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I

(Actos cuja publicação ê uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (GEE ) N? 1854 / 89 DO CONSELHO

de 14 de Junho de 1989

relativo ao registo da liquidação e às condições de pagamento dos montantes dos direitos de
importação ou dos direitos de exportação resultantes de uma dívida aduaneira

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, os seu
artigo 100? A,

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2 ),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social ( 3 ),
Considerando que o registo da liquidação dos montantes dos
direitos de importação ou de exportação é determinante para
a aplicação da maior parte das regulamentações aduaneiras
específicas; que, actualmente, as condições em que esse
registo da liquidação deve ser efectuado apenas se encontram
definidas no âmbito da Directiva 78 / 453 / CEE do Conselho ,
de 22 de Maio de 1978 , relativa à harmonização das
disposições legislativas , regulamentares e administrativas
respeitantes ao diferimento de pagamento dos direitos de
importação ou dos direitos de exportação ( 4); que, nos
outros casos, as condições em que o registo da liquidação dos
montantes dos direitos de importação ou de exportação deve
ser efectuado são fixadas pelos Estados-membros ; que
importa, pois, assegurar da melhor maneira a sua aplicação
uniforme na Comunidade; que, para o efeito, é necessário
substituir as disposições da Directiva 78 / 453 / CEE por um
regulamento , introduzindo-lhe todas as especificações e
adaptações necessárias;

Considerando que as regras relativas ao registo da liquidação
e às condições de pagamento da dívida aduaneira assumen
especial importância paro o bom funcionamento da união
aduaneira e, bem assim , para que aos operadores económi
cos seja dada a máxima garantia de igualdade de tratamento
na cobrança de direitos de importação e de exportação;
Considerando que pode ser deixada ao cuidado dos Esta
dos-membros a determinação das modalidades práticas do
(>) JO n ? C 41 de 13 . 2. 1985 , p . 5 .
(2) JO n? C 229 de 9 . 9 . 1985 , p. 107, e JO n? C 96 de
17 . 4 . 1989 .

( 3) JO n ? C 169 de 8 . 7 . 1985 , p . 6 .
(4) JO n ? L 146 de 2 . 6 . 1978 , p . 19 .

registo da liquidação dos montantes dos direitos de impor
tação ou de exportação ; que importa essencialmente fixar os
prazos em que tal registo deve ser efectuado;
Considerando que é conveniente fixar também os prazos em
que devem ser pagos os montantes dos direitos de importação
ou de exportação cujo registo da liquidação foi efectuado ;
que é oportuno manter, harmonizando-as, as facilidades de
pagamento, para além do diferimento , que são concedidas
nos Estadòs-membros; que, por razões de clareza, é conve
niente refundir o conjunto das medidas relativas ao paga
mento dos direitos de importação ou de exportação, incluin
do as relativas ao diferimento do pagamento , que são
actualmente objecto da Directiva 78 /452 / CEE , reunindo-as
num só texto ;

Considerando que, nos casos em que sejam dadas facilidades
de pagamento diversas do diferimento do pagamento ou haja
atraso de pagamento ou não pagamento nos prazos fixados,
se mantém a situação actual que implica a obrigação de
pagamento de juros;
Considerando que, tendo em conta o desenvolvimento
constante do tráfego comercial e a necessidade de libertar as
mercadorias o mais rapidamente possível, os métodos de
controlo dos serviços aduaneiros foram adaptados de tal
forma que só num número muito limitado de casos esses
serviços verificam as mercadorias antes de concederem a
autorização de saída; que o controlo de que as importações e
as exportações são feitas de forma regulamentar fica assim
adiado e consiste na maior parte dos casos num controlo
contabilístico, que pode dar origem à cobrança a posteriori
de um montante suplementar de direitos; que , do mesmo
modo, esse controlo a posteriori pode implicar o reembolso
de um montante de direitos cobrados em excesso; que esse
montante cobrado em excesso terá sido calculado com base

nos elementos de tributação declarados pelo próprio interes
sado , tendo este tido a possibilidade de receber as mercado
rias muito mais rapidamente do que se estas tivessem sido
verificadas antes da concessão da autorização de saída;

Considerando que, tendo em conta as actuais condições de
determinação da política de crédito nos diferentes Esta
dos-membros, não se pode encarar a fixação de uma taxa de
juro de crédito e de uma taxa de juro de mora aplicáveis em
toda a Comunidade; que, no entanto, importa evitar que em
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cada Estado-membro ocorram disparidades de tratamento
excessivas entre as pessoas sujeitas ao pagamento de um juro
de crédito em aplicação do presente regulamento e aquelas
que contraem empréstimos junto de organismo financeiros;
que, para o efeito , a taxa de juro devida quando sejam dadas
facilidades de pagamento que não sejam o diferimento de
pagamento deve ser fixada pelos Estados-membros tendo em

conta a taxa praticada nos seus mercados monetários e
financeiros; que a taxa de juro de mora, dado o seu objectivo,
pode ser superior à taxa de juro de crédito ;
Considerando que, no domínio do trânsito , as cauções
beneficiam, em matéria de prazos de pagamento de juros, de
facilidades maiores que as previstas no presente regulamen
to ; que essas disposições mais favoráveis figuram em deter
minadas convenções internacionais e não podem ser afecta
das pela intervenção de disposições comunitárias na matéria;
que o mesmo se deve passar no respeitante ao regime do
trânsito comunitário, na medida em que, por força da
convenção celebrada com o países da EFTA, este regime é
aplicável às mercadorias que circulam entre o território
aduaneiro da Comunidade e esses países; que o mesmo se
deve passar igualmente no respeitante à admissão temporária
de mercadorias realizada nas condições previstas pela Con
venção sobre a Admissão Temporária de Mercadorias,
celebrada em Bruxelas em 6 de Dezembro de 1961 (Conven
ção ATA);

Considerando que cabe revogar a Directiva 78 / 453 / CEE ,
cujas disposições são retomadas no presente regulamento;
que, a fim de atender aos casos já referidos em que se prevê
que não deva ser pago qualquer juro por parte dos devedores
ou da autoridade aduaneira , consoante o caso, é convenien
te, por um lado , completar em conformidade o Regulamento
(CEE ) n? 1430 / 79 do Conselho , de 2 de Julho de 1979 ,
relativo ao reembolso ou à dispensa do pagamento dos
direitos de importação ou de exportação (*), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE )
n? 3799 / 86 ( 2), e, por outro , suprimir as disposições que
prevêem o eventual pagamento de juros , constantes do
Regulamento (CEE ) n? 1697 / 79 do Conselho, de 24 de
Julho de 1979 , relativo à cobrança a posteriori àos direitos de
importação ou dos direitos de exportação que não tenham
sido exigidos ao devedor por mercadorias declaradas para
um regime aduaneiro que implica a obrigação de pagamento
dos referidos direitos ( 3 ), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE ) n? 918 / 83 (4 ),

30. 6 . 89

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1.
O presente regulamento diz respeito ao registo da
liquidação e às condições de pagamento dos direitos de
importação ou dos direitos de exportação resultantes de uma
dívida aduaneira .

