaçªo dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (2).

ADOPTARAM A PRESENTE DECISˆO:

Artigo 1.o
A Directiva 1692/96/CE do Conselho Ø alterada do seguinte
modo:
1. O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Tendo em conta os objectivos estabelecidos no artigo 2.o e
as linhas gerais das medidas definidas no artigo 4.o, sªo
estabelecidas as prioridades seguintes:
a) estabelecimento e desenvolvimento das ligaçıes e interconexıes de base necessÆrias à eliminaçªo dos pontos
de estrangulamento, criaçªo dos elos de ligaçªo em
falta, designadamente dos troços junto às fronteiras, e
melhoria da interoperabilidade dos grandes eixos;

Sempre que necessÆrio, os Estados-Membros efectuarªo
uma avaliaçªo ambiental dos planos e programas que estªo
na base desses projectos, designadamente dos que beneficiaram de financiamentos comunitÆrios, nos termos da
Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 2001, relativa à avaliaçªo dos
efeitos de determinados planos e programas no ambiente (3).
2.
No caso de vir a ser proposta a inclusªo, na presente
decisªo, de novas ligaçıes ou de outros grandes desenvolvimentos infra-estruturais nodais, o comitØ instituído nos
termos do n.o 2 do artigo 18.o lançarÆ uma avaliaçªo
ambiental das alteraçıes propostas, de acordo com os princípios da avaliaçªo ambiental estratØgica.»
(1) JO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
(2) JO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
(3) JO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
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3. O n.o 3 do artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«3.
A rede compreende as infra-estruturas de gestªo do
trÆfego, de informaçªo aos utilizadores, de intervençªo em
caso de emergŒncia ou de acidente e de cobrança de portagens por via electrónica. A rede apoiar-se-Æ numa cooperaçªo activa entre os sistemas de gestªo do trÆfego à
escala europeia, nacional e regional, bem como entre os
fornecedores de serviços de informaçıes sobre os trajectos
e o trÆfego e de serviços de valor acrescentado, assegurando a complementaridade necessÆria das aplicaçıes
cuja implantaçªo se encontra facilitada no âmbito do programa relativo às redes transeuropeias de telecomunicaçıes.»
4. O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
A rede ferroviÆria serÆ composta pelas redes de caminhos-de-ferro de alta velocidade e convencionais.
2.
A rede de caminhos-de-ferro de alta velocidade serÆ
composta por:
a) linhas especialmente construídas para a alta velocidade,
equipadas para velocidades geralmente iguais ou superiores a 250 km/h, recorrendo a tecnologias actuais ou
novas,
b) linhas especialmente adaptadas para a alta velocidade,
equipadas para velocidades da ordem dos 200 km/h;
c) linhas especialmente adaptadas para a alta velocidade
com características específicas resultantes de condicionalismos topogrÆficos, relacionados com o relevo do
terreno ou o ambiente urbano, e cuja velocidade deverÆ
ser adaptada caso a caso, ou linhas de acesso aos aeroportos de interesse comum.
Esta rede serÆ composta pelas linhas constantes do Anexo
I. Os requisitos essenciais e as especificaçıes tØcnicas de
interoperabilidade aplicÆveis à rede ferroviÆria de alta velocidade, de acordo com as tecnologias existentes, sªo definidos nos termos do disposto na Directiva 96/48/CE do
Conselho, de 23 de Julho de 1996, relativa à interoperabilidade do sistema ferroviÆrio transeuropeu de alta velocidade (1). Os Estados-Membros notificarªo a Comissªo da
abertura de qualquer linha especialmente construída ou
adaptada para a alta velocidade.
3.
A rede ferroviÆria convencional Ø composta por linhas de elevada qualidade que compreendem os troços
dedicados ao transporte combinado a que Ø feita referŒncia
no artigo 14.o, os acessos aos portos marítimos e interiores
de interesse comum e os terminais de mercadorias abertos
aos operadores em geral. Os requisitos essenciais e as especificaçıes tØcnicas de interoperabilidade aplicÆveis à rede
ferroviÆria convencional sªo definidos em conformidade
com a Directiva 2001/16/CE do Parlamento Europeu e
(1) JO L 235 de 17.9.1996, p. 6.
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do Conselho, de 19 de Março de 2001, relativa à interoperabilidade do sistema ferroviÆrio transeuropeu convencional (2).
4.

A rede deverÆ:

 desempenhar um importante papel no trÆfego ferroviÆrio de passageiros de longa distância,
 permitir a interligaçªo com os aeroportos,
 permitir o acesso às redes ferroviÆrias regionais e locais,
 facilitar o transporte de mercadorias, definindo e desenvolvendo grandes linhas dedicadas ao transporte de
mercadorias ou eixos prioritariamente dedicados aos
comboios de mercadorias,
 desempenhar um importante papel em matØria de
transporte combinado,
 permitir a interligaçªo com o transporte marítimo de
curta distância e a navegaçªo interior.
5.
Devido à sua continuidade e à sua progressiva interoperabilidade, a rede deverÆ oferecer um elevado nível de
qualidade e de segurança aos utilizadores, nomeadamente
atravØs da harmonizaçªo tØcnica e do sistema normalizado
de controlo e comando (ERTMS) recomendado para a rede
ferroviÆria europeia. Para o efeito, serÆ estabelecido um
plano de acçªo pela Comissªo.
6.
A rede compreende as infra-estruturas e instalaçıes
necessÆrias à integraçªo de serviços de transportes aØreos e
ferroviÆrios.»
5. No artigo 11.o, serÆ inserido o n.o 3B seguinte:
«3B.
Os portos interiores da rede equipados com instalaçıes de transbordo para o transporte intermodal e com
um volume anual de trÆfego de mercadorias de, pelo menos, 500 000 toneladas constam do Anexo I.»
6. É aditado o seguinte n.o 3 ao artigo 13.o:
«3.
Sempre que adequado, as componentes internacionais e comunitÆrias deverªo ser progressivamente ligadas
às linhas de alta velocidade da rede ferroviÆria. A rede deve
incluir as infra-estruturas e instalaçıes necessÆrias à integraçªo dos serviços de transporte aØreo e ferroviÆrio.»
7. O artigo 18.o Ø alterado do seguinte modo:
a) O título passa a ter a seguinte redacçªo:
«ComitØ de acompanhamento e de revisªo das orientaçıes.»
(2) JO L 110 de 20.4.2001, p. 1.
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b) O n.o 1 passa a ter a seguinte redacçªo:
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assistida pelo comitØ a que se refere o n.o 2. Se necessÆrio, o relatório serÆ acompanhado de propostas legislativas de revisªo das orientaçıes.»

«1.
Antes de 2004, os Estados-Membros notificarªo a
Comissªo e o comitØ instituído nos termos do n.o 2 do
artigo 18.o dos planos e programas nacionais elaborados, susceptíveis de influenciar o desenvolvimento da
rede transeuropeia de transportes, designadamente no
que se refere à natureza, calendÆrio e planos financeiros
estimados dos projectos de interesse comum identificados na presente decisªo.

8. O artigo 19.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 19.o
Projectos específicos
O Anexo III apresenta os projectos de interesse comum
cuja execuçªo Ø considerada prioritÆria pela Comunidade».

Os Estados-Membros notificarªo igualmente o comitØ
previsto no n.o 2 do artigo 18.o, das eventuais actualizaçıes desses planos e programas.

9. Os artigos 20.o e 21.o sªo eliminados.
Antes de qualquer alteraçªo susceptível de afectar a rede
definida nos anexos à presente decisªo, o Estado-Membro deverÆ dar conhecimento dessa alteraçªo ao comitØ
instituído nos termos do n.o 2 do artigo 18.o, bem
como à Comissªo e a todos os Estados-Membros eventualmente afectados pela alteraçªo em causa.»

10. Os Anexos I e III da Decisªo 1629/96/CE sªo alterados em
conformidade com o Anexo da presente decisªo.

Artigo 2.o
A presente decisªo entra em vigor no vigØsimo dia a contar da
data da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

c) O n.o 3 Ø alterado do seguinte modo:
«3.
A Comissªo apresentarÆ relatórios regulares ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao ComitØ Económico e Social e ao ComitØ das Regiıes sobre a aplicaçªo das orientaçıes definidas na presente decisªo.
Para elaboraçªo do referido relatório, a Comissªo serÆ

Artigo 3.o
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente decisªo.

ANEXO
Os Anexos I e III da Decisªo n.o 1692/96/CE sªo alterados da seguinte forma:
1. No Anexo I, as secçıes 2, 3, 4 e 6 sªo substituídas pelas seguintes secçıes:
Secçªo 2: Rede rodoviÆria
2.0

Europa

2.4

GrØcia

2.8

ItÆlia

2.12

2.1

BØlgica

2.5

Espanha

2.9

Luxemburgo

2.13

Portugal
Finlândia

2.2

Dinamarca

2.6

França

2.10

Países Baixos

2.14

SuØcia

2.3

Alemanha

2.7

Irlanda

2.11

`ustria

2.15

Reino Unido

Secçªo 3: Rede ferroviÆria
3.0

Europa

3.4

GrØcia

3.8

ItÆlia

3.12

Portugal

3.1

BØlgica

3.5

Espanha

3.9

Luxemburgo

3.13

Finlândia

3.2

Dinamarca

3.6

França

3.10

Países Baixos

3.14

SuØcia

3.3

Alemanha

3.7

Irlanda

3.11

`ustria

3.15

Reino Unido
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Secçªo 4: Rede de vias navegÆveis e portos de navegaçªo interior
Secçªo 6: Rede de aeroportos
6.0 Europa

6.4 França

6.1 BØlgica/Dinamarca/Alemanha/Luxemburgo/

6.5 Irlanda/Reino Unido

/Países Baixos
6.2 GrØcia

6.6 ItÆlia
6.7 Finlândia/SuØcia

6.3 Espanha/Portugal

2. O Anexo III passa a ter a seguinte redacçªo:
LISTA DE PROJECTOS ESPEC˝FICOS
1. Linha de caminho-de-ferro de alta velocidade/transporte combinado Norte-Sul
Nuremberga-Erfurt-Halle/Leipzig-Berlim
Eixo do Brenner: NÆpoles-Verona-Munique e Bolonha-Milªo
2. Linha de caminho-de-ferro de alta velocidade PBCAL (Paris-Bruxelas-Colónia-Amesterdªo-Londres)
BØlgica: fronteira França/BØlgica-Bruxelas-LiŁge-fronteira BØlgica/Alemanha
Bruxelas-fronteira BØlgica/Países Baixos
Reino Unido: Londres-Acesso ao Tœnel da Mancha
Países Baixos: fronteira BØlgica/Países Baixos-Roterdªo-Amesterdªo
Alemanha: (Aachen) G 27 Colónia-Reno/Meno
3. Linha de caminho-de-ferro de alta velocidade Sul:
Madrid-Barcelona-Perpignan-Montpellier-Nîmes
Madrid-Vitoria-Dax
4. Linha de caminho-de-ferro de alta velocidade Leste:
Paris-Metz-Estrasburgo-Appenweier-(Karlsruhe) incluindo a secçªo Metz-Saarbrücken-Mannheim e Metz-Luxemburgo
5. Caminho-de-ferro convencional/transporte combinado: Linha da Betuwe
Roterdªo-fronteira Países Baixos/Alemanha-(Reno/Ruhr)
6. Linha de caminho-de-ferro de alta velocidade/transporte combinado França/ItÆlia
Lyon-Turim
Turim-Milªo-Veneza-Trieste
7. Auto-estradas gregas: Pathe: Rio Antirio, Patras-Atenas-Tessalónica-Promahon (fronteira GrØcia/BulgÆria) e Via
Egnatia: Igoumenitsa-Tessalónica-Alexandroupolis-Ormenio (fronteira GrØcia/BulgÆria)-Kipi (fronteira GrØcia/Turquia)
8. Ligaçªo multimodal Portugal-Espanha-Europa Central
12. Triângulo nórdico (ferrovia/rodovia)
13. Ligaçªo rodoviÆria Irlanda/Reino Unido/Benelux
14. Linha principal da costa ocidental (ferrovia)
15. Sistema global de navegaçªo e de determinaçªo da posiçªo por satØlite-Galileo
16. Ligaçªo ferroviÆria de alta capacidade de travessia dos PirenØus
17. Transporte combinado/Comboio de alta velocidade:
Estugarda-Munique-Salzburg/Linz-Viena
18. Trabalhos de melhoria da navegabilidade do rio Danœbio entre Vilshofen e Straubing
19. Interoperabilidade das linhas de caminho-de-ferro de alta velocidade na Península IbØrica
20. Fehmarnbelt: ligaçªo fixa entre a Alemanha e a Dinamarca
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Comunicaçªo da Comissªo ao Conselho e ao Parlamento Europeu  Programa de acçªo para a
realizaçªo do cØu œnico europeu e proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece o quadro para a criaçªo do cØu œnico europeu
(2001/C 362 E/03)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 123 final  2001/0060(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 11 de Outubro de 2001)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente o n.o 2 do seu artigo 80.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,

nómicos para realizar um espaço aØreo europeu œnico, o
cØu œnico, tendo em conta os desenvolvimentos em curso
a nível pan-europeu no âmbito do Eurocontrol.
(6) O desenvolvimento dos serviços de navegaçªo aØrea deve
respeitar os objectivos gerais de segurança e de eficÆcia,
em conformidade com os princípios estabelecidos pela
Convençªo relativa à aviaçªo civil internacional, assinada
em Chicago, em 7 de Dezembro de 1944.

Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando de acordo com o procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,

(7) Na medida do necessÆrio, convØm prosseguir o reforço da
cooperaçªo civil-militar, indispensÆvel para a utilizaçªo
eficaz do espaço aØreo, atravØs do recurso, se possível,
aos quadros de cooperaçªo existentes e aos instrumentos
adequados no que se refere a todas as questıes relativas à
circulaçªo aØrea e aos serviços de navegaçªo aØrea para
fins exclusivamente militares.

Considerando o seguinte:
(1) A realizaçªo da política comum de transportes exige um
sistema de transporte aØreo eficaz que permita a operaçªo
segura e regular de serviços de transporte aØreo facilitando, consequentemente, a livre circulaçªo de mercadorias, pessoas e serviços e garantindo a mobilidade dos
cidadªos europeus.
(2) O Conselho Europeu convidou a Comissªo a apresentar
propostas sobre a gestªo do espaço aØreo, do trÆfego
aØreo e das correntes de trÆfego, com base nos trabalhos
do Grupo de Alto Nível organizado pela Comissªo. Este
Grupo, composto pelas autoridades civis e militares responsÆveis pela navegaçªo aØrea nos Estados-Membros,
apresentou o seu relatório em Novembro de 2000.
(3) O bom funcionamento do sistema de transporte aØreo
requer serviços de navegaçªo aØrea que permitam uma
utilizaçªo óptima do espaço aØreo europeu e o cumprimento da sua missªo de interesse económico geral, de
acordo com o Tratado.

(8) Em aplicaçªo dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade enunciados no artigo 5.o do Tratado, os
objectivos do presente regulamento, ou seja, a definiçªo
do quadro para a criaçªo do cØu œnico, nªo podem ser
suficientemente alcançados pelos Estados-Membros individualmente considerados, podendo, consequentemente, ser
melhor realizados a nível comunitÆrio se for considerada a
dimensªo transnacional desta acçªo, assegurando, simultaneamente, a adopçªo de modalidades de aplicaçªo que
tenham em conta as especificidades locais.
(9) O quadro comunitÆrio permite a aplicaçªo de regulamentaçªo comum à escala europeia, possibilitando a optimizaçªo da utilizaçªo do espaço aØreo no seu conjunto e a
prestaçªo dos serviços de navegaçªo aØrea de que depende.

(4) O bom funcionamento do sistema de transporte aØreo
requer igualmente um nível uniforme elevado de segurança da circulaçªo aØrea cuja responsabilidade incumbe
aos serviços de navegaçªo aØrea.

(10) Esta regulamentaçªo deve abranger a organizaçªo e utilizaçªo do espaço aØreo, bem como os procedimentos conexos, a prestaçªo de serviços de navegaçªo aØrea, incluindo os aspectos económicos, equipamentos e sistemas
da navegaçªo aØrea, bem como os procedimentos conexos. A utilizaçªo do espaço aØreo deve ser organizada e
gerida de forma eficaz, em total segurança, para responder
às necessidades dos utilizadores civis e militares e para
permitir uma repartiçªo equitativa e nªo discriminatória
dos recursos entre todos esses utilizadores.

(5) Por todos estes motivos, e tendo em vista o alargamento
do cØu œnico a um maior nœmero de Estados europeus, a
Comunidade deve fixar objectivos comuns e elaborar um
programa de acçªo que mobilize os esforços comunitÆrios, dos Estados-Membros e dos diferentes agentes eco-

(11) A utilizaçªo do espaço aØreo deve ser organizada e gerida
de forma eficaz, em absoluta segurança, para responder às
necessidades dos utilizadores civis e militares e permitir
uma repartiçªo equitativa dos recursos entre todos os
utilizadores.
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(12) A prestaçªo de serviços de navegaçªo aØrea deve assegurar
um nível uniforme elevado de segurança da circulaçªo
aØrea que deles depende. A prestaçªo dos serviços de
navegaçªo aØrea deve ser optimizada para garantir a melhor utilizaçªo dos recursos europeus no espaço aØreo.
(13) As soluçıes prÆticas e operacionais devem assegurar e
aumentar o nível de segurança, a capacidade global do
sistema e a utilizaçªo total e eficaz das capacidades disponíveis.
(14) Determinadas medidas necessÆrias à realizaçªo do cØu
œnico requerem o exercício das competŒncias de execuçªo
da Comissªo, atribuídas casuisticamente em conformidade
com a Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho
de 1999 (1), tendo em vista objectivos de eficÆcia e de
rapidez. A criaçªo do cØu œnico implica, por conseguinte,
o estabelecimento de um mecanismo de cooperaçªo com
os Estados-Membros atravØs da instituiçªo de um comitØ
composto por representantes dos Estados-Membros que
possa integrar os interesses civis e militares e no qual
os peritos externos possam ser ouvidos.
(15) O Conselho autorizou a Comissªo a negociar a adesªo da
Comunidade à Organizaçªo Europeia para a Segurança da
Navegaçªo AØrea (Eurocontrol), constituindo esta adesªo
um factor importante para a criaçªo do cØu œnico pan-europeu.
(16) Sem prejuízo da adesªo da Comunidade ao Eurocontrol, a
Comissªo pode celebrar os acordos necessÆrios para permitir ao Eurocontrol contribuir para a preparaçªo da legislaçªo comunitÆria no domínio da navegaçªo aØrea na
Europa.
(17) É conveniente alargar a realizaçªo do cØu œnico a países
terceiros quer no quadro da participaçªo da Comunidade
Europeia nos trabalhos do Eurocontrol, sob reserva da
adesªo da Comunidade a esta organizaçªo internacional,
quer atravØs dos acordos celebrados pela Comunidade
com os países terceiros.
(18) É necessÆrio organizar a assistŒncia a prestar à Comissªo
no exercício das suas actividades de acompanhamento e
controlo da aplicaçªo das medidas necessÆrias para a realizaçªo do cØu œnico, de forma eficaz e regular, utilizando,
nomeadamente, as competŒncias dos Estados-Membros e
do Eurocontrol.
(19) O desempenho do sistema global dos serviços de navegaçªo aØrea a nível europeu deve ser constantemente avaliado para verificar a eficÆcia das medidas adoptadas e
sugerir novas medidas.
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disso, a Comissªo pode consultar o ComitØ de DiÆlogo
Social instituído com base na Decisªo 1998/500/CE da
Comissªo (2).
(21) A definiçªo das medidas necessÆrias para a realizaçªo do
cØu œnico requer consultas alargadas aos parceiros industriais envolvidos. Para este efeito, tais parceiros podem
formular pareceres sobre a realizaçªo do cØu œnico.
(22) É conveniente avaliar o impacto das medidas adoptadas
em aplicaçªo do presente regulamento à luz dos relatórios
que deverªo ser regularmente apresentados pela Comissªo,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
(Objectivo)
O presente regulamento destina-se a criar, o mais tardar em
31 de Dezembro de 2004, um espaço aØreo europeu concebido
e gerido como um espaço œnico, que ofereça condiçıes óptimas de segurança e de eficÆcia global da circulaçªo aØrea na
Comunidade e que assegure um nível de capacidade que responda às necessidades dos utilizadores civis e militares. Este
espaço œnico Ø a seguir designado «cØu œnico».
O presente regulamento especifica as orientaçıes gerais que
presidem à criaçªo do cØu œnico e identifica os domínios de
intervençªo da Comunidade, bem como os meios necessÆrios,
em termos de estruturas, procedimentos e recursos, para a
criaçªo do cØu œnico, tendo em conta a missªo do Eurocontrol
de criaçªo de um espaço aØreo pan-europeu.
A aplicaçªo destas orientaçıes traduz-se pela adopçªo de uma
regulamentaçªo comum em matØria de segurança e de desempenho dos serviços de navegaçªo aØrea, atravØs de mecanismos
que permitam a melhor utilizaçªo do espaço aØreo a nível
comunitÆrio e do envolvimento de todos os agentes económicos e sociais interessados.
Artigo 2.o
(Definiçıes)
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
a) «serviços de navegaçªo aØrea», o conjunto dos serviços de
controlo do trÆfego aØreo, incluindo os serviços subordinados para o fornecimento das infraestruturas de comunicaçªo, navegaçªo e vigilância, os serviços meteorológicos
destinados aos utilizadores do espaço aØreo, os serviços de
investigaçªo e salvamento, bem como os serviços de informaçªo aeronÆutica. Estes serviços sªo fornecidos aos utilizadores do espaço aØreo durante todas as fases de voo;

(20) Sem prejuízo do papel que lhes Ø atribuído nas situaçıes
previstas no artigo 138.o do Tratado, a Comissªo pode
informar e consultar os parceiros sociais sobre todas as
medidas com repercussıes sociais significativas. AlØm

b) «prestadores de serviços de navegaçªo aØrea», qualquer entidade pœblica ou privada responsÆvel pela exploraçªo e
gestªo dos serviços de navegaçªo aØrea;

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(2) JO L 225 de 12.8.1998, p. 27.
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c) «circulaçªo aØrea», o conjunto dos movimentos das aeronaves civis e das aeronaves do Estado, incluindo as aeronaves
militares, das autoridades aduaneiras e das forças policiais;

 planificaçªo e gestªo dos serviços de fluxo de trÆfego aØreo
que permita uma circulaçªo aØrea flexível e garanta a melhor utilizaçªo das capacidades disponíveis.

d) «utilizadores do espaço aØreo», o conjunto das aeronaves
civis e das aeronaves do Estado, incluindo as aeronaves
militares, das autoridades aduaneiras e das forças policiais;

Artigo 5.o

e) «Eurocontrol», a Organizaçªo Europeia para a Segurança da
Navegaçªo AØrea, instituída pela Convençªo Internacional
de 13 de Dezembro de 1960, alterada pelo Protocolo de
Emenda de 12 de Fevereiro de 1981 e revista pelo Protocolo
de 27 de Junho de 1997.
Artigo 3.o
(Domínios de intervençªo da Comunidade)
1.
As medidas necessÆrias para a realizaçªo dos objectivos
estabelecidos no artigo 1.o serªo definidas em conformidade
com o Tratado, assegurando, simultaneamente, um nível mÆximo de segurança para a navegaçªo aØrea, nos seguintes domínios:
 organizaçªo e utilizaçªo do espaço aØreo e procedimentos
conexos;
 prestaçªo de serviços de navegaçªo aØrea, incluindo os aspectos económicos;
 equipamentos e sistemas para a navegaçªo aØrea e procedimentos conexos.
2.
Estas medidas deverªo ser conformes com as orientaçıes
gerais especificadas nos artigos 4.o, 5.o e 6.o do presente regulamento.
3.
Estas medidas destinam-se a definir os objectivos e, se
necessÆrio, os meios que permitem a sua realizaçªo para assegurar o respeito do interesse pœblico.

(Princípios no domínio da prestaçªo de serviços de navegaçªo aØrea)
As medidas relativas à prestaçªo de serviços de navegaçªo aØrea
previstas no artigo 3.o do presente regulamento deverªo obedecer aos seguintes princípios:
 separaçªo das funçıes de definiçªo e controlo da aplicaçªo
da regulamentaçªo previstas no artigo 1.o do presente regulamento da exploraçªo dos serviços de navegaçªo aØrea
abrangidos pela referida regulamentaçªo;
 consulta formal e periódica dos utilizadores do espaço aØreo pelos prestadores de serviços de navegaçªo aØrea sobre
as modalidades e custos desses serviços por forma a assegurar a integraçªo das necessidades desses utilizadores na
definiçªo dos referidos serviços;
 garantia da transparŒncia adequada dos serviços de navegaçªo aØrea pelos prestadores de serviços de navegaçªo
aØrea, atravØs da publicaçªo das contas financeiras e de
relatórios anuais, bem como da realizaçªo de auditorias
independentes regulares a tais serviços;
 harmonizaçªo da exploraçªo dos serviços de navegaçªo
aØrea para assegurar a integraçªo e a coerŒncia das operaçıes dos prestadores de serviços de navegaçªo aØrea, dos
utilizadores do espaço aØreo e dos aeroportos;
 reforço da cooperaçªo entre os prestadores civis e militares
de serviços de navegaçªo aØrea, facilitando, em especial, a
constituiçªo de agrupamentos de dois ou mais prestadores
de serviços;