2.

Para efeitos do presente regulamento , entende-se

por :

a) Divida aduaneira, a obrigação de uma pessoa pagar o
montante dos direitos de importação (dívida aduaneira
na importação) ou dos direitos de exportação (dívida
aduaneira na exportação) aplicáveis , por força das
disposições em vigor, às mercadorias sujeitas a esses
direitos;
b) Pessoa:
— quer uma pessoa singular,
— quer uma pessoa colectiva ,

— quer, quando tal possibilidade estiver preyista na
regulamentação em vigor , uma associação de pessoas
reconhecida como tendo capacidade para praticar
actos jurídicos, sem possuir o estatuto legal de pessoa
colectiva ;

c) Registo da liquidação: a inscrição , pela autoridade
aduaneira , nos registos contabilísticos ou em qualquer
outro suporte que lhe seja equivalente, dos montantes
dos direitos de importação ou dos direitos de exportação
correspondentes a uma dívida aduaneira;
d) Direitos de importação: tanto os direitos aduaneiros e os
encargos de efeito equivalente como os direitos nivela
dores agrícolas e outras imposições à importação previs
tas no âmbito da política agrícola comum ou no dos
regimes específicos aplicáveis a certas mercadorias resul
tentes da transformação de produtos agrícolas;
e) Direitos de exportação: os direitos niveladores agrícolas
e outras imposições na exportação previstas no âmbito
da política agrícola comum ou no de regimes específicos
aplicáveis a certas mercadorias resultantes da transfor
mação de produtos agrícolas ;
f) Autoridade aduaneira: qualquer autoridade competente
para a aplicação da regulamentação aduaneira, mesmo
que tal autoridade não esteja dependente da administra
ção das alfândegas .

TITULO I

REGISTO DA LIQUIDAÇÃO DOS MONTANTES DOS DIREITOS DE IMPORTAÇÃO OU DOS DIREITOS
DE EXPORTAÇÃO
Artigo 2 ?

1.
Todos os montantes dos direitos de importação ou dos
direitos de exportação resultantes de uma dívida aduaneira
— a seguir designados «montantes dos direitos» — devem ser
calculados pela autoridade aduaneira logo que esta disponha
dos elementos necessários e ser objecto de um registo de
liquidação pela referida autoridade.
(»)
(2)
( 3)
(«)

JO
JO
JO
JO

n?
ri?
n?
n?

L
L
L
L

175
352
197
105

de
de
de
de

12 . 7 . 1979 , p . 1 .
13 . 12 . 1986 , p . 19 .
3 . 8 . 1979 , p . 1 .
23 . 4 . 1983 , p . 1 .

O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos em
que- tenha sido instituído um direito anti-dumping ou
compensatório provisório nem nos casos em que possa ser
aplicado o disposto no artigo 5 ? do Regulamento (CEE )
n ? 1697 / 79 .

2.
As regras práticas de registo da liquidação dos mon
tantes dos direitos são determinadas pelos Estados-mem
bros. Essas regras podem ser diferenciadas em função do
facto de a autoridade aduaneira , face às condições em que
tiver sido constituída a dívida , ter ou não garantia do
pagamento dos referidos montantes.
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As regras segundo as quais a autoridade aduaneira procede
ao registo da liquidação dos montantes dos direitos nos
diferentes casos serão comunicadas à Comissão .

Artigo 3 ?

1.
Sem prejuízo do disposto no n ? 2, quando se constitui
uma dívida aduaneira pela aceitação da declaração de uma
mercadoria para um regime aduaneiro diverso do da admis
são temporária com isenção parcial dos direitos de importa
ção , ou de qualquer outro acto com os mesmos efeitos
jurídicos desta aceitação , o registo da liquidação do mon
tante correspondente a tal dívida aduaneira deve realizar-se
logo que o referido montante tenha sido calculado e o mais
tardar no segundo dia a contar da data em que tiver sido dada
a autorização de saída — ou a autorização de exportação —

a) Quer por razões atinentes à organização administrativa
dos Estados-membros , designadamente em caso de
centralização contabilística;
b) Quer em consequência de circunstâncias especiais que
impeçam a autoridade aduaneira de respeitar os referidos
prazos .

Os prazos assim aumentados não podem exceder 14 dias.
2.
Os prazos previstos no número anterior não se aplicam
em caso fortuito ou de força maior.

Artigo 5 ?

da mercadoria .

Quando o registo da liquidação do montante de direitos que
Contudo, sob reserva de que o seu pagamento tenha sido
garantido , o conjunto dos montantes relativos às mercado
rias cuja autorização de saída — ou autorização de expor
tação — tenha sido dada em proveito de uma mesma pessoa
no decurso de um período a fixar pela autoridade aduaneira,
e que não pode ser superior a 31 dias, pôde ser objecto de um
registo da liquidação único no final do período . Este registo
da liquidação deve ocorrer no prazo de cinco dias a contar do
termo do período considerado .

2.
Existindo disposições que prevejam poder a autoriza
ção de saída de uma mercadoria ser concedida na expectativa
de estarem reunidas determinadas condições estabelecidas no
direito comunitário de que dependam , ou a determinação do
montante da dívida constituída ou a respectiva cobrança, o
registo da liquidação deverá efectuar-se o mais tardar dois
dias a contar da data em que, ou o montante da dívida, ou a
obrigação de pagamento dos direitos dela resultantes, tive
rem sido definitivamente determinados ou fixados.

Quando , porém , a dívida aduaneira disser respeito a um
direito anti-dumping ou compensatório provisório , o registo
da liquidação desse direito deve efectuar-se no prazo máximo
de dois meses a contar do momento em que for publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias o regulamento do
Conselho que institui um direito anti-dumping ou compen

resulta de uma dívida aduaneira não tiver sido efectuado nos

termos do disposto nos artigos 3 ? e 4 ?, ou tiver sido
efectuado a um nível inferior ao montante legalmente devido,
o registo da liquidação do montante de direitos a cobrar ou
do remanescente por cobrar deve ocorrer no prazo de dois
dias a contar da data em que a autoridade aduaneira se
apercebeu dessa situação e está em condições de calcular o
montante legalmente devido e de determinar a pessoa a quem
compete o pagamento desse montante. Este prazo pode ser
aumentado nos termos do artigo 4?

Artigo 6 ?

1.
Efectuado o registo da liquidação, o montante dos
direitos deve ser comunicado à pessoa a quem compete o
pagamento , de acordo com regras adequadas.
2.

Quando na declaração aduaneira tiver sido feita

referência, a título indicativo , ao montante dos direitos a
pagar, a autoridade aduaneira pode prever que a comunica
ção referida no número anterior só seja efectuada na medida

em que o montante dos direitos indicado não corresponda ao
montante por ela determinado.

satório definitivo .

3.
No caso da constituição de uma dívida aduaneira em
condições diferentes das constantes no n ? 1 , o registo de
liquidação do montante de direitos correspondente deve
ocorrer no prazo de dois dias a contar da data em que a
autoridade aduaneira estiver em condições de:

Sem prejuízo da aplicação do disposto no n ? 1 , segundo
parágrafo, do artigo 3 ?, quando se fizer uso da possibilidade
prevista no parágrafo anterior, a concessão da autorização
de saída — ou da autorização de exportação das mercadorias
— pela autoridade aduaneira tem valor de comunicação do
montante dos direitos que são objecto de registo da liquida
ção à pessoa a quem compete o seu pagamento.

a) Calcular o montante de direitos em causa; e

b) Designar a pessoa a quem compete o pagamento desse
montante .

Artigo 7 .

Artigo 4 ?

1.
Os prazos de registo da liquidação previstos no artigo
anterior podem ser aumentados:

Nos casos em que a acção de cobrança já não possa ser
efectuada nos termos do n? 1 , segundo parágrafo, do ar
tigo 2 ? do Regulamento ( CEE ) n ? 1697 / 78 , os Estados
-membros podem não aplicar quer o artigo 2 ? quer o ar
tigo 6 ? do presente regulamento.
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TITULO II

PRAZO E MODALIDADES DE PAGAMENTO DOS MONTANTES DOS DIREITOS DE IMPORTAÇÃO
OU DOS DIREITOS DE EXPORTAÇÃO

Capítulo A

Capítulo B

Facilidades de pagamento

Princípio

Secção 1

Diferimento de pagamento

Artigo 8 ?

O montante de direitos que tenha sido objecto da comuni
cação referida no artigo 6 ? deve ser pago pela pessoa a quem
compete o seu pagamento nos prazos seguintes :

a ) Se essa pessoa não beneficiar de alguma das facilidades de
pagamento previstas no capítulo B, o pagamentç deve ser
efectuado no prazo que lhe for fixado .

Sem prejuízo das disposições aplicáveis em matéria de
direito de recurso , este prazo não pode exceder 10 dias, a
contar da data da comunicação ao devedor do montante
dos direitos devidos, e, em caso de globalização dos
registos da liquidação nas condições previstas no n? 1 ,
segundo parágrafo, do artigo 3 ?, deve ser fixado de
forma a não permitir que a pessoa a quem compete o
pagamento obtenha um prazo de pagamento mais longo
do que se tivesse beneficiado de um diferimento de
pagamento , nas condições previstas na secção 1 do
capítulo B.

Artigo 10 ?

Na medida em que o montante dos direitos devido pelo
interessado for relativo a mercadorias declaradas para um
regime aduaneiro que implique a obrigação do pagamento de
tais direitos, a autoridade aduaneira conceder-lhe-á, a seu
pedido, um diferimento de pagamento desse montante, nas
condições estabelecidas nos artigos 11 ? a 14 ?.
Artigo 11 ?

A concesão do diferimento de pagamento está subordinada à
prestação de uma garantia pelo requerente.
Por outro lado , a concessão do diferimento de pagamento
pode ocasionar a cobrança de despesas suplementares para
constituição de processo e por serviços prestados.

É concedida automaticamente uma prorrogação do

Artigo 12 ?

prazo quando se comprovar que o interessado recebeu a
comunicação demasiado tarde para poder respeitar o
prazo fixado para efectuar o pagamento .

1.
A autoridade aduaneira competente determinará qual
das modalidades seguintes deve ser utilizada para a conces
são do diferimento de pagamento:

Por outro lado, a pedido da pessoa a quem compete o
pagamento, a autoridade aduaneira pode conceder uma
prorrogação do prazo, quando o montante dos direitos a
pagar resultar de uma acção de cobrança a posteriori.
Sem prejuízo do disposto no artigo 15 ?, a prorrogação
do prazo assim concedido não pode exceder o tempo
necessário para permitir que a pessoa a quem compete o
pagamento tome as medidas necessárias para cumprir a
sua obrigação.

a) Quer isoladamente para cada montante dos direitos
liquidado e registado nas condições definidas no n ? 1 ,
primeiro parágrafo , do artigo 3 ?;

b) Se essa pessoa beneficiar de qualquer das facilidades de
pagamento previstas no capítulo B, o pagamento deve
efectuar-se no termo do ou dos prazos fixados no âmbito
dessas facilidades .

b) Quer globalmente para o conjunto dos montantes dos
direitos liquidados e registados nas condições definidas
no ? 1 , primeiro parágrafo, do artigo 3 ?, durante um
período fixado pela autoridade aduaneira e que não
poderá ultrapassar 31 dias ;
c) Quer globalmente para o conjunto dos montantes dos
direitos que sejam objecto de um registo da liquidação
único, em aplicação do n ? 1 , segundo parágrafo, do
artigo 3 ?:

2.
Artigo 9 ?

O pagamento deve ser efectuado em dinheiro ou mediante
qualquer outro meio de pagamento com poder liberatório
semelhante, nos termos das disposições em vigor no Esta
do-membro em causa («pagamento a contado»). O paga
mento pode ser efectuado por via de compensação quando as
disposições em vigor o prevejam .

É igualmente concedido o diferimento de pagamento,

em condições iguais às fixadas no número anterior, para os
montantes dos direitos relativos às mercadorias que sejam
objecto de uma declaração para o regime aduaneiro da
admissão temporária com isenção parcial dos direitos de
importação .
Artigo 13 ?

1.
O prazo de diferimento de pagamento é de 30 dias. O
cálculo efectua-se do seguinte modo :
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a) Quando o diferimento de pagamento for efectuado nos
termos da alínea a) do artigo 12?, o prazo é calculado a
contar do dia seguinte àquele em que tiver sido efectuado
o registo da liquidação do montante dos direitos pela
autoridade aduaneira .

Quando se aplicar o disposto no artigo 4?, o prazo de 30
dias calculado nos termos do primeiro parágrafo é
reduzido de um número de dias correspondente ao prazo
superior a dois dias que foi utilizado para o registo da
liquidação;

b) Quando o diferimento do pagamento se efectuar nos
termos da alínea b) do artigo 12 ?, o prazo é calculado a
contar do dia seguinte ao do termo do período de
globalização . Esse prazo é reduzido de um número de
dias correspondente a metade do número de dias
incluídos no período de globalização ;

c) Quando o diferimento do pagamento se efectuar nos
termos da alínea c) do artigo 12 ?, o prazo é calculado a
contar do dia seguinte ao do termo do período no decurso
do qual tiver sido dada autorização de saída — ou
autorização de exportação — das mercadorias conside
radas . Esse prazo é reduzido do número de dias corres
pondente a metade do número de dias incluídos no
período em causa .
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relativa às mercadorias em causa . O prazo de diferimento de
pagamento concedido nessas condições não pode ir além do
termo do período que, em aplicação do disposto no artigo
13 ?, tiver sido concedido em relação ao montante de direitos
inicialmente fixado, ou teria sido concedido se o registo de
liquidação do montante de direitos legalmente devido tivesse
sido efectuado no momento da declaração das mercadorias
em causa .