Artigo 4.o
(Princípios no domínio da organizaçªo e utilizaçªo do espaço aØreo)
As medidas relativas ao espaço aØreo previstas no artigo 3.o do
presente regulamento deverªo obedecer aos seguintes princípios:
 tratamento do espaço aØreo sobre o território da Comunidade Europeia como um recurso comum que constitua um
continuum;
 utilizaçªo flexível do espaço aØreo, ou seja, sem segmentaçªo permanente e optimizaçªo da duraçªo das segmentaçıes provisórias para fins militares;
 sem prejuízo das exigŒncias de segurança, protecçªo do
ambiente, gestªo dos fluxos de trÆfego aØreo, realizaçªo
da maioria dos voos em linha recta entre os pontos de
partida e de destino ou seguindo o itinerÆrio mais próximo
desta linha recta;
 repartiçªo do espaço aØreo entre sectores de controlo do
trÆfego aØreo em funçªo, prioritariamente, das exigŒncias
operacionais;

 promoçªo da cooperaçªo entre os prestadores civis e militares dos serviços de navegaçªo aØrea;
 criaçªo simultânea de novos serviços para todos os intervenientes nos Estados-Membros em causa;
 comunicaçªo de todos os dados relativos à situaçªo dos
voos durante todas as fases de voo pelos prestadores de
serviços de navegaçªo aØrea para facilitar a exploraçªo desses serviços; o acesso a estes dados deve ser aberto a todos
os intervenientes de forma nªo discriminatória, sem prejuízo das exigŒncias de segurança;
 promoçªo da melhoria da eficÆcia da prestaçªo de serviços
de navegaçªo aØrea, bem como das prestaçıes de serviços
que libertem as capacidades correspondentes às necessidades europeias atravØs da regulamentaçªo económica;
 desenvolvimento de mecanismos de incentivo da eficÆcia
para promover novos investimentos neste sector e recompensar a prestaçªo de serviços de elevada qualidade em
tempo œtil que satisfaçam a procura dos utilizadores do
espaço aØreo.
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Artigo 6.o

Artigo 9.o

(Princípios no domínio dos equipamentos e dos sistemas
para a navegaçªo aØrea)

(Acompanhamento e controlo)

As medidas relativas aos equipamentos e sistemas para a navegaçªo aØrea previstas no artigo 3.o do presente regulamento
devem obedecer aos seguintes princípios:
 adopçªo de soluçıes tØcnicas e operacionais que permitam
uma planificaçªo e um funcionamento unificado do sistema
europeu, incluindo a interoperabilidade;
 promoçªo da introduçªo de novas soluçıes tØcnicas e operacionais para a navegaçªo aØrea atravØs da realizaçªo do
cØu œnico;
 desenvolvimento e validaçªo de soluçıes tØcnicas e operacionais que respondam a necessidades comuns dos utilizadores do espaço aØreo e tenham em conta as necessidades
desses utilizadores no que se refere à escolha de rotas e
perfis de voo.

1.
As medidas adoptadas no âmbito do artigo 3.o do presente regulamento definirªo os mecanismos apropriados para
assistir a Comissªo na sua funçªo de acompanhamento e controlo da aplicaçªo das regras comunitÆrias estabelecidas nos
domínios abrangidos pelo n.o 1 do artigo 3.o, incluindo a
reuniªo das competŒncias tØcnicas civis e militares.
2.
Os mØtodos de acompanhamento e controlo deverªo basear-se nos relatórios regulares dos prestadores de serviços de
navegaçªo aØrea sobre a aplicaçªo das medidas adoptadas.
Artigo 10.o
(AnÆlise das prestaçıes)
A Comissªo velarÆ pela anÆlise e comparaçªo das prestaçıes da
navegaçªo aØrea, nomeadamente atravØs do envolvimento da
Comissªo de AnÆlise das Prestaçıes do Eurocontrol.
Artigo 11.o

Artigo 7.o
(ComitØ do CØu Único)
1.
As medidas adoptadas em aplicaçªo do presente regulamento implicam, se necessÆrio, a delegaçªo do exercício das
competŒncias de execuçªo em aplicaçªo do disposto no artigo
202.o do Tratado e da Decisªo 1999/468/CE do Conselho (1),
em especial, dos seus artigos 3.o, 5.o e 6.o. Para este efeito,
Comissªo serÆ assistida por um ComitØ, designado «ComitØ do
CØu Único», composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo. O secretariado serÆ assegurado pela Comissªo.
2.
Cada Estado-Membro designarÆ dois representantes e dois
suplentes.

(Avaliaçªo do impacto)
A Comissªo apresentarÆ ao Parlamento Europeu e ao Conselho,
de cinco em cinco anos após a entrada em vigor do presente
regulamento e, pela primeira vez, antes de 1 de Julho de 2005,
um relatório de avaliaçªo sobre a realizaçªo do cØu œnico. Na
elaboraçªo desse relatório, a Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ referido no artigo 7.o. O referido relatório deverÆ conter
uma avaliaçªo dos resultados alcançados pelas medidas adoptadas em aplicaçªo do presente regulamento nos diferentes
domínios de intervençªo, tendo em conta os objectivos iniciais
e as necessidades futuras.
Artigo 12.o
(ClÆusula de salvaguarda)

3.
Os países terceiros partes de acordos aØreos celebrados
com a Comunidade serªo associados aos trabalhos do ComitØ,
de acordo com as modalidades estabelecidas em tais acordos.
4.

O ComitØ elaborarÆ o respectivo regulamento interno.
Artigo 8.o

O presente regulamento nªo obsta à adopçªo ou aplicaçªo,
pelos Estados-Membros, de medidas justificadas por perturbaçıes internas graves que afectem a ordem pœblica, em caso de
guerra ou de tensªo internacional grave que constituam ameaça
de guerra ou para fazer face aos compromissos assumidos
pelos Estados-Membros tendo em vista a manutençªo da paz
e da segurança internacional.

(Relaçıes com países terceiros)

Artigo 13.o

Ao elaborar as medidas adoptadas em aplicaçªo do presente
regulamento, a Comissªo esforçar-se-Æ por garantir a possibilidade de alargar o cØu œnico aos Estados nªo membros da
Uniªo Europeia, no âmbito de acordos bilaterais celebrados
com tais países ou da organizaçªo internacional Eurocontrol.

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

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à instituiçªo de um
sistema comunitÆrio de acompanhamento, controlo e informaçªo para o trÆfego marítimo (1)
(2001/C 362 E/04)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 592 final  2000/0325(COD)
(Apresentada pela Comissªo em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 250.o do Tratado CE de 12 de
Outubro de 2001)

(1) JO C 120 E de 24.4.2001, p. 67.

PROPOSTA INICIAL

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente o n.o 2 do artigo 80.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando em conformidade com o procedimento previsto
no artigo 251.o do Tratado,

Considerando o seguinte:

(1) A Comissªo, na sua comunicaçªo de 24 de Fevereiro de
1993 intitulada «Uma política comum de segurança marítima», refere, entre os objectivos a realizar a nível comunitÆrio, a instituiçªo de um sistema de informaçªo obrigatório, graças ao qual os Estados-Membros teriam rapidamente acesso a todas as informaçıes importantes relativas aos movimentos dos navios que transportam mercadorias perigosas e poluentes e à natureza exacta de tais
mercadorias.

(2) A Directiva 93/75/CEE (1), de 13 de Setembro de 1993,
estabelece um sistema de informaçªo das autoridades
competentes sobre os navios com destino aos portos da
Comunidade ou que deles saiam transportando mercadorias perigosas ou poluentes e sobre os incidentes que
ocorram no mar. Esta directiva prevŒ, no seu artigo 13.o,
que a Comissªo apresente novas propostas com o objectivo de introduzir um sistema de notificaçªo mais completo a nível comunitÆrio, eventualmente aplicÆvel aos
navios que transitem ao longo das costas dos Estados-Membros.
___________
(1) JO L 247 de 5.10.1993, p. 19.
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(3) A resoluçªo do Conselho (1), de 8 de Junho de 1993,
relativa a uma política comum de segurança marítima
preconiza que entre os objectivos principais da acçªo
comunitÆria se deverÆ incluir a adopçªo de um sistema
de informaçªo mais completo.
(4) A instituiçªo de um sistema comunitÆrio de acompanhamento, controlo e informaçªo para o trÆfego marítimo
contribuirÆ para a prevençªo dos acidentes e da poluiçªo
no mar e a minimizaçªo das suas consequŒncias para o
ambiente, a economia e a saœde das populaçıes locais. A
eficiŒncia do trÆfego marítimo, e em particular da gestªo
das escalas dos navios nos portos, passa igualmente pela
comunicaçªo, pelos navios, da sua chegada ao porto com
suficiente antecedŒncia.
(5) Ao longo das costas europeias foram implantados diversos
sistemas de comunicados de navios obrigatórios, em conformidade com as regras pertinentes adoptadas pela Organizaçªo Marítima Internacional (OMI). ConvØm assegurar que os navios em trânsito satisfaçam as obrigaçıes de
sinalizaçªo em vigor no quadro destes sistemas. Os comunicados transmitidos por estes navios deverªo compreender, no mínimo, as informaçıes que permitam às autoridades costeiras conhecer o nœmero de pessoas a bordo, a
natureza da carga transportada e a natureza e quantidade
dos combustíveis de bancas, que podem, quando excedam
um certo volume, representar um risco grave de poluiçªo.
(6) Foram igualmente estabelecidos serviços de trÆfego marítimo e sistemas de organizaçªo do trÆfego, que desempenham um importante papel na prevençªo de acidentes e
da poluiçªo em certas zonas marítimas congestionadas ou
perigosas para a navegaçªo. É necessÆrio que os navios
recorram aos serviços de trÆfego marítimo e respeitem as
regras aplicÆveis nos sistemas de organizaçªo do trÆfego
aprovados pela OMI.
(7) Realizaram-se progressos tecnológicos essenciais no domínio do equipamento de bordo, que possibilitam a identificaçªo automÆtica dos navios (AIS), permitindo assim o
seu melhor acompanhamento, e o registo dos dados de
viagem (sistemas VDR, ou «caixas negras»), facilitando assim as investigaçıes subsequentes a um acidente. Dada a
sua importância no quadro da definiçªo de uma política
de prevençªo dos acidentes marítimos, Ø conveniente que
estes equipamentos passem a ser obrigatórios a bordo dos
navios que escalem portos da Comunidade em viagens
nacionais ou internacionais.

(7) Realizaram-se progressos tecnológicos essenciais no domínio do equipamento de bordo, que possibilitam a identificaçªo automÆtica dos navios (AIS), permitindo assim o
seu melhor acompanhamento, e o registo dos dados de
viagem (sistemas VDR, ou «caixas negras»), facilitando assim as investigaçıes subsequentes a um acidente ou
quase-acidente. Dada a sua importância no quadro da
definiçªo de uma política de prevençªo dos acidentes marítimos, Ø conveniente que estes equipamentos passem a
ser obrigatórios a bordo dos navios que escalem portos da
Comunidade em viagens nacionais ou internacionais.
(8) A presença a bordo dos navios de AIS e aparelhos de
registo dos dados de viagem nªo Ø, por si só, suficiente
para evitar acidentes; o nível de formaçªo e a competŒncia
da tripulaçªo sªo igualmente importantes. Os Estados-Membros devem tambØm velar por que o pessoal em
terra, nomeadamente dos serviços de trÆfego marítimo,
das estaçıes costeiras e dos serviços de salvamento, seja
suficiente e disponha de uma formaçªo adequada.

___________
(1) JO C 271 de 7.10.1993, p. 1.
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(8) O conhecimento exacto de quais as mercadorias perigosas
ou poluentes transportadas a bordo Ø um elemento essencial para a preparaçªo e a eficÆcia das operaçıes de intervençªo em caso de poluiçªo ou risco de poluiçªo marinha. Os navios provenientes ou com destino aos Estados-Membros deverªo comunicar essas informaçıes às
autoridades competentes ou às autoridades portuÆrias
dos mesmos. Os navios que nªo façam escala num porto
comunitÆrio deverªo fazer chegar as informaçıes sobre a
quantidade e o tipo de mercadorias perigosas que transportam aos sistemas de comunicados de navios operados
pelas autoridades costeiras dos Estados-Membros.

(9) O conhecimento exacto de quais as mercadorias perigosas
ou poluentes transportadas a bordo e de outras informaçıes pertinentes em matØria de segurança, nomeadamente
informaçıes sobre eventuais incidentes de navegaçªo, Ø
um elemento essencial para a preparaçªo e a eficÆcia
das operaçıes de intervençªo em caso de poluiçªo ou
risco de poluiçªo marinha. Os navios provenientes ou
com destino aos Estados-Membros deverªo comunicar essas informaçıes às autoridades competentes ou às autoridades portuÆrias dos mesmos. Os navios que nªo façam
escala num porto comunitÆrio deverªo fazer chegar as
informaçıes sobre a quantidade e o tipo de mercadorias
perigosas que transportam e outras informaçıes pertinentes em matØria de segurança aos sistemas de comunicados
de navios operados pelas autoridades costeiras dos Estados-Membros.

(9) A fim de aligeirar e acelerar a transmissªo e o tratamento
da informaçªo relativa à carga, que pode ser volumosa,
convØm que esta informaçªo seja transmitida à autoridade
competente ou à autoridade portuÆria interessadas por via
electrónica. Quando se utilizem os protocolos EDI, deverªo empregar-se apenas os formatos de mensagem especificados na directiva, para evitar a indesejÆvel proliferaçªo de normas incompatíveis. Pelas mesmas razıes, o
intercâmbio de dados entre as autoridades competentes
dos Estados-Membros deve tambØm efectuar-se por via
electrónica.

(10) A fim de aligeirar e acelerar a transmissªo e o tratamento
da informaçªo relativa à carga, que pode ser volumosa,
convØm que esta informaçªo seja transmitida à autoridade
competente ou à autoridade portuÆria interessadas por via
electrónica. Quando se utilizem os protocolos EDI, deverªo empregar-se apenas os formatos de mensagem especificados na directiva, para evitar a indesejÆvel proliferaçªo de normas incompatíveis. Pelas mesmas razıes, o
intercâmbio de dados entre as autoridades competentes
dos Estados-Membros deve tambØm efectuar-se por via
electrónica.

(10) Os serviços regulares efectuados entre portos de um Estado-Membro ou de vÆrios Estados-Membros devem poder
estar dispensados da obrigaçªo de comunicaçªo em cada
viagem, na condiçªo de as companhias interessadas terem
instituído, a contento dos Estados-Membros, procedimentos internos que garantam a transmissªo atempada das
informaçıes previstas na directiva à autoridade competente.

(11) Os serviços regulares efectuados entre portos de um Estado-Membro ou de vÆrios Estados-Membros devem poder
estar dispensados da obrigaçªo de comunicaçªo em cada
viagem, na condiçªo de as companhias interessadas terem
instituído, a contento dos Estados-Membros, procedimentos internos que garantam a transmissªo atempada das
informaçıes previstas na directiva à autoridade competente.

(11) Quando um Estado-Membro considere que as condiçıes
meteo-oceânicas excepcionalmente desfavorÆveis existentes criam um risco grave para o ambiente, deve suspender
a largada dos navios que transportam mercadorias perigosas ou poluentes atØ que se restabeleça uma situaçªo
normal. No âmbito dos seus poderes de apreciaçªo, o
Estado-Membro deve considerar que existem essas condiçıes quando, na zona considerada, se registam ventos de
força 10 ou superior na escala de Beaufort e condiçıes de
mar correspondentes.

(12) Quando um Estado-Membro considere, numa situaçªo de
condiçıes meteo-oceânicas excepcionalmente desfavorÆveis, que certos navios representam um risco grave para
o ambiente, ou pıem em perigo a vida e a segurança da
tripulaçªo e dos passageiros, pode tomar quaisquer medidas adequadas, que poderªo incluir a proibiçªo de saída
do porto, para impedir a largada desses navios atØ que se
restabeleça uma situaçªo normal. Os Estados-Membros
podem ainda recomendar aos navios que se encontrem
na zona considerada que nªo saiam do porto. No âmbito
dos seus poderes de apreciaçªo, o Estado-Membro deve
considerar que existem essas condiçıes quando, na zona
considerada, se registam ventos de força 10 ou superior
na escala de Beaufort e condiçıes de mar correspondentes.

(12) Certos navios representam, devido ao seu comportamento
ou ao seu estado, um risco potencial para a segurança da
navegaçªo e o ambiente. Os Estados-Membros deverªo dar
atençªo especial ao acompanhamento desses navios, tomar as medidas adequadas, em conformidade com o direito internacional, para evitar o agravamento dos riscos
que eles colocam e transmitir as informaçıes pertinentes
de que disponham relativamente a tais navios aos outros
Estados-Membros interessados.

(13) Certos navios representam, devido ao seu comportamento
ou ao seu estado, um risco potencial para a segurança da
navegaçªo e o ambiente. Os Estados-Membros deverªo dar
atençªo especial ao acompanhamento desses navios, tomar as medidas adequadas, em conformidade com o direito internacional, para evitar o agravamento dos riscos
que eles colocam e transmitir as informaçıes pertinentes
de que disponham relativamente a tais navios aos outros
Estados-Membros interessados.
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(13) Os Estados-Membros devem precaver-se contra os riscos
para a segurança marítima, as populaçıes locais e o ambiente criados por certos acontecimentos de mar e pela
presença de manchas de poluiçªo ou de embalagens à
deriva no mar. Para esse efeito, os comandantes dos navios deverªo sinalizar tais situaçıes às autoridades costeiras fornecendo todos os elementos necessÆrios.

(14) Os Estados-Membros devem precaver-se contra os riscos
para a segurança marítima, as populaçıes locais e o meio
marinho e costeiro que podem resultar de certos acontecimentos de mar e da presença de manchas de poluiçªo
ou de embalagens à deriva no mar. Para esse efeito, os
comandantes dos navios deverªo sinalizar tais situaçıes às
autoridades costeiras fornecendo todos os elementos necessÆrios.

(14) Em caso de incidente ou acidente no mar, a cooperaçªo
plena entre as vÆrias partes envolvidas na operaçªo de
transporte contribui de forma significativa para a eficÆcia
da intervençªo das autoridades competentes.

(15) Em caso de incidente ou acidente no mar, a cooperaçªo
plena entre as vÆrias partes envolvidas na operaçªo de
transporte contribui de forma significativa para a eficÆcia
da intervençªo das autoridades competentes.

(15) A indisponibilidade de portos de refœgio pode ter consequŒncias graves em caso de acidente no mar. ConvØm, por
conseguinte, que os Estados-Membros estabeleçam planos
que permitam, caso a situaçªo o exija, o acolhimento de
navios em perigo nos seus portos, nas melhores condiçıes
possíveis.

(16) A indisponibilidade de portos de refœgio, zonas abrigadas
ou fundeadouros pode ter consequŒncias graves em caso
de acidente no mar. ConvØm, por conseguinte, que os
Estados-Membros estabeleçam planos que permitam,
caso a situaçªo o exija, o acolhimento de navios em perigo nos seus portos ou em qualquer outro local abrigado
da costa, nas melhores condiçıes possíveis.

(16) A eficÆcia da directiva depende grandemente do exercício
de um controlo estrito da sua aplicaçªo pelos Estados-Membros. Para esse efeito, os Estados-Membros deverªo
assegurar, por meio de verificaçıes adequadas, que as
ligaçıes de comunicaçªo estabelecidas para os fins da
directiva funcionam satisfatoriamente. HÆ igualmente que
estabelecer sançıes dissuasivas, para garantir que as partes
interessadas satisfazem as obrigaçıes de comunicaçªo ou
de transporte de equipamentos previstas na directiva.

(17) A eficÆcia da directiva depende grandemente do exercício
de um controlo estrito da sua aplicaçªo pelos Estados-Membros. Para esse efeito, os Estados-Membros deverªo
assegurar, por meio de verificaçıes adequadas, que as
ligaçıes de comunicaçªo estabelecidas para os fins da
directiva funcionam satisfatoriamente. HÆ igualmente que
estabelecer sançıes dissuasivas, para garantir que as partes
interessadas satisfazem as obrigaçıes de comunicaçªo ou
de transporte de equipamentos previstas na directiva.

(17) É necessÆrio estabelecer um quadro de cooperaçªo entre
os Estados-Membros e a Comissªo, que melhore a aplicaçªo do sistema de acompanhamento, controlo e informaçªo para o trÆfego marítimo, estabelecendo ligaçıes de
comunicaçªo adequadas entre as autoridades e os portos
dos Estados-Membros. A cobertura do sistema de identificaçªo e acompanhamento dos navios deve tambØm ser
reforçada nas zonas marítimas da Comunidade em que Ø
ainda insuficiente. Deverªo ainda ser criados centros de
gestªo das informaçıes nas regiıes marítimas da Comunidade, a fim de facilitar o intercâmbio ou a partilha dos
dados pertinentes relativos ao acompanhamento do trÆfego e à aplicaçªo da directiva. O estabelecimento da
AgŒncia Europeia da Segurança Marítima, previsto pelo
Regulamento . . ./. . ./CE, contribuirÆ para a realizaçªo destes objectivos.

(18) É necessÆrio estabelecer um quadro de cooperaçªo entre
os Estados-Membros e a Comissªo, que melhore a aplicaçªo do sistema de acompanhamento, controlo e informaçªo para o trÆfego marítimo, estabelecendo ligaçıes de
comunicaçªo adequadas entre as autoridades e os portos
dos Estados-Membros. A cobertura do sistema de identificaçªo e acompanhamento dos navios deve tambØm ser
reforçada nas zonas marítimas da Comunidade em que Ø
ainda insuficiente. Deverªo ainda ser criados centros de
gestªo das informaçıes nas regiıes marítimas da Comunidade, a fim de facilitar o intercâmbio ou a partilha dos
dados pertinentes relativos ao acompanhamento do trÆfego e à aplicaçªo da directiva. O estabelecimento da
AgŒncia Europeia da Segurança Marítima, previsto pelo
Regulamento . . ./. . ./CE, contribuirÆ para a realizaçªo destes objectivos.
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(18) É necessÆrio que a Comissªo seja assistida por um comitØ
composto por representantes dos Estados-Membros, tendo
em vista a aplicaçªo eficaz da presente directiva. Sendo as
medidas necessÆrias para a aplicaçªo da presente directiva
medidas de âmbito geral na acepçªo do artigo 2.o da
Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de
1999, que fixa as regras de exercício das competŒncias de
execuçªo atribuídas à Comissªo (1), as mesmas deverªo ser
adoptadas pelo procedimento de regulamentaçªo previsto
no artigo 5.o da referida decisªo.

(19) É necessÆrio que a Comissªo seja assistida por um comitØ
composto por representantes dos Estados-Membros, tendo
em vista a aplicaçªo eficaz da presente directiva. Sendo as
medidas necessÆrias para a aplicaçªo da presente directiva
medidas de âmbito geral na acepçªo do artigo 2.o da
Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de
1999, que fixa as regras de exercício das competŒncias de
execuçªo atribuídas à Comissªo (1), as mesmas deverªo ser
adoptadas pelo procedimento de regulamentaçªo previsto
no artigo 5.o da referida decisªo.

(19) Certas disposiçıes da presente directiva poderªo ser alteradas por meio daquele procedimento, a fim de ter em
conta a evoluçªo dos instrumentos internacionais e a experiŒncia adquirida com a aplicaçªo da presente directiva;

(20) Tendo em conta a evoluçªo dos instrumentos internacionais e a experiŒncia adquirida com a aplicaçªo da presente
directiva, poderÆ ser necessÆrio alterar certas disposiçıes
da presente directiva, poderªo igualmente ser propostas
alteraçıes na sequŒncia de um estudo pormenorizado da
aplicaçªo da directiva.

(20) As disposiçıes da Directiva 93/75/CEE sªo reforçadas,
alargadas e alteradas de forma significativa pela presente
directiva. A Directiva 93/75/CEE deve, consequentemente,
ser revogada.

(21) As disposiçıes da Directiva 93/75/CEE sªo reforçadas,
alargadas e alteradas de forma significativa pela presente
directiva. A Directiva 93/75/CEE deve, consequentemente,
ser revogada.

(21) Tendo em conta o princípio da subsidiariedade, uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho Ø o instrumento jurídico apropriado, visto estabelecer um quadro
para a aplicaçªo obrigatória e uniforme, pelos Estados-Membros, das prescriçıes e procedimentos previstos na
presente directiva, deixando, todavia, aos Estados-Membros a escolha dos meios de execuçªo que melhor se
adaptem ao sistema nacional,

(22) Tendo em conta o princípio da subsidiariedade, uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho Ø o instrumento jurídico apropriado, visto estabelecer um quadro
para a aplicaçªo obrigatória e uniforme, pelos Estados-Membros, das prescriçıes e procedimentos previstos na
presente directiva, deixando, todavia, aos Estados-Membros a escolha dos meios de execuçªo que melhor se
adaptem ao sistema nacional,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Inalterado

Artigo 1.o
Objecto
A presente directiva tem por objectivo a instituiçªo, na Comunidade, de um sistema de acompanhamento, controlo e informaçªo para o trÆfego marítimo, com vista a reforçar a segurança e a eficiŒncia do trÆfego marítimo e a prevençªo da
poluiçªo por navios.

Artigo 2.o
´mbito de aplicaçªo
A presente directiva aplica-se aos navios de arqueaçªo bruta
igual ou superior a 300, com excepçªo:

1.
A presente directiva aplica-se aos navios de arqueaçªo
bruta igual ou superior a 300.
2.
Nªo obstante o disposto no n.o 1, a presente directiva nªo
se aplica a:

a) dos navios de guerra, dos navios auxiliares da Marinha e de
outros navios pertencentes ou ao serviço de um Estado-Membro e utilizados para serviços pœblicos de natureza
nªo comercial;
___________

a) navios de guerra, navios auxiliares da Marinha e outros
navios pertencentes ou ao serviço de um Estado-Membro
e utilizados para serviços pœblicos de natureza nªo comercial;
___________

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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b) dos navios de pesca de comprimento inferior a 45 metros e
das embarcaçıes de recreio;

b) navios de pesca de comprimento inferior a 45 metros e
embarcaçıes de recreio;

c) das provisıes de bordo e dos equipamentos do navio.

c) paióis de combustível de menos de 5 000 toneladas, provisıes de bordo e equipamentos do navio.