Secção 2

Outras facilidades de pagamento

Artigo IS ?

Os Estados-membros podem prever que à pessoa a quem
compete o pagamento de um montante de direitos sejam
concedidas facilidades de pagamento diferentes do diferi
mento de pagamento referido na secção 1 .
A concessão dessas facilidades de pagamento fica subordi
nada à prestação de uma garantia. Contudo , essa garantia
pode não ser exigida quando, devido à situação da pessoa
interessada , essa exigência for de molde a suscitar graves
dificuldades de ordem económica ou social .

2.
Quando os períodos referidos nas alíneas b) e c) do n ? 1
abranjam um número ímpar de dias, o número de dias a
deduzir do prazo de 30 dias, em aplicação das alíneas b ) e c)
do n? 1 , é igual a metade do número par imediatamente
inferior a esse número ímpar.

3.

Secção 3

Pagamento antes do termo dos prazos

Como medida de simplificação, quando os períodos

referidos nas alíneas b) e c) do n? 1 forem de uma semana civil
ou de um mês civil , os Estados-membros podem prever que o
pagamento dos montantes dos direitos que são objecto do
diferimento de pagamento seja efectuado :

a) Se se tratar de um período de uma semana civil , na
sexta-feira da quarta semana seguinte a essa semana
civil ;

b) Se se tratar de um período de um mês civil, no décimo
quinto dia do mês seguinte a esse mês civil .

Artigo 16 ?

Qualquer que seja a facilidade de pagamento concedida à
pessoa a quem compete o pagamento de um montante de
direitos, essa pessoa pode sempre pagar total ou parcialmen
te esse montante sem aguardar o termo do prazo que lhe foi
concedido.

Secção 4

Artigo 14 ?

Pagamento por terceiro

1.
Não pode ser concedido diferimento de pagamento em
relação aos montantes dos direitos que, embora referentes a
mercadorias declaradas para um regime aduaneiro que
implique a obrigação do pagamento de tais direitos, estejam
sujeitos ao registo da liquidação nos termos das disposições
em vigor no respeitante à aceitação de declarações incom
pletas, devido ao facto de o declarante não ter apresentado,
no termo do prazo fixado, os elementos necessários à
determinação definitiva do valor aduaneiro das mercadorias ,
ou não ter fornecido a indicação ou o documento em falta no
momento da aceitação da declaração incompleta .

Artigo 17?

2.
Pode, porém , ser concedido um diferimento de paga
mento nos casos referidos no número anterior quando o

registo de liquidação do montante de direitos a cobrar tenha
sido efectuado antes do termo de um prazo de 30 dias, a
contar da data do registo da liquidação do montante
anteriormente exigido ou, não tendo havido registo da
liquidação, a contar da data de aceitação da declaração

O montante dos direitos pode ser pago por terceiro, em vez
da pessoa que deve efectuar o pagamento.

Capítulo C

Execução forçada
Artigo 18 ?

Quando a pessoa que deve efectuar o pagamento de um
montante de direitos não tiver cumprido a sua obrigação no
prazo que lhe foi fixado, a autoridade aduaneira utilizará
todas as possibilidades que as disposições em vigor lhe
permitem , incluindo a execução forçada, para assegurar o
pagamento desse montante.
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TITULO III

PAGAMENTO DE JUROS

Artigo 19 ?
Quando um Estado-membro conceder facilidades de paga

mento nos termos do disposto no artigo 15 ?, as despesas
suportadas pelo devedor para a concessão destas facilidades
e, designadamente, os juros devem ser calculados por forma
a que o seu montante seja equivalente ao que seria exigido
para o mesmo efeito no mercado monetário e financeiro
nacional .

No caso de atraso de pagamento ou de não pagamento
dentro dos prazos fixados, a taxa dos juros de mora pode ser
superior à definida no número anterior.

interessada , essa aplicação for de molde a suscitar graves
dificuldades de ordem económica ou social .

2.
Os Estados-membros podem igualmente renunciar à
cobrança do juro de mora se o seu montante for inferior ou
igual a 20 ecus ou se o pagamento dos direitos ocorrer num
prazo de 5 dias após a data-limite prevista para o pagamento
desses direitos. Este montante pode ser alterado nos termos
do disposto no n? 2 do artigo 24 ?

Artigo 20 ?

1.
Os Estados-membros podem renunciar à aplicação do
disposto no artigo 19 ? quando, devido à situação da pessoa

3.
Os Estados-membros podem fixar períodos mínimos
de cálculo dos juros.

TITULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 21 ?

Sem prejuízo da eventual aplicação das disposições relativas
às infracções à regulamentação aduaneira, não podem ser
cobrados juros sobre os montantes de direitos devidos por
um devedor para além dos juros previstos no artigo 19 ?
Contudo , em matéria de cobrança a posteriori, podem ser
cobrados juros de mora, quando as disposições nacionais o
prevejam.

de 24 de Julho de 1979 , relativa à harmonização dos
procedimentos de introdução em livre prática das mercado
rias ( 1 ) , com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva
81 / 853 / CEE ( 2 ), pode analisar qualquer questão relativa à
aplicação do presente regulamento que seja evocada pelo seu
presidente, quer por iniciativa deste quer a pedido do
representante de um Estado-membro.

2.
As disposições necessárias à aplicação do presente
regulamento serão adoptadas nos termos dos n?s 2 e 3 do
artigo 26 ? da Directiva 79 / 695 / CEE .

Artigo 22 ?

Artigo 25 ?

O presente regulamento aplicar-se-á sem prejuízo das dispo
sições que dispensam a autoridade aduaneira do registo da
liquidação de montantes de direitos inferiores a 10 ecus .

1.

É revogada a Directiva 78 / 453 / CEE .

As referências feitas a essa directiva devem ser entendidas

como feitas ao presente regulamento .
Artigo 23 ?

O presente regulamento aplica-se sem prejuízo das disposi
ções mais favoráveis relativas às cauções previstas no âmbito
do regime do trânsito e no da Convenção sobre a Admissão
Temporária dé Mercadorias , celebrada em Bruxelas em 6 de
Dezembro de 1961 (Convenção ATA).

2.

É revogado o artigo 6? do Regulamento (CEE)

n ? 1697 / 79 .

3.
Ao Regulamento ( CEE ) n ? 1430 / 79 é aditado o
seguinte artigo:
«Artigo 17?A

Artigo 24 ?

1.
O Comité de Regulamentação Aduaneira Geral , pre
visto no artigo 24 ? da Directiva 79 / 695 / CEE do Conselho ,

O reembolso pelas autoridades competentes, em aplica
ção do presente regulamento , de montantes dos direitos
(») JO n ? L 205 de 13 . 8 . 1979 , p . 19 .
(2 ) JO n ? L 319 de 7 . 11 . 1981 , p . 1 .
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de importação ou dos direitos de exportação, bem como
dos juros de crédito ou de mora eventualmente recebidos
no momento do seu pagamento , não dá origem ao
pagamento de juros por parte dessas mesmas autorida
des. Todavia , quando as disposições nacionais o preve
jam, podem ser pagos juros.»

4.
O artigo 13 ? da Directiva 81 / 177 / CEE passa a ter a
seguinte redacção:

mento nas condições previstas no Regulamento (CEE )
n? 1854 / 89 do Conselho , de 14 de Junho de 1989 ,
relativo ao registo de liquidação e às condições de
pagamento dos montantes dos direitos de importação ou
dos direitos de exportação resultantes de uma dívida
aduaneira (*).
(>) JO n? L 186 de 30 . 6 . 1989, p . 1 .»

Artigo 26?
«Artigo 13 ?

Sem prejuízo da aplicação de medidas proibitivas ou
restritivas eventualmente previstas em relação às merca
dorias declaradas para exportação , os serviços aduanei
ros só autorizarão a exportação das mercadorias depois
dé se terem certificado , quando for caso disso , de que os
direitos de exportação respectivos foram pagos ou garan
tidos ou foram objecto de um diferimento de paga

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

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1990.
O presente regulamento aplica-se aos montantes de direitos
cujo registo de liquidação se efectue a partir dessa data.

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

Feito no Luxemburgo, em 14 de Junho de 1989 .
Pelo Conselho
O Presidente
P. SOLBES
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REGULAMENTO (CEE) N? 1855 / 89 DO CONSELHO

de 14 de Junho 1989

relativo ao regime de admissão temporária de meios de transporte

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comuni
dade Económica Europeia e, nomeadamente, o seu ar

TITULO I

tigo 113 ?,

Generalidades

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),
Artigo 1 ?

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

Considerando que a admissão temporária que permite a
utilização, sem o pagamento dos encargos inerentes aos
direitos de importação, de certos meios de transporte
importados que não se encontrem numa das situações
referidas no n? 2 do artigo 9 ? do Tratado, quando esses
meios de transporte se destinem a ser reexportados, está
prevista na legislação da maioria dos Estados-membros; que
tais regimes são igualmente objecto de várias convenções
internacionais de carácter multilateral, de que todos ou
alguns Estados-membros são partes contratantes; que, tendo
em conta as exigências da união aduaneira, é oportuno
prever um regime uniforme de admissão temporária de meios
de transporte;
é

1.
O regime de admissão temporária de meios de trans
porte permite importar, de acordo com os processos e
condições definidos no presente regulamento , com isenção
total de direitos de importação, os meios de transporte
destinados a permanecer temporariamente no território
aduaneiro da Comunidade e a ser reexportados.
2.

Para efeitos do presente regulamento , entende-se

por :

a) Pessoa:

— as pessoas singulares,
— as pessoas colectivas ,

— ou , se tal hipótese se encontrar prevista na regula
mentação em vigor, as associações de pessoas reco
nhecidas como tendo capacidade para praticar actos
jurídicos, sem possuírem o estatuto legal de pessoas
colectivas;

Considerando que o Regulamento (CEE ) n? 3599 / 82 (4 ),
alterado pelo Regulamento (CEE ) n? 1620 / 85 ( s ), instituiu
um regime de admissão temporária que não abrange os meios
de transporte;

b) Pessoa estabelecida fora do território aduaneiro da

Considerando que os meios de transporte que não preenchem
as condições previstas no presente regulamento podem
todavia beneficiar do citado regime;

c) Direitos de importação: os direitos definidos no n? 2 do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE ) n ? 3599 / 82 ;

Considerando que é necessário garantir a aplicação uniforme
do presente regulamento e^ nesse sentido, prever um processo
comunitário que permita adoptar as respectivas regras de
execução; que é conveniente organizar uma colaboração
estreita e eficaz entre os Estados-membros e a Comissão

nessa matéria, no âmbito do Comité dos Regimes Aduanei
ros Económicos , instituído pelo Regulamento (CEE )
n? 1999 / 85 do Conselho, de 16 de Julhode 1985 , relativo ao
regime do aperfeiçoamento activo ( 6 ).
(»)
(2 )
(3)
(«)
(s)
(6 )

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

C 4 de 7 . 1 . 1984 , p . 3 .
C 104 de 16 . 4 . 1984, p . 116 ,
C 248 de 17 . 9 . 1984 , p . 6 .
L 376 de 31 . 12. 1982 , p . 1 .
L 155 de 14 . 6 . 1985 , p. 54 .
L 188 de 20 . 7. 1985 , p . 1 .

Comunidade:

quer as pessoas singulares com residência habitual fora
do território aduaneiro da Comunidade quer as pessoas
colectivas cuja sede se situe fora desse território ;

d) Uso profissional: a utilização de um meio de transporte
para o exercício directo de uma actividade remunerada
ou com fins lucrativos;

e) Uso privado: qualquer outra utilização que não a
profissional definida na alínea d);
f) Meio de transporte: qualquer meio afecto ao transporte
de pessoas ou mercadorias. O termo «meio de transpor
te» abrange as peças sobressalentes , os acessórios e
equipamentos normais, incluindo os massames utiliza
dos para estivar, calçar ou proteger as mercadorias
importados com os meios de transporte;
g) Autoridade aduaneira: qualquer autoridade competente
para a aplicação da regulamentação aduaneira, mesmo
que essa autoridade não pertença à administração das
alfândegas;
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Artigo 2 ?

A admissão temporária dos meios de transporte será autori
zada sem formalidades a partir do momento em que estes
sejam introduzidos no território da Comunidade, nas condi
ções previstas no presente regulamento .

Todavia, em casos excepcionais, a autoridade aduaneira
pode condicionar a concessão do regime de admissão
temporária ao cumprimento de formalidades especiais.

N ? L 186 / 9

concedido o benefício do regime da admissão temporária,
mesmo que não se encontrem preenchidas as condições
constantes das alíneas a) e b) do n? 3 .

5.
Os veículos referidos no n? 1 podem permanecer no
território aduaneiro da Comunidade, nas condições previstas
no n? 3, durante o tempo necessário à realização das
operações para as quais é requerida a admissão temporária,
tais como o encaminhamento, o embarque ou desembarque
de passageiros, a carga ou descarga de mercadorias, o
transporte e a manutenção.

ArtigoS ?

A colocação de um meio de transporte sob o regime de
admissão temporária não está sujeita à constituição de
garantia destinada a assegurar o pagamento de uma eventual
dívida aduaneira.

Todavia, em casos excepcionais, as autoridades aduaneiras
podem condicionar a referida colocação à constituição de
garantia.

Artigo 5 ?

1.
Nos termos do disposto nos artigos 2? e 3 ? , o benefício
do regime de admissão temporária aplica-se aos veículos
rodoviários para uso privado.

2.

Na acepção do presente artigo, entendem-se por

«veículos»: todos os veículos rodoviários, incluindo as

caravanas e reboques que possam ser atrelados a um veículo a
motor.