Artigo 3.o
Definiçıes
Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
a) «operador», o armador ou o gestor do navio;
b) «agente», a pessoa mandatada ou autorizada para fornecer
as informaçıes em nome do operador do navio;
c) «carregador», a pessoa que celebrou um contrato de transporte de mercadorias com um transportador ou em nome
da qual ou por conta da qual foi celebrado esse contrato;
d) «companhia», a companhia na acepçªo que lhe Ø dada na
regra 1.2 do Capítulo IX da Convençªo SOLAS;
e) «navio», um navio de mar ou um veículo marinho;
f) «mercadorias perigosas»:
 as mercadorias mencionadas no Código IMDG,
 as substâncias líquidas perigosas enumeradas no Capítulo 17 do Código IBC,
 os gases liquefeitos enumerados no Capítulo 19 do Código IGC,
 as matØrias sólidas referidas no ApŒndice B do Código
BC.
Incluem-se igualmente nesta definiçªo as mercadorias para
cujo transporte tenham sido prescritas as condiçıes preliminares adequadas em conformidade com o disposto no
parÆgrafo 1.1.3 do Código IBC ou no parÆgrafo 1.1.6 do
Código IGC;
g) «mercadorias poluentes»:
 os hidrocarbonetos, conforme a definiçªo dada no
Anexo I da Convençªo MARPOL,
 as substâncias líquidas nocivas, conforme a definiçªo
dada no Anexo II da Convençªo MARPOL,
 as substâncias prejudiciais, conforme a definiçªo dada
no Anexo III da Convençªo MARPOL;
h) «unidade de transporte», um veículo rodoviÆrio de transporte de mercadorias, um vagªo ferroviÆrio, um contentor,
um veículo-cisterna rodoviÆrio, um vagªo-cisterna ou uma
cisterna móvel.

Inalterado
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i) «instrumentos internacionais pertinentes», os seguintes instrumentos, em vigor à data de adopçªo da presente directiva:
 «MARPOL», a Convençªo internacional de 1973 para a
prevençªo da poluiçªo por navios, bem como o seu
Protocolo de 1978;
 «SOLAS», a Convençªo internacional para a salvaguarda
da vida humana no mar, bem como os seus Protocolos e
alteraçıes;
 a Convençªo internacional sobre a arqueaçªo dos navios, de 1969;
 a Convençªo internacional de 1969 sobre a intervençªo
no alto mar em caso de acidente que provoque ou possa
vir a provocar poluiçªo por hidrocarbonetos e o Protocolo de 1973 sobre a intervençªo no alto mar em caso
de poluiçªo por substâncias que nªo sejam hidrocarbonetos;
 «Código ISM», o Código internacional de gestªo para a
segurança;
 «Código IMDG», o Código marítimo internacional para
as mercadorias perigosas;
 «Código IBC», o Código internacional para a construçªo
e o equipamento dos navios de transporte de produtos
químicos perigosos a granel, da OMI;
 «Código IGC», o Código internacional para a construçªo
e o equipamento dos navios de transporte de gases
liquefeitos a granel, da OMI;
 «Código BC», o Código de prÆticas para a segurança do
transporte de carga sólida a granel, da OMI;
 «Código INF», o Código para a segurança do transporte
de combustível nuclear irradiado, plutónio e resíduos
altamente radioactivos em barris a bordo de navios,
da OMI;
 «Resoluçªo A 851(20) da OMI», a resoluçªo 851(20) da
Organizaçªo Marítima Internacional «General principles
for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or
marine pollutants»;

j) «endereço», o nome e as ligaçıes de comunicaçªo pelos
quais se pode estabelecer contacto, em caso de necessidade,
com o operador, o agente, a autoridade portuÆria, a autoridade competente ou qualquer outra pessoa ou organismo
autorizados na posse das informaçıes detalhadas relativas à
carga transportada pelo navio;
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k) «autoridades competentes», as autoridades e as organizaçıes
autorizadas pelos Estados-Membros a receber e disponibilizar as informaçıes comunicadas em conformidade com a
presente directiva;
l) «autoridades portuÆrias», as autoridades portuÆrias competentes autorizadas pelos Estados-Membros a receber e disponibilizar as informaçıes comunicadas em conformidade
com a presente directiva;
m) «estaçªo costeira», o serviço de trÆfego marítimo, a instalaçªo em terra responsÆvel por um sistema de comunicados de navios obrigatório aprovado pela OMI ou o organismo responsÆvel pela coordenaçªo das operaçıes de
busca e salvamento ou de combate à poluiçªo no mar,
designados pelos Estados-Membros em conformidade com
a presente directiva;
n) «local de refœgio», um porto ou parte de um porto, um cais
ou fundeadouro protegido ou qualquer outra zona abrigada
identificada por um Estado-Membro para acolher navios
em perigo.

T˝TULO I

Inalterado

SINALIZA˙ˆO E ACOMPANHAMENTO DOS NAVIOS NAS
`GUAS EUROPEIAS

Artigo 4.o
Aviso prØvio da entrada em portos comunitÆrios
Os Estados-Membros tomarªo as medidas necessÆrias para que
cada navio que se dirija a um porto da Comunidade anuncie a
sua chegada à autoridade portuÆria:
a) pelo menos 48 horas antes da chegada, se for conhecido o
porto de escala, ou
b) logo que seja conhecido o porto de escala, se esta informaçªo só estiver disponível menos de 48 horas antes da
chegada, ou
c) o mais tardar no momento em que o navio larga do porto
anterior, se a duraçªo da viagem for inferior a 48 horas.
Artigo 5.o
Participaçªo nos sistemas de comunicados de navios
obrigatórios
1.
Os navios que entrem na zona de intervençªo de uma
estaçªo costeira que opere um sistema de comunicados de
navios obrigatório, aprovado pela Organizaçªo Marítima Internacional devem participar no sistema em conformidade com as
regras e procedimentos aplicÆveis.

1.
Os Estados-Membros interessados devem assegurar um
acompanhamento e tomar as medidas necessÆrias e adequadas
para garantir que todos os navios que entrem na zona abrangida por um sistema de comunicados de navios obrigatório,
aprovado pela OMI de acordo com a regra 11 do Capítulo V da
Convençªo SOLAS e operado por um ou mais Estados, dos
quais um, pelo menos, Ø um Estado-Membro, em conformidade
com as directrizes e critØrios pertinentes estabelecidos pela
OMI, respeitem esse sistema comunicando as informaçıes exigidas, sem prejuízo das informaçıes suplementares eventualmente exigidas pelos Estados-Membros em conformidade com
a Resoluçªo A.851(20) da OMI.
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2.
Os comunicados dos navios devem, no mínimo, compreender as informaçıes especificadas no Anexo I-1, sem prejuízo das informaçıes suplementares eventualmente exigidas
pelos Estados-Membros em conformidade com a Resoluçªo
A.851(20) da OMI.

2.
Os comunicados dos navios devem, no mínimo, compreender as informaçıes especificadas no Anexo I-1.

Artigo 7.o

Artigo 5.oA

Sistemas de identificaçªo automÆtica

Inalterado

1.
Qualquer navio que escale um porto da Comunidade deve
estar equipado, de acordo com o calendÆrio indicado no Anexo
II-1, com um sistema de identificaçªo automÆtica que satisfaça
as normas de desempenho estabelecidas pela OMI e que possa
transmitir as informaçıes especificadas no Anexo I-2.
2.
Os Estados-Membros devem dotar-se, em prazos compatíveis com o calendÆrio indicado no Anexo II-1, de equipamentos e instalaçıes em terra adequados para receber e tratar as
informaçıes referidas no n.o 1.

Artigo 6.o
Utilizaçªo de sistemas de organizaçªo do trÆfego
1. Os Estados-Membros devem assegurar um acompanhamento e tomar as medidas necessÆrias e adequadas para garantir
que todos os navios que entrem na zona abrangida por um
sistema obrigatório de organizaçªo do trÆfego, aprovado pela
OMI de acordo com a regra 10 do Capítulo V da Convençªo
SOLAS e operado por um ou mais Estados, dos quais um, pelo
menos, Ø um Estado-Membro, utilizem o sistema de acordo com
as directrizes e critØrios pertinentes estabelecidos pela OMI.
2. Quando implementarem, sob a sua responsabilidade, um
sistema de organizaçªo do trÆfego que nªo tenha sido aprovado
pela OMI, os Estados-Membros devem ter em conta, sempre que
possível, as directrizes e critØrios estabelecidos pela OMI e tornar
pœblicas as informaçıes necessÆrias para a utilizaçªo segura e
eficaz desse sistema.
Artigo 6.oA
Acompanhamento da observância pelos navios das regras
dos serviços de trÆfego marítimo
Os Estados-Membros devem assegurar um acompanhamento e
tomar as medidas necessÆrias e adequadas para garantir que:
1. Os navios que entrem na zona abrangida por um serviço de
trÆfego marítimo (VTS) operado por um ou mais Estados,
dos quais um, pelo menos, Ø um Estado-Membro, nas respectivas Æguas territoriais e com base nas directrizes estabelecidas pela OMI, participem nesse VTS e observem as respectivas regras.
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2. Os navios que arvorem pavilhªo de um Estado-Membro ou
que se dirijam a um porto de um Estado-Membro da Comunidade e que entrem na zona abrangida por um VTS,
operado fora das Æguas territoriais de um Estado-Membro e
com base nas directrizes estabelecidas pela OMI, observem
as regras desse VTS.
3. Os navios que arvorem pavilhªo de um Estado terceiro e
que nªo se dirijam a um porto de um Estado-Membro da
Comunidade, que entrem numa zona abrangida por um
VTS fora das Æguas territoriais de um Estado-Membro, observem as regras desse VTS sempre que possível. Os Estados-Membros devem comunicar ao Estado de bandeira interessado qualquer aparente inobservância grave dessas regras numa zona abrangida por um VTS.

Artigo 7.o
Infra-estrutura dos sistemas de comunicados de navios,
dos sistemas de organizaçªo do trÆfego e dos serviços de
trÆfego marítimo
1.
Os Estados-Membros devem tomar as medidas necessÆrias
e adequadas para se dotarem gradualmente, dentro de um
prazo compatível com o calendÆrio estabelecido na Secçªo I
do Anexo II, do equipamento e das instalaçıes costeiras adequados para receber e utilizar as informaçıes AIS, tendo em
conta o alcance necessÆrio para a transmissªo dos comunicados.
2.
O processo de instalaçªo do equipamento e de construçªo das instalaçıes costeiras necessÆrios à implementaçªo
da presente directiva deverÆ estar concluído atØ finais de 2007.
Os Estados-Membros devem garantir que o equipamento adequado para a transmissªo das informaçıes e o intercâmbio
destas entre os respectivos sistemas nacionais esteja operacional, o mais tardar, um ano depois.

Artigo 8.o

Inalterado

Aparelhos de registo dos dados de viagem (caixas negras)
Os navios que escalem um porto da Comunidade devem estar
equipados com um aparelho de registo dos dados de viagem
(caixa negra), de acordo com as modalidades estabelecidas no
Anexo II-2. As isençıes eventualmente concedidas a ferries
ro-ro ou a embarcaçıes de passageiros de alta velocidade nos
termos do n.o 1, alínea d), do artigo 4.o da Directiva
1999/35/CE do Conselho (1) caducarªo na data de entrada em
vigor da presente directiva.

1.
Os navios que escalem um porto da Comunidade devem
estar equipados com um aparelho de registo dos dados de
viagem (caixa negra), de acordo com as modalidades estabelecidas no Anexo II-2. As isençıes eventualmente concedidas a
ferries ro-ro ou a embarcaçıes de passageiros de alta velocidade
nos termos do n.o 1, alínea d), do artigo 4.o da Directiva
1999/35/CE do Conselho (1) caducarªo na data de entrada em
vigor da presente directiva.

O aparelho de registo dos dados de viagem deve poder conservar com segurança e numa forma que permita a sua recuperaçªo, bem como disponibilizar ao Estado-Membro envolvido no inquØrito subsequente a um acidente marítimo, os
dados pertinentes relativos à posiçªo, movimentos, estado, comando e controlo do navio.

O aparelho de registo dos dados de viagem deve poder conservar com segurança e numa forma que permita a sua recuperaçªo, bem como disponibilizar ao Estado-Membro envolvido no inquØrito subsequente a um acidente marítimo, os
dados pertinentes relativos à posiçªo, movimentos, estado, comando e controlo do navio.

___________

___________

(1) JO L 138 de 1.6.1999, p. 1.

(1) JO L 138 de 1.6.1999, p. 1.
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2.
Os dados recolhidos de acordo com o n.o 1 deverªo ser
disponibilizados ao Estado-Membro interessado em caso de
inquØrito subsequente a um acidente marítimo ocorrido em
Æguas sob jurisdiçªo de um Estado-Membro. Os Estados-Membros devem garantir que esses dados sejam utilizados no inquØrito e analisados em conjugaçªo com dados estatísticos de
inquØritos pertinentes. Os Estados-Membros devem providenciar para que os resultados do inquØrito sejam publicados o
mais depressa possível após a sua conclusªo.

T˝TULO II

Inalterado

COMUNICA˙ˆO DAS MERCADORIAS PERIGOSAS OU
POLUENTES A BORDO DOS NAVIOS (HAZMAT)

Artigo 9.o
Obrigaçıes do carregador
Só poderªo ser entregues para transporte ou embarcadas num
navio mercadorias perigosas ou poluentes se o comandante ou
o operador tiver recebido uma declaraçªo contendo a designaçªo tØcnica exacta das mercadorias perigosas ou poluentes,
os nœmeros ONU, se existirem, as classes de risco e as quantidades e, caso as mercadorias sejam transportadas em unidades
de transporte que nªo sejam cisternas, os respectivos nœmeros
de identificaçªo.
CompetirÆ ao carregador fornecer ao comandante ou ao operador a declaraçªo exigida nos termos da presente directiva e
garantir que a carga entregue para transporte corresponde efectivamente à declarada em conformidade com o n.o 1.