TÍTULO II

Meios de transporte rodoviário

3 . O benefício do regime de admissão temporária referido
no n? 1 está sujeito à condição de os veículos:
a) Serem importados por pessoas estabelecidas fora do
território aduaneiro da Comunidade;

Artigo 4?

1.
Nos termos do disposto nos artigos 2? e 3 ? , o benefício
do regime de admissão temporária aplica-se aos veículos
rodoviários para uso profissional .

2.

Na acepção do presente artigo, entendem-se por

«veículos»: todos os veículos rodoviários, incluindo os
reboques que lhes possám ser atrelados .

3.
Sem prejuízo do disposto no n? 4, o benefício do
regime de admissão temporária referido no n? 1 está sujeito à
condição de os veículos :

a) Serem importados por uma pessoa estabelecida fora do
território aduaneiro da Comunidade ou por conta
dela;

b) Serem utilizados para uso profissional por essa pessoa ou
por conta dela ; e
c) Se encontrarem registados fora do território aduaneiro
da Comunidade em nome de uma pessoa estabelecida
fora desse mesmo território.
Todavia, se os veículos não

se encontrarem registados, esta condição considera-se
preenchida quando esses veículos pertençam a uma
pessoa estabelecida fora do território aduaneiro da
Comunidade;

d) Serem utilizados exclusivamente para um transporte que
se inicie ou termine fora do território aduaneiro da

Comunidade , com excepção dos casos a definir segundo
o processo previsto no artigo 21 ?;
4.
Quando for atrelado um reboque a um veículo a motor
registado no território aduaneiro da Comunidade, pode ser

b) Serem utilizados por essas pessoas para uso particular;
e

c) Se encontrarem registados fora do território aduaneiro
da Comunidade em nome de uma pessoa estabelecida
fora desse território. Todavia, se os veículos não se

encontrarem registados, esta condição considera-se
preenchida quando esses veículos pertençam a uma
pessoa estabelecida fora do território aduaneiro da
Comunidade.

4.
Em derrogação ao disposto no n? 3, o benefício do
regime será igualmente concedido quando os veículos que
não preencham as condições dos artigos 9 ? e 10? do Tratado
se encontrarem matriculados no território aduaneiro da

Comunidade numa série suspensiva, tendo em vista a sua
reexportação mediante a atribuição de uma chapa de
matrícula concedida a uma pessoa estabelecida fora desse
território .

5.
O benefício do regime de admissão temporária apli
ca-se igualmente nos seguintes casos:
a) Quando da utilização de um veículo para uso privado,
registado no país de residência habitual do utilizador, no
trajecto efectuado regularmente no território aduaneiro
da Comunidade para se dirigir dessa residência ao local
de trabalho e vice-versa. A concessão desse regime não
está sujeita a nenhuma outra limitação temporal;

b) Quando da utilização por um estudante de um veículo
para uso privado, registado no país da sua residência
habitual, no território aduaneiro da Comunidade onde
se encontra exclusivamente para efeitos de estudo.
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6.
Sem prejuízo do disposto na alínea a) do n? 5 , os
veículos referidos no n? 1 podem permanecer no território

2.
Os meios de transporte referidos no n? 1 podem
permanecer no território aduaneiro da Comunidade durante

aduaneiro da Comunidade :

o tempo necessário à realização das operações para as quais a
admissão temporária é requerida, tais como o encaminha
mento , o embarque ou desembarque de passageiros , a carga e
descarga de mercadorias, o transporte e a manutenção .

a ) Durante um prazo, ininterrupto ou não , de seis meses,
por período de doze meses;
b ) Durante a estadia do estudante no território aduaneiro
da Comunidade nos casos referidos na alínea b)
do n ? 5 .

7.
As alíneas b) dos n?s 5 e 6 aplicam-se , mutatis
mutandis, no caso de pessoas encarregadas do desempenho
de uma missão por um período determinado.
Artigo 6 ?

3.
Quando os meios de transporte referidos no n? 1
estiverem afectos à navegação aérea para uso privado,
aplicam-se as condições previstas no n ? 3 do artigo 5 ?
4.
Os meios de transporte referidos no n? 3 podem
permanecer no território aduaneiro da Comunidade durante
um prazo, ininterrupto ou nãò, de seis meses, por um período
de doze meses .

1.
O disposto no artigo anterior é aplicável , mutatis
mutandis, aos animais de sela ou de tracção e respectivos
reboques que entrem no território aduaneiro da Comuni
dade .

TITULO V

2.
Os animais e respectivos reboques referidos no
número 1 podem permanecer no território aduaneiro da
Comunidade durante um período de três meses.

Meios de transporte afectos à navegação marítima ou
interior

Artigo 9 ?
TITULO III

Meios de transporte ferroviário
Artigo 7 ?

1.
Nos termos do dispostos nos artigos 2° e 3 ?, o
benefício do regime de admissão temporária aplica-se aos
meios de transporte ferroviário .

2.
Na acepção do presente artigo , entende-se por «meio
de transporte ferroviário» o material de tracção, os comboios
e os veículos automotores e os vagões de todos os tipos,
afectos ao transporte de pessoas e mercadorias.
3.
O benefício do regime de admissão temporária referido
no n? 1 está sujeito à condição de os meios de trasporte
ferroviário :

a) Pertencerem a pessoas estabelecidas fora do território
aduaneiro da Comunidade;

1.
Nós termos do disposto nos artigos 2 ? e 3 ? , o benefício
do regime de admissão temporária aplica-se aos meios de
transporte afectos à navegação marítima ou interior.
2.
Os meios de transporte referidos no n ? 1 podem
permanecer no território aduaneiro da Comunidade durante
o tempo necessário à realização das operações para as quais a
admissão temporária é requerida , tais como o encaminha
mento , o embarque ou desembarque de passageiros , a carga e

descarga de mercadorias, o transporte e a manutenção .
3.
Quando os meios de transporte referidos no n? 1
estiverem afectos à navegação marítima , ou à navegação
interior para uso privado, aplicam-se as condições estipula
das no n? 3 do artigo 5 ?
4.
Os meios de transporte referidos no n ? 3 podem
permanecer no território aduaneiro da Comunidade durante
um prazo, ininterrupto ou não , de seis meses, por período de
doze meses .

b ) Se encontrarem registados numa rede ferroviária situada
fora do território aduaneiro da Comunidade .

4.
Os meios de transporte ferroviário podem permanecer
no território aduaneiro da Comunidade durante um período
de doze meses .

TITULO VI

«Palettes»

TÍTULO IV

Meios de transporte afectos à navegação aérea

Artigo 10 ?

Artigo 8 ?

1.
Nos termos do disposto nos artigos 2 ? e 3 ? , o benefício
do regime de admissão temporária aplica-se às «palettes».

1.
Nos termos do disposto nos artigos 2 ? e 3 ? , o benefício
do regime de admissão temporária aplica-se aos meios de
transporte afectos à navegação aérea .

2.
Na acepção do presente artigo, entende-se por «palet
te» o dispositivo em cujo estrado se pode juntar uma
determinada quantidade de mercadorias de modo a consti
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tuir uma unidade de carga, tendo por objectivo o seu
transporte, movimentação ou empilhamento por meio de
aparelhos mecânicos. Este dispositivo será constituído quer
por dois estrados ligados entre si por cruzetas quer por um
estrado assente sobre pés quer ainda por um estrado especial
utilizado no tráfego aéreo . A sua altura total deve ser o mais
reduzida possível , permitindo, no entanto, a movimentação
sobre rolos ou por empilhadoras de garfo ou «transpalettes».
O dispositivo pode ou não ser dotado de uma superstru
tura .
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Artigo 17?

1.
O regime de admissão temporária cessa sempre que o
meio de transporte colocado sob esse regime for reexportado
para fora do território aduaneiro da Comunidade ou colo

cado, tendo em vista a sua posterior reexportação ,
— em zona franca ,

ou em regime

— de entreposto aduaneiro ,
TITULO VII

Disposições diversas

Artigo 11 ?

O benefício do regime de admissão temporária é concedido
às peças sobressalentes, aos acessórios e equipamento nor
mais, incluindo os massames utilizados para estivar, calçar
ou proteger as mercadorias , importados separadamente dos
meios de transporte a que se destinam.
Artigo 12 ?

Os meios de transporte referidos nos títulos II , III, IV e V não
podem ser emprestados, alugados, dados em penhor, cedidos
ou postos à disposição de uma pessoa que tenha a sua
residência habitual no território aduaneiro da Comuni
dade .

Artigo 13 ?

Nos termos do processo referido no artigo 21 ?, pode
admitir-se que, em casos especiais, uma pessoa importe e / ou
utilize um meio de transporte no território aduaneiro da
Comunidade em derrogação do presente regulamento.
Artigo 14 ?

Sempre que as circunstâncias o justifiquem, a autoridade
aduaneira pode, a pedido do interessado, prorrogar os
prazos mencionados no presente regulamento.
Artigo 15 ?

O beneficiário do regime de admissão temporária deve
sujeitar-se a todas as medidas de vigilância e controlo
prescritas pela autoridade aduaneira.
Artigo 16 ?

A autoridade aduaneira pode revogar a autorização, caso
verifique que o beneficiário do regime de admissão tempo
rária não cumpriu alguma das condições fixadas para a
concessão do referido regime.

— de trânsito comunitário (processo externo) ou sob um dos
regimes de transporte internacional referidos no n? 1 do
artigo 7 ? do Regulamento (CEE ) n? 222/ 77 do Conse
lho , de 13 de Dezembro de 1976 , relativo ao trânsito
comunitário ( 1 ), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE ) n? 1674 / 87 ( 2), desde que a
legislação comunitária permita a utilização destes regi
mes , ou

— de aperfeiçoamento activo ,
ou sempre que for abandonado sem encargos ao erário
público com o acordo da autoridade aduaneira .
Todavia, no que se refere às «palettes», ou a meios de
transporte ferroviário utilizados em comum por força de um
acordo , o regime termina igualmente sempre que as «palet
tes» de valor equivalente ou meios de transporte ferroviário
do mesmo tipo que os que beneficiam do regime de admissão
temporária sejam exportados ou colocados em zona franca
ou sob um dos regimes referidos no primeiro parágrafo , com
vista à sua posterior exportação.

2.
A autoridade aduaneira pode, sempre que as circuns
tâncias o justifiquem, autorizar a colocação em livre prática
ou a destruição sob controlo aduaneiro dos meios de
transporte colocados sob regime de admissão temporária ,
quer directamente quer após colocação em zona franca ou
sob um dos regimes referidos no n ? 1 .
3.
Sem prejuízo da aplicação das disposições em matéria
de infracções à legislação aduaneira, aplicam-se igualmente
os n?s 1 e 2 nos casos em que a autorização tenha sido
revogada por força do artigo 16 ?
4.
As peças substituídas após reparação ou manutenção
devem receber um dos destinos previstos nos n?s 1 e 2 .

5.
Sem prejuízo da aplicação das disposições em matéria
de infracção à legislação aduaneira e em matéria de isenções,
em caso de colocação em livre prática demeios de transporte
que tenham sido colocados sob regime de admissão tempo
rária ou noutros casos em que seja constituída uma dívida
aduaneira nos termos de Regulamento (CEE )
n? 2144 / 87 do Conselho, de 13 de Julho de 1987 ( 3 ), rela
(») JO n? L 38 de 9 . 2 . 1977 , p . 1 .
(2 ) JO n? L 157 de 17 . 6 . 1987 , p . 1 .
( 3 ) JO n? L 201 de 22. 7 . 1987 , p . 15 .
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tivo à dívida aduaneira, os direitos de importação serão
cobrados com base nos elementos de tributação relativos a
esses meios de transporte aquando da sua colocação sob o
regime de admissão temporária, quer a colocação em livre
prática seja efectuada directamente quer após colocação em
zona franca ou sob um dos regimes referidos no n? 1 .
Todavia, no caso de desperdícios e fragmentos resultantes da
destruição des peças referidas no n? 4 , o momento a tomar
em consideração para determinar o montante da dívida
aduaneira é o referido na alínea f) do artigo 3 ? do Regula
mento (CEE ) n? 2144 / 87.
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Artigo 19 ?

Até à elaboração das disposições comunitárias na matérià, o
presente regulamento não constitui obstáculo a que os
Estados-membros apliquem:

a) Medidas de maior facilitação previstas pelos acordos em
vigor;

b) Franquias especiais concedidas às forças armadas esta
cionadas no território de um Estado-membro, nos
termos do artigo 136 ? do Regulamento (CEE )

n? 918 / 83 do Conselho , de 28 de Março de 1983 ,
relativo ao estabelecimento do regime comunitário de
franquias aduaneiras (*), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE ) n ? 4235 / 88 ( 2).

TITULO VIII

Artigo 20 ?

Disposições finais

Artigo 18 ?

O Comité dos Regimes Aduaneiros Económicos pode anali
sar qualquer questão relativa à aplicação do presente regu
lamento que seja apresentada pelo seu presidente , quer por
sua iniciativa quer a pedido de um representante de um
Estado-membro .

1.
O disposto no presente regulamento não prejudica as
disposições em vigor no domínio dos transportes, no que se
refere nomeadamente às respectivas condições de acesso e de
execução .

2.
Sem prejuízo do disposto no n? 1 , os meios de
transporte a que o presente regulamento se refere podem
beneficiar da admissão temporária sem proibições nem
restrições na importação desde que sejam reexportados.
3.
O presente regulamento não obsta às proibições ou
restrições de importação, exportação ou trânsito que se
justifiquem por razões de moralidade, de ordem e de
segurança públicas, de protecção da saúde e da vida de
pessoas e animais ou de preservação das plantas, de prote
cção do património nacional de valor artístico, histórico ou
arqueológico ou de protecção dá propriedade industrial e
comercial .

Artigo 21 ?