Artigo 10.o
Comunicaçªo a efectuar pelos navios que transportam
mercadorias perigosas ou poluentes
1.
O operador, o agente ou o comandante de um navio que
largue de um porto de um Estado-Membro transportando mercadorias perigosas ou poluentes deve comunicar à autoridade
competente designada pelo Estado-Membro, o mais tardar no
momento da largada, as informaçıes especificadas no Anexo
III.
2.
O operador, o agente ou o comandante de um navio que
transporte mercadorias perigosas ou poluentes, proveniente de
um porto situado fora da Comunidade e que se dirija a um
porto da Comunidade ou vÆ fundear em Æguas territoriais de
um Estado-Membro, deve comunicar as informaçıes especificadas no Anexo III à autoridade competente do Estado-Membro
em que se situa o primeiro porto de destino ou fundeadouro, o
mais tardar no momento da largada do porto de carregamento
ou, caso o porto de destino nªo seja conhecido no momento
da largada, logo que essa informaçªo esteja disponível.

2.
O operador, o agente ou o comandante de um navio que
transporte mercadorias perigosas ou poluentes, proveniente de
um porto situado fora da Comunidade e que se dirija a um
porto da Comunidade ou vÆ fundear em Æguas territoriais de
um Estado-Membro, deve comunicar as informaçıes especificadas no Anexo III à autoridade competente do Estado-Membro
em que se situa o primeiro porto ou fundeadouro de destino, o
mais tardar no momento da largada do porto de carregamento
ou, caso o porto ou fundeadouro de destino nªo seja conhecido no momento da largada, logo que essa informaçªo esteja
disponível.
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3.
Os Estados-Membros podem instituir um procedimento
que autorize o operador, o agente ou o comandante de um
navio a que se apliquem as disposiçıes precedentes a comunicar as informaçıes especificadas no Anexo III à autoridade
portuÆria do porto de largada ou de destino na Comunidade,
consoante o caso.
O procedimento instituído deve garantir que a autoridade competente tem acesso permanente às informaçıes especificadas no
Anexo III, em caso de necessidade. Para esse efeito, a autoridade portuÆria competente deve conservar as informaçıes especificadas no Anexo III durante um período suficiente para
permitir a sua utilizaçªo em caso de acidente ou incidente no
mar. A autoridade portuÆria tomarÆ as medidas necessÆrias
para que as referidas informaçıes possam ser transmitidas
sem demora e por via electrónica à autoridade competente
contra pedido desta, em regime de 24 horas por dia.
4.
As informaçıes relativas à carga especificadas no ponto 5
do Anexo III devem ser comunicadas pelo operador, o agente
ou o comandante do navio à autoridade portuÆria ou à autoridade competente por via electrónica. Quando para a transmissªo dos dados forem utilizadas mensagens EDI, devem empregar-se os formatos de mensagem EDIFACT especificados no
Anexo IV.
Artigo 11.o
Intercâmbio electrónico de dados entre os
Estados-Membros
Os Estados-Membros devem cooperar no sentido de assegurar a
interconexªo e a interoperabilidade dos sistemas nacionais utilizados para tratar as informaçıes especificadas no Anexo III.
Os sistemas de comunicaçªo instalados para efeitos da aplicaçªo do disposto no parÆgrafo anterior devem apresentar as
características seguintes:
 O intercâmbio de dados far-se-Æ por via electrónica, devendo o sistema permitir a recepçªo e o tratamento das
mensagens comunicadas em conformidade com o artigo
10.o;
 O sistema deve permitir a transmissªo dos dados em regime de 24 horas por dia;
 Cada Estado-Membro deve poder transmitir sem demora à
autoridade competente de outro Estado-Membro que o solicite as informaçıes relativas ao navio e à carga perigosa
ou poluente a bordo.
Artigo 12.o
Isençıes
1.
Os Estados-Membros podem dispensar os serviços regulares nacionais efectuados entre portos situados no seu território da obrigaçªo prevista no artigo 10.o desde que sejam preenchidas as seguintes condiçıes:
 a companhia que explora os referidos serviços regulares
deve estabelecer e manter actualizada uma relaçªo dos navios em causa e transmiti-la à autoridade competente interessada,
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 por cada viagem efectuada, as informaçıes especificadas no
Anexo III devem estar à disposiçªo da autoridade competente, a pedido desta. A companhia deve instalar um sistema interno que funcione 24 horas por dia e que garanta a
transmissªo sem demora e por via electrónica das referidas
informaçıes à autoridade competente que as solicitou, em
conformidade com o n.o 2 do artigo 10.o.
2.
Os Estados-Membros verificarªo regularmente se as condiçıes previstas no n.o 1 estªo preenchidas. Se uma dessas
condiçıes, pelo menos, deixar de estar preenchida, os Estados-Membros retirarªo imediatamente o benefício da isençªo à
companhia em causa.
3.
Os Estados-Membros transmitirªo à Comissªo a lista das
companhias e navios dispensados nos termos do presente artigo, bem como cada actualizaçªo efectuada.
4.
Quando um serviço regular internacional explorado por
uma companhia interesse a dois ou mais Estados-Membros,
estes poderªo colaborar com vista à concessªo de uma isençªo
à companhia em conformidade com as disposiçıes do presente
artigo.

T˝TULO III
ACOMPANHAMENTO DOS NAVIOS DE RISCO E INTERVEN˙ˆO EM CASO DE INCIDENTE OU ACIDENTE NO MAR

Artigo 13.o
Navios de risco potencial para a navegaçªo
1.
Os navios que correspondam aos critØrios a seguir enumerados serªo considerados navios de risco potencial para a
navegaçªo ou uma ameaça para o ambiente na acepçªo da
presente directiva:
 navios envolvidos em acidentes ou incidentes referidos no
artigo 14.o;
 navios que nªo tenham satisfeito as obrigaçıes de comunicaçªo impostas pela presente directiva;
 navios que tenham desrespeitado as regras aplicÆveis nos
sistemas de organizaçªo do trÆfego e nos serviços de trÆfego marítimo da responsabilidade de um Estado-Membro;
 navios relativamente aos quais exista prova ou forte presunçªo de descarga deliberada de hidrocarbonetos ou outras
infracçıes à Convençªo MARPOL nas Æguas sob jurisdiçªo
de um Estado-Membro;
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 navios a que tenha sido recusado acesso aos portos da
Comunidade ou que tenham sido objecto de relatório ou
notificaçªo de um Estado-Membro em conformidade com o
disposto no Anexo I-1 da Directiva 95/21/CE.

2.
As estaçıes costeiras que detenham informaçıes pertinentes sobre os navios referidos no n.o 1 devem comunicÆ-las
às estaçıes costeiras dos restantes Estados-Membros situados na
rota prevista do navio.

3.
Sem prejuízo do disposto no artigo 15.o, os Estados-Membros tomarªo as medidas adequadas, em conformidade
com o direito internacional, relativamente aos navios referidos
no n.o 1 que tenham identificado ou que outros Estados-Membros lhes tenham sinalizado, com vista a prevenir ou reduzir os
riscos para a segurança no mar ou o meio marinho. Os Estados-Membros conduzirªo, em condiçıes compatíveis com as
disposiçıes da Directiva 95/21/CE, as averiguaçıes e acçıes
que considerem apropriadas com vista a determinar se houve
violaçªo das disposiçıes da presente directiva ou das regras
pertinentes das Convençıes internacionais em vigor. Quando
adequado, informarªo o Estado-Membro que lhes transmitiu as
informaçıes em conformidade com o n.o 2 dos resultados das
acçıes desenvolvidas.

Artigo 14.o
Sinalizaçªo de incidentes e acidentes no mar
1.
Com vista a prevenir ou atenuar riscos significativos para
a segurança marítima, a segurança das pessoas ou o ambiente,
o comandante de um navio que navegue no mar territorial, na
zona económica exclusiva ou no alto mar ao largo da costa de
um Estado-Membro deve sinalizar imediatamente à estaçªo
costeira geograficamente competente:

 qualquer incidente ou acidente que comprometa a segurança do navio, nomeadamente abalroamento, encalhe, avaria, falha ou deficiŒncia, alagamento, escorregamento da
carga, anomalias no casco ou falhas estruturais;

 qualquer incidente ou acidente que comprometa a segurança da navegaçªo, nomeadamente falhas susceptíveis de
afectar a capacidade de manobra ou de navegaçªo do navio
e anomalias que afectem os sistemas de propulsªo ou os
aparelhos de governo, a instalaçªo de produçªo de electricidade ou o equipamento de navegaçªo ou de comunicaçıes;

 qualquer situaçªo que possa levar à poluiçªo das Æguas e do
litoral de um Estado-Membro, nomeadamente descarga ou
risco de descarga no mar de produtos poluentes, e qualquer
mancha de poluiçªo ou deriva de contentores ou embalagens observadas no mar.
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2.
A mensagem de sinalizaçªo transmitida em aplicaçªo do
n.o 1 deve conter, pelo menos, o nome e a posiçªo do navio, o
porto de partida, o porto de destino, se necessÆrio o endereço
onde se podem obter informaçıes sobre a carga, o nœmero de
pessoas a bordo, os elementos relativos ao incidente e todas as
informaçıes pertinentes referidas na Resoluçªo A.851(20) da
OMI.

2.
A mensagem de sinalizaçªo transmitida em aplicaçªo do
n.o 1 deve conter, pelo menos, o nome e a posiçªo do navio, o
porto de partida, o porto de destino, o endereço onde se
podem obter informaçıes sobre as mercadorias perigosas ou
poluentes transportadas a bordo, o nœmero de pessoas a bordo,
os elementos relativos ao incidente e todas as informaçıes
pertinentes referidas na Resoluçªo A.851(20) da OMI.

Artigo 15.o

Inalterado

Medidas em caso de condiçıes meteorológicas excepcionalmente desfavorÆveis
1.
Quando, em caso de condiçıes meteorológicas e estado
do mar excepcionalmente desfavorÆveis, um Estado-Membro
considere que:
a) um determinado navio pode constituir uma ameaça grave
para a segurança da vida humana no mar ou de poluiçªo
das suas zonas marítimas ou costeiras, ou das zonas marítimas ou costeiras de outros Estados, poderÆ tomar quaisquer medidas adequadas, que podem incluir a proibiçªo de
saída do porto, atØ que se estabeleça que deixou de existir
risco para a vida humana e/ou o ambiente;
b) a partida de navios pode constituir um risco para a segurança ou de poluiçªo, poderÆ recomendar que os navios nªo
abandonem os portos situados nas zonas afectadas.
2.
O comandante informarÆ a companhia das medidas adequadas ou recomendaçıes a que se refere o n.o 1. Tais recomendaçıes nªo prejudicam todavia uma decisªo do comandante fundada na sua apreciaçªo profissional nos termos da
Convençªo SOLAS.
3.
As medidas adequadas ou recomendaçıes a que se refere
o n.o 1 devem ter por base as previsıes do estado do mar e
meteorológicas fornecidas por um serviço de meteorologia
qualificado, reconhecido pelo Estado-Membro.
Quando, em caso de condiçıes meteo-oceânicas excepcionalmente desfavorÆveis, um Estado-Membro considere que existe
um risco grave de poluiçªo das suas zonas marítimas ou costeiras ou das zonas marítimas ou costeiras de outros Estados-Membros, esse Estado-Membro deve, por meio de medidas
administrativas adequadas, proibir os navios que possam criar
tal risco de saírem dos portos situados na zona considerada.

Suprimido

A proibiçªo de largada deve ser levantada logo que se estabeleça que o navio pode deixar o porto sem que isso acarrete um
risco grave na acepçªo do disposto no parÆgrafo anterior.

Artigo 16.o

Inalterado

Medidas em caso de incidente ou acidente no mar
1.
Em caso de incidentes ou acidentes marítimos referidos
no artigo 14.o, os Estados-Membros tomarªo as medidas adequadas, em conformidade com o direito internacional, com
vista a garantir a segurança marítima, a segurança das pessoas
e a protecçªo do meio marinho.

1.
Em caso de incidentes ou acidentes marítimos referidos
no artigo 14.o, os Estados-Membros tomarªo as medidas adequadas, em conformidade com o direito internacional, com
vista a garantir a segurança marítima, a segurança das pessoas
e a protecçªo do meio marinho e costeiro.

C 362 E/270

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PROPOSTA INICIAL

18.12.2001

PROPOSTA ALTERADA

O Anexo V apresenta a lista, nªo limitativa, das medidas que os
Estados-Membros poderªo tomar em aplicaçªo do presente artigo.

Inalterado

2.
O operador e o comandante do navio e, quando adequado, o proprietÆrio da carga devem cooperar plenamente
com as autoridades nacionais competentes que o solicitem,
com vista à minimizaçªo das consequŒncias de um incidente
ou acidente marítimo.

2.
O operador e o comandante do navio e o proprietÆrio
das mercadorias perigosas ou poluentes transportadas a bordo
devem cooperar plenamente com as autoridades nacionais
competentes que o solicitem, com vista à minimizaçªo das
consequŒncias de um incidente ou acidente marítimo.

3.
O comandante de um navio a que se apliquem as disposiçıes do Código internacional de gestªo para a segurança
(Código ISM) deve informar a companhia de qualquer acidente
ou incidente ocorrido no mar. Logo que seja informada de tal
situaçªo, a companhia deve entrar em contacto com a estaçªo
costeira competente e colocar-se se necessÆrio à sua disposiçªo.

Inalterado

Artigo 17.o
Portos de refœgio

Locais de refœgio
Ouvidas as partes interessadas, os Estados-Membros estabelecerªo planos, tendo em conta as directrizes pertinentes da OMI,
para acolher, nas Æguas sob sua jurisdiçªo, navios em perigo.
Esses planos devem conter as disposiçıes e procedimentos necessÆrios, tendo em conta as restriçıes de ordem operacional e
ambiental, para assegurar que os navios em perigo se possam
dirigir imediatamente para um local de refœgio, sob reserva de
autorizaçªo da autoridade competente.

Os Estados-Membros tomarªo as medidas necessÆrias para assegurar a disponibilidade, no seu território, de portos capazes
de receber navios em perigo. Para esse efeito, e após consulta
das partes interessadas, estabelecerªo planos que devem detalhar, para cada porto em causa, as características da zona, as
instalaçıes disponíveis, os condicionalismos operacionais e ambientais e os procedimentos associados à sua eventual utilizaçªo para acolhimento de navios em perigo.

Suprimido

Os planos para acolhimento de navios em perigo devem ser
disponibilizados contra pedido. Os Estados-Membros informarªo a Comissªo das medidas tomadas em aplicaçªo do disposto no parÆgrafo precedente.

Os planos para acolhimento de navios em perigo devem ser
disponibilizados contra pedido. Os Estados-Membros informarªo a Comissªo, no prazo de 12 meses a contar da data
de aplicaçªo da presente directiva, das medidas tomadas em
aplicaçªo do disposto no parÆgrafo precedente.

Artigo 18.o
Informaçªo das partes interessadas
1. Os incidentes comunicados em conformidade com o n.o 1
do artigo 14.o devem, quando necessÆrio, ser assinalados via
rÆdio, nas zonas em causa, pela autoridade costeira competente
do Estado-Membro, a qual informarÆ igualmente da presença de
qualquer navio que possa constituir um perigo para a navegaçªo.
2. As autoridades competentes que detenham as informaçıes
comunicadas em conformidade com os artigos 10.o e 14.o devem
tomar as medidas que lhes permitam fornecer a qualquer momento as referidas informaçıes, quando o solicite por razıes de
segurança a autoridade competente de outro Estado-Membro.

Inalterado
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3.
Um Estado-Membro cujas autoridades competentes tenham sido informadas, nos termos da presente directiva ou
de outra forma, de factos que criem ou agravem, para outro
Estado-Membro, o risco de certas zonas marítimas e costeiras
ficarem em perigo, deve tomar as medidas adequadas para
informar com a maior brevidade o ou os Estados-Membros
em causa e o(s) consultar sobre as acçıes de intervençªo previstas. Quando adequado, os Estados-Membros cooperarªo para
a congregaçªo dos meios necessÆrios para a realizaçªo de uma
acçªo comum.
Cada Estado-Membro tomarÆ as medidas necessÆrias para que
se possa tirar o maior partido dos comunicados que os navios
lhe devem transmitir em aplicaçªo do artigo 14.o.

T˝TULO IV
MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO

Artigo 19.o
Designaçªo dos organismos competentes e publicaçªo da
respectiva lista
1.
Os Estados-Membros designarªo as autoridades competentes, as autoridades portuÆrias e as estaçıes costeiras a que
deverªo ser efectuadas as comunicaçıes previstas na presente
directiva.
2.
Os Estados-Membros assegurarªo que o sector marítimo Ø
devidamente informado, nomeadamente atravØs das publicaçıes nÆuticas, de quais as autoridades e estaçıes designados
em conformidade com o n.o 1, incluindo, quando adequado,
a respectiva zona geogrÆfica de intervençªo, bem como dos
procedimentos instituídos para a comunicaçªo das informaçıes
previstas na directiva, e actualizarªo regularmente essa informaçªo.
3.
Os Estados-Membros comunicarªo à Comissªo a lista dos
organismos designados nos termos do n.o 1, bem como as
actualizaçıes efectuadas.
Artigo 20.o
Cooperaçªo entre os Estados-Membros e a Comissªo
1.
Os Estados-Membros e a Comissªo devem cooperar na
realizaçªo dos seguintes objectivos:
a) Optimizar a utilizaçªo das informaçıes comunicadas em
conformidade com a presente directiva, incluindo o estabelecimento de ligaçıes telemÆticas adequadas entre as estaçıes costeiras e as autoridades portuÆrias com vista ao intercâmbio dos dados relativos aos movimentos dos navios,
às previsıes da sua chegada aos portos e à carga que transportam;
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b) Incrementar e reforçar a eficÆcia das ligaçıes telemÆticas
entre as estaçıes costeiras dos Estados-Membros, com vista
a melhorar o conhecimento do trÆfego e o acompanhamento dos navios em trânsito nas costas europeias, harmonizar e, na medida do possível, simplificar os comunicados
exigidos dos navios em marcha;

c) Alargar a cobertura do sistema comunitÆrio de acompanhamento, controlo e informaçªo para o trÆfego marítimo com
vista à melhor identificaçªo e acompanhamento dos navios
que navegam em Æguas europeias. Para esse efeito, os Estados-Membros e a Comissªo cooperarªo no estabelecimento
de sistemas de comunicados obrigatórios, serviços de trÆfego
marítimo obrigatórios e, se for caso disso, sistemas de organizaçªo do trÆfego adequados, a apresentar à OMI para
aprovaçªo.

2.
A AgŒncia Europeia da Segurança Marítima, instituída
pelo Regulamento . . ./. . ./CE, deverÆ contribuir para a realizaçªo dos seguintes objectivos:

 facilitaçªo da cooperaçªo entre os Estados-Membros e a
Comissªo com vista à realizaçªo dos objectivos enunciados no n.o 1;

 promoçªo da cooperaçªo entre os Estados ribeirinhos
das zonas marítimas em causa, nos domínios abrangidos
pela presente directiva;

 melhoramento da informaçªo do sector marítimo sobre
os requisitos e procedimentos previstos na presente directiva;

 recolha e disponibilizaçªo às partes interessadas da lista
dos organismos competentes designados em conformidade com o artigo 19.o, dos dados pertinentes relativos
às companhias que beneficiam de isençıes em conformidade com o artigo 12.o, da lista dos navios de risco
potencial para a navegaçªo referidos no artigo 13.o e de
todas as informaçıes necessÆrias para a aplicaçªo da
presente directiva;

 desenvolvimento e exploraçªo dos sistemas de informaçªo necessÆrios à realizaçªo dos objectivos enunciados nos travessıes anteriores;

 estabelecimento, com vista, nomeadamente, a garantir
condiçıes de trÆfego óptimas nas zonas de forte densidade de trÆfego ou perigosas para a navegaçªo, de centros regionais de gestªo das informaçıes recolhidas e
tratadas em conformidade com a presente directiva.
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Artigo 21.o
Confidencialidade das informaçıes
Os Estados-Membros tomarªo as medidas necessÆrias para garantir a confidencialidade das informaçıes que lhes forem
transmitidas no âmbito da presente directiva e utilizÆ-las-ªo
apenas para fins de segurança marítima e de prevençªo da
poluiçªo por navios.
Artigo 22.o
Controlo da aplicaçªo da directiva e sançıes
1.
Os Estados-Membros verificarªo, por meio de controlos
regulares e controlos aleatórios, o funcionamento dos sistemas
telemÆticos estabelecidos para os fins da directiva e, em particular, a sua capacidade de resposta à exigŒncia de recepçªo ou
transmissªo atempadas, em regime de 24 horas por dia, das
informaçıes comunicadas em conformidade com os artigos
10.o e 12.o.
2.
Os Estados-Membros estabelecerªo, no quadro da ordem
jurídica nacional, o regime de sançıes pecuniÆrias a aplicar aos
operadores, agentes, carregadores, proprietÆrios de carga ou
comandantes de navios em caso de violaçªo das disposiçıes
da presente directiva.
As sançıes pecuniÆrias referidas no parÆgrafo anterior devem
ser fixadas a um nível suficientemente elevado, para dissuadir
um potencial infractor de cometer uma infracçªo ou persistir
numa infracçªo.
3.
Sem prejuízo de outras medidas necessÆrias à aplicaçªo
da directiva, o regime de sançıes pecuniÆrias estabelecido pelos
Estados-Membros aplicar-se-Æ às seguintes violaçıes da directiva:
 falta de aviso prØvio de chegada ao porto, conforme previsto no artigo 4.o;
 nªo sinalizaçªo a um sistema de comunicados obrigatório,
conforme previsto no artigo 5.o;
 violaçªo das regras aplicÆveis num sistema de organizaçªo
do trÆfego ou desrespeito das instruçıes dadas por um
serviço de trÆfego marítimo designado por um Estado-Membro, conforme previsto no artigo 6.o;

 violaçªo das regras aplicÆveis num sistema de organizaçªo
do trÆfego ou desrespeito das instruçıes dadas por um
serviço de trÆfego marítimo designado por um Estado-Membro, conforme previsto nos artigos 6.o e 6.o-A;

 inexistŒncia a bordo, ou mau funcionamento, do sistema de
identificaçªo automÆtica ou do aparelho de registo de dados
de viagem previstos, respectivamente, nos artigos 7.o e 8.o;

 inexistŒncia a bordo, ou mau funcionamento, do sistema de
identificaçªo automÆtica ou do aparelho de registo de dados
de viagem previstos, respectivamente, nos artigos 5.o-A e
8.o;

 falta de declaraçªo, ou declaraçªo inexacta, pelo carregador,
conforme previsto no artigo 9.o;

Inalterado
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 violaçªo das obrigaçıes de comunicaçªo previstas nos artigos 10.o e 12.o;
 nªo sinalizaçªo de um incidente, acidente ou acontecimento
de mar, conforme previsto no artigo 14.o;
 largada de um porto em violaçªo do artigo 15.o;
 nªo cooperaçªo com as autoridades nacionais para minimizar as consequŒncias de um acidente marítimo, conforme
previsto no artigo 16.o.
4.
Os Estados-Membros devem informar sem demora o Estado de bandeira e os outros Estados interessados das medidas
tomadas em conformidade com os artigos 13.o e 16.o e o n.o 2
do presente artigo contra os navios que nªo arvorem o respectivo pavilhªo.
5.
Um Estado-Membro que constate, por ocasiªo de um
acidente ou incidente marítimo referido no artigo 16.o, que a
companhia nªo conseguiu estabelecer e manter ligaçªo com o
navio ou com as autoridades operacionais interessadas, deve
informar do facto o Estado que emitiu ou em nome do qual
foi emitida a certificaçªo ISM.
Quando a gravidade da falta demonstre uma inconformidade
grave no funcionamento do sistema de gestªo da segurança da
companhia, o Estado-Membro que emitiu o documento de
conformidade ou o certificado de gestªo da segurança do navio
retirarÆ imediatamente a certificaçªo ISM à companhia em
causa.

Artigo 22.oA
Avaliaçªo
A Comissªo avaliarÆ a aplicaçªo da presente directiva de acordo
com o calendÆrio e as disposiçıes estabelecidas no Anexo VI.

DISPOSI˙ÕES FINAIS

Artigo 23.o
Procedimento de alteraçªo
O procedimento previsto no artigo 24.o pode ser aplicado com
vista:
 à aplicaçªo, para efeitos da presente directiva, das alteraçıes
aos instrumentos internacionais pertinentes referidos na
alínea i) do artigo 2.o que tenham entrado em vigor,
 à alteraçªo das obrigaçıes e procedimentos previstos nos
anexos à luz da experiŒncia adquirida com a aplicaçªo da
directiva.

Inalterado
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Artigo 24.o
ComitØ de regulamentaçªo
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido por um representante da Comissªo.
2.
Quando Ø feita referŒncia ao presente nœmero, aplica-se o
procedimento de regulamentaçªo estabelecido no artigo 5.o da
Decisªo 1999/468/CE, em conformidade com o disposto no
artigo 8.o da mesma.
3.
O período previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.

Artigo 25.o
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposiçıes legislativas,
regulamentares e administrativas necessÆrias para dar cumprimento à presente directiva o mais tardar em 1 de Julho de
2002. Desse facto informarªo imediatamente a Comissªo.
Quando os Estados-Membros adoptarem essas disposiçıes, estas deverªo conter uma referŒncia à presente directiva ou ser
acompanhadas dessa referŒncia na publicaçªo oficial. As modalidades de referŒncia serªo estabelecidas pelos Estados-Membros.

Artigo 26.o
A Directiva 93/75/CEE do Conselho Ø revogada, com efeitos
vinte e quatro meses após a adopçªo da presente directiva.