Serão adoptadas de acordo com o procedimento previsto nos
n?s 1 e 2 do artigo 3 1 ? do Regulamento (CEE ) n? 1 999 / 85 as
disposições necessárias à aplicação do presente regula
mento .

Artigo 22 ?

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

É aplicável um ano após a entrada em vigor das disposições
de aplicação, que são adoptadas em conformidade com o
procedimento previsto no artigo 21 ?

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

Feito no Luxemburgo, em 14 de Junho de 1989 .
Pelo Conselho

O Presidente
P. SOLBES

(') JO n ? L 105 de 23 . 4 . 1983 , p . 1 .
i1 ) JO n ? L 373 de 31 . 12. 1988 , p. 1 .
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II

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

CONSELHO

DIRECTIVA DO CONSELHO

de 14 de Junho de 1989

que altera pela quinta vez a Directiva 74/ 329/ CEE , relativa à aproximação das legislações dos
Estados-membros respeitantes aos emulsionantes, estabilizadores, espessantes e gelificantes
que podem ser utilizados nos géneros alimentícios
( 89 / 393 / CEE )
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 100?A,

Considerando que, por força do artigo 3 ? da referida
directiva, o Conselho deve, de acordo com o processo
previsto no artigo 100?A do Tratado , adoptar uma directiva
global que inclua, se necessário, simultaneamente a lista
positiva das substâncias autorizadas e as condições da sua
utilização;

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),
Em cooperação com o Parlamento Europeu (2),

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

Considerando que a Directiva 74 / 329 / CEE (4 ), com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 86 / 102 /
/ CEE ( 5), estabeleceu uma lista de agentes emulsionantes,
estabilizadores , espessantes e gelificantes que podem ser
utilizados nos géneros alimentícios pelos Estados-mem
bros;
Considerando que o anexo II da Directiva 74 / 329 / CEE
indica a denominação das substâncias que podem ser
temporariamente autorizadas pelos Estados-membros para
utilização em géneros alimentícios; que essa derrogação
terminou em 31 de Dezembro de 1988 ;

Considerando que não é todavia possível adoptar neste
momento todas essas regras relativas às substâncias em
causa; que convém por isso prorrogar, por enquanto, a
validade do anexo II da Directiva 74 / 329 / CEE ,
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?

No n ? 1 do artigo 3 ? da Directiva 74 / 329 / CEE , o primeiro
parágrafo passa a ter a seguinte redacção:
« 1 . Em derrogação ao n? 1 do artigo 2?, os Esta
dos-membros podem autorizar, até 31 de Dezembro de
1991 , a utilização nos géneros alimentícios das substân
cias enumeradas no anexo II .»

Artigo 2 ?

O artigo 1 ? produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de
1989 .

Considerando que o Conselho adoptou, em 21 de Dezembro
de 1988 , a Directiva 89 / 107/ CEE (6 ), relativa à aproxima
ção das legislações dos Estados-membros respeitantes aos
aditivos que podem ser utilizados nos géneros destinados à
alimentação humana;
(») JO n ? C 214 de 16 . 8 . 1988 , p . 14 .
(2 ) JO n ? C 47 de 20 . 2 . 1589 , p . 80, e JO n ? C 158 de

Artigo 3 ?

Os Estados-membros são os destinatários da presente direc
tiva .

Feito no Luxemburgo, em 14 dé Junho de 1989 .

26. 6 . 1989 .

(*)
(4 )
(s)
(*)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

C 337 de 31 . 12. 1988 , p . 5 .
L 189 de 12 . 7 . 1974 , p . 1 .
L 88 de 3 . 4 . 1986 , p . 40.
L 40 de 11 . 2 . 1989 , p . 27.

Felo Conselho
O Presidente
P. SOLBES

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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DIRECTIVA DO CONELHO

de 14 de Junho de 1989
que altera pela terceira vez a Directiva 75 / 726 /CEE, relativa à aproximação das legislações
dos Estados-membros respeitantes aos sumos de frutos e determinados produtos similares
( 89 / 394 / CEE )
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

res ao sumo de frutos, ao sumo concentrado de

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, os seus artigos 43 ? e

frutos , ao polme de frutos , ao polme concen
trado de frutos ou a uma mistura destes produ
tos e que , além disso, seja conforme ao anexo
da presente directiva.

100?A

Tendo em conta a proposta da Comissão (*)
Em cooperação com o Parlamento Europeu ( 2 ),

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

Considerando que a Directiva 75 / 726 / CEE do Conse
lho (4 ), com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de
Adesão de Espanha e de Portugal , não prevê a possibilidade
de produção de néctares de frutos sem adição de açúcares;
que, tendo em conta a evolução dos hábitos alimentares,
convém encarar a existência de tais produtos ;
Considerando que , não sendo possível extrair o sumo de
determinados frutos exóticos sem a polpa, se torna necessá
rio prever a eventual uitilização do polme do fruto no fabrico
de determinados sumos de frutos;

Considerando que é necessário tornar extensiva a todos os
néctares de frutos a possibilidade de substituir a totalidade
dos açúcares por mel , dentro dos limites fixados, e suprimir a
possibilidade de se utilizarem simultaneamente açúcares e
mel em determinados néctares;

Considerando que só deve ser autorizada a adição dé
açúcares a determinados sumos concentrados de frutos se
estes se destinarem a ser vendidos directamente ao consumi

dor, não podendo essa adição exceder, na fase final , os
limites autorizados,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?

b) Todavia, segundo o procedimento previsto no
artigo 14 ?, pode ser decidido que, quanto a
certos frutos de sumo com elevado teor natural

de açúcares, os respectivos néctares possam ser
fabricados sem adição de açúcares.»
2 . O n? 1 , alínea a), do artigo 4 ? passa a ter a seguinte
redacção:
«a) A mistura entre si de uma ou várias espécies de
sumos de frutos e/ ou de polme de frutos (tal como
definido nos n?s 2 e 5 do artigo 1 ?);».
3 . O n ? 2, alíneas c) e d), do artigo 7? passa a ter a seguinte
redacção :

«c) A substituição total dos açúcares por mel, respei
tando o limite de 20% fixado na alínea a );
d) No fabrico dos néctares de frutos referidos no

n? 2, alínea c), do artigo 3 ?, obtidos a partir de
maçãs, de peras ou de pêssegos ou de uma mistura
desses frutos , a adição de ácido cítrico numa
quantidade não superior a 5 gramas por litro de
produto acabado; contudo , o ácido cítrico pode
ser total ou parcialmente substituído por uma
quantidade equivalente de sumo de limão .»
4 . São suprimidos os n?s 3 e 4 do artigo 7?
5 . A alínea a ) do artigo 8 ? passa a ter a seguinte
redacção :

A Directiva 75 / 726 / CEE é alterada do seguinte modo:

1 . O ponto 7 do artigo 1 ? passa a ter a seguinte redac
. Ção :
«7 .

Néctar de frutos:

a ) O produto não fermentado, mas fermen
tescível , obtido por adição de água e de açúca
(») JO n ? C 24 de 31 . 1 . 1987 , p