Artigo 27.o
A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Artigo 28.o
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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ANEXO I
INFORMA˙ÕES A COMUNICAR PELOS NAVIOS REFERIDOS NO T˝TULO I
1. Informaçıes previstas no artigo 5.o

Inalterado

 A  Identificaçªo do navio (nome, indicativo de chamada, nœmero de identificaçªo OMI ou nœmero MMSI)
 C ou D: Posiçªo
 G  Porto de largada
 I  Porto de destino e hora estimada de chegada
 P  Carga e, se houver mercadorias perigosas a bordo, quantidade e classe OMI
 W  Nœmero total de pessoas a bordo
 X  Informaçıes diversas:
 Endereço para a comunicaçªo de informaçıes sobre a carga
 Características e volume estimado do combustível de bancas,
para os navios que transportem mais de 5 000 toneladas de
combustível de bancas.

2. Informaçıes previstas no artigo 7.o

 Identificaçªo do navio (nome, indicativo de chamada, nœmero
de identificaçªo OMI ou nœmero MMSI)
 Tipo de navio
 Posiçªo, rumo, velocidade e condiçıes de navegaçªo
 Porto de largada, porto de destino e hora estimada de chegada
 Presença a bordo de mercadorias perigosas: sim/nªo
 Em caso afirmativo, endereço para a comunicaçªo de informaçıes sobre a carga.

3. Em caso de alteraçªo das informaçıes comunicadas nos termos do
presente anexo, o comandante do navio deve comunicÆ-lo imediatamente à autoridade costeira interessada.

2. Informaçıes previstas no artigo 5.oA

Inalterado
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ANEXO II
PRESCRI˙ÕES APLIC`VEIS AOS EQUIPAMENTOS DE BORDO
I. SISTEMA DE IDENTIFICA˙ˆO AUTOM`TICA (AIS)

Inalterado

1. Navios construídos em ou após 1 de Julho de 2002
Os navios de passageiros, quaisquer que sejam as suas dimensıes,
e todos os navios de arqueaçªo bruta igual ou superior a 300
construídos em ou após 1 de Julho de 2002, que escalem um
porto da Comunidade, devem satisfazer a obrigaçªo de transporte
de equipamento prevista no artigo 7.o.
2. Navios construídos antes de 1 de Julho de 2002
Os navios construídos antes de 1 de Julho de 2002 que escalem
um porto da Comunidade devem satisfazer a obrigaçªo de transporte de equipamentos prevista no artigo 7.o no seguinte calendÆrio:
 navios de passageiros: o mais tardar em 1 de Julho de 2003;
 navios-tanque: o mais tardar por ocasiªo da primeira vistoria
do equipamento de segurança efectuada após 1 de Julho de
2003;
 navios, à excepçªo dos navios de passageiros e dos navios-tanque, de arqueaçªo bruta igual ou superior a 50 000: o
mais tardar em 1 de Julho de 2004;
 navios, à excepçªo dos navios de passageiros e dos navios-tanque, de arqueaçªo bruta igual ou superior a 10 000 mas
inferior a 50 000: o mais tardar em 1 Julho 2005;
 navios, à excepçªo dos navios de passageiros e dos navios-tanque, de arqueaçªo bruta igual ou superior a 3 000 mas
inferior a 10 000: o mais tardar em 1 de Julho de 2006;
 navios, à excepçªo dos navios de passageiros e dos navios-tanque, de arqueaçªo bruta igual ou superior a 300 mas
inferior a 3 000: o mais tardar em 1 de Julho de 2007.

II. APARELHO DE REGISTO DOS DADOS DE VIAGEM («CAIXA
NEGRA»)
Os navios das categorias a seguir indicadas que escalem um porto da
Comunidade devem estar equipados com um aparelho de registo dos
dados de viagem (caixa negra) que satisfaça as normas de funcionamento previstas na Resoluçªo A.861(20) da OMI e as normas de ensaio
definidas na Norma n.o 61996 da Comissªo ElectrotØcnica Internacional (CEI):

Os navios das categorias a seguir indicadas que escalem um porto de
um Estado-Membro da Comunidade devem estar equipados com um
sistema de registo dos dados de viagem que satisfaça as normas de
funcionamento previstas na Resoluçªo A.861(20) da OMI e as normas
de ensaio definidas na Norma n.o 61996 da Comissªo ElectrotØcnica
Internacional (CEI):

 Navios de passageiros construídos em ou após 1 de Julho de 2002:
o mais tardar à data de entrada em vigor da presente directiva;

Inalterado

 Navios ro-ro de passageiros construídos antes de 1 de Julho de
2002: o mais tardar por ocasiªo da primeira vistoria efectuada
em ou após 1 de Julho de 2002;
 Navios de passageiros construídos antes de 1 de Julho de 2002: o
mais tardar em 1 de Janeiro de 2004;

 Navios de passageiros, à excepçªo dos navios ro-ro de passageiros,
construídos antes de 1 de Julho de 2002: o mais tardar em 1 de
Janeiro de 2004;

PT
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 Navios, à excepçªo dos navios de passageiros, de arqueaçªo bruta
igual ou superior a 3 000 construídos em ou após 1 de Julho de
2002: o mais tardar à data de entrada em vigor da presente directiva;

Inalterado

Os navios das categorias a seguir indicadas e construídos antes de 1 de
Julho de 2002, que escalem um porto de um Estado-Membro da Comunidade, devem estar equipados com um sistema de registo dos
dados de viagem que satisfaça as normas pertinentes da OMI:
 navios de carga de arqueaçªo bruta igual ou superior a 20 000: o
mais tardar em 1 de Janeiro de 2007;

 navios de carga de arqueaçªo bruta igual ou superior a 20 000: o
mais tardar na data fixada pela OMI ou, na falta de uma decisªo da
OMI, o mais tardar em 1 de Janeiro de 2007;

 navios de carga de arqueaçªo bruta entre 3 000 e 20 000: o mais
tardar em 1 de Janeiro de 2008.

 navios de carga de arqueaçªo bruta igual ou superior a 3 000 mas
inferior a 20 000: o mais tardar na data fixada pela OMI ou, na
falta de uma decisªo da OMI, o mais tardar em 1 de Janeiro de
2008.
Os Estados-Membros podem dispensar dos requisitos relativos aos aparelhos de registo dos dados de viagem estabelecidos na presente directiva os navios de passageiros que efectuem exclusivamente viagens
domØsticas em zonas marítimas que nªo sejam as correspondentes à
Classe A, conforme referido no artigo 4.o da Directiva 98/18/CE.

PROPOSTA INICIAL

ANEXO III
INFORMA˙ÕES A COMUNICAR EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 10.o
1. Identificaçªo do navio (nome, indicativo de chamada e nœmero de identificaçªo OMI, se existir)
2. Porto de destino
3. Hora de largada, quando o navio parte de um porto de um Estado-Membro (n.o do artigo 10.o)
4. Hora estimada de chegada ao porto de destino ou à estaçªo de pilotagem, conforme exija a autoridade competente, e
hora estimada de largada desse porto (n.o 2 do artigo 10.o)
5. Designaçªo tØcnica exacta das mercadorias perigosas ou poluentes, nœmeros ONU atribuídos, quando existam, classes
de risco OMI determinadas em conformidade com os Códigos IMDG, IBC e IGC, quando adequado a categoria do
navio na acepçªo do Código INF, a quantidade das mercadorias e a localizaçªo destas a bordo e, caso sejam
transportadas em unidades de transporte que nªo sejam cisternas, os respectivos nœmeros de identificaçªo;
6. Confirmaçªo da presença a bordo de lista, manifesto ou plano de carga adequado especificando as mercadorias
perigosas ou poluentes embarcadas no navio e a sua localizaçªo;
7. Endereço onde se podem obter informaçıes detalhadas sobre a carga.
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ANEXO IV
MENSAGENS ELECTRÓNICAS EDIFACT
As mensagens EDIFACT a que se refere o n.o 4 do artigo 10.o sªo as seguintes:
 MOTREQ («Vessel Data Request»): mensagem a transmitir quando sªo exigidas as informaçıes respeitantes simultaneamente a um navio específico e às mercadorias perigosas ou poluentes a bordo;
 APERAK («Application Acknowledgement»): mensagem que indica que os dados relativos ao navio em causa estªo
disponíveis e serªo transmitidos ou nªo estªo disponíveis;
 VESDEP («Vessel Movement Data»): mensagem que especifica as informaçıes relativas à viagem do navio em causa;
 IFTDGN («Hazardous Cargo Data»): mensagem que especifica a natureza da carga perigosa ou poluente transportada;
 BAPLIE («Bayplan»): mensagem que fornece informaçıes sobre a localizaçªo das mercadorias a bordo.

ANEXO V
MEDIDAS QUE OS ESTADOS-MEMBROS PODEM TOMAR EM CASO DE RISCO PARA A SEGURAN˙A
MAR˝TIMA E A PROTEC˙ˆO DO AMBIENTE
(em aplicaçªo do n.o 1 do artigo 16.o)
Quando, no seguimento de um incidente ou em circunstâncias do tipo das descritas no artigo 14.o, que afectem um
navio a que seja aplicÆvel a presente directiva, a autoridade competente do Estado-Membro interessado considere, no
quadro do direito internacional, que Ø necessÆrio afastar, reduzir ou eliminar um perigo grave e iminente que ameaça o
seu litoral ou interesses conexos, a segurança dos outros navios e a segurança das suas tripulaçıes e passageiros ou das
pessoas em terra, ou proteger o meio marinho, a referida autoridade pode nomeadamente:
 restringir os movimentos do navio ou impor-lhe um itinerÆrio. Esta exigŒncia nªo afecta a responsabilidade do
comandante na segurança do governo do seu navio,
 notificar o comandante do navio para que elimine o risco para o ambiente ou a segurança marítima,
 embarcar no navio uma equipa de avaliaçªo com a missªo de determinar o grau de risco, assistir o comandante na
correcçªo da situaçªo e manter informada a estaçªo costeira competente,
 intimar o comandante a seguir para um porto de refœgio, em caso de perigo iminente, ou
 impor a pilotagem ou o reboque do navio.
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ANEXO VI
AVALIA˙ˆO DA APLICA˙ˆO DA DIRECTIVA
1. Em conformidade com o artigo 22.oA, os Estados-Membros fornecerªo à Comissªo as informaçıes necessÆrias para
permitir a correcta avaliaçªo da aplicaçªo da directiva, no prazo de seis meses após esta o ter solicitado por escrito.
2. Com base nas informaçıes referidas no n.o 1, a Comissªo apresentarÆ ao Parlamento Europeu e ao Conselho um
relatório sobre a aplicaçªo da directiva, que incluirÆ uma avaliaçªo da eficÆcia do sistema comunitÆrio de comunicados de navios e de informaçªo sobre o trÆfego marítimo. O relatório identificarÆ igualmente medidas possíveis a
tomar a nível comunitÆrio e, se adequado, a nível internacional para aprofundar ou alargar o referido sistema
comunitÆrio. O relatório analisarÆ, nomeadamente:
 se Ø necessÆrio ou conveniente reforçar as normas e especificaçıes aplicÆveis a nível internacional aos sistemas de
identificaçªo automÆtica referidos no artigo 5.oA, bem como a sua aplicaçªo, mais especificamente no que refere
às informaçıes AIS e ao alcance de transmissªo;
 se os Estados-Membros instalaram todo o equipamento e construíram as instalaçıes em terra necessÆrios e estªo
efectivamente em condiçıes de proceder ao intercâmbio de informaçıes conforme previsto na directiva;
 se as medidas previstas no artigo 17.o sªo adequadas para assegurar o acolhimento de navios em perigo nos
locais de refœgio identificados pelos Estados-Membros, se serÆ conveniente reforçar a rede de locais de refœgio na
Comunidade e se haverÆ necessidade de outras medidas para complementar ou reforçar o regime instituído;
 se as disposiçıes pertinentes da directiva foram efectivamente aplicadas quando de incidentes ou acidentes no
mar e contribuíram para melhorar a intervençªo das autoridades interessadas e se, nessas circunstâncias, os
operadores e os comandantes dos navios observaram o requisito de estabelecerem e manterem uma ligaçªo e
uma cooperaçªo adequadas com as autoridades em terra e as companhias;
 se as vistorias, verificaçıes e sançıes referidas na presente directiva sªo aplicadas eficaz e uniformemente em
toda a Comunidade.
3. A avaliaçªo prevista no ponto 2 serÆ efectuada de acordo com o seguinte calendÆrio:
1.

Relatório intercalar:

a) fornecimento de informaçıes pelos Estados-Membros à Comissªo, em conformidade com o ponto 1: trŒs anos, o
mais tardar, a contar da data referida no artigo 25.o;
b) relatório intercalar ao Parlamento Europeu e ao Conselho: seis meses, o mais tardar, após a recepçªo dos relatórios
apresentados pelos Estados-Membros em conformidade com a alínea a).

2.

Relatório global:

a) fornecimento de informaçıes pelos Estados-Membros à Comissªo, em conformidade com o ponto 1: o mais tardar
em 31 de Dezembro de 2009;
b) relatório global ao Parlamento Europeu e ao Conselho, acompanhado, se for caso disso, do projecto de medidas a
tomar: o mais tardar em 1 de Julho de 2010.
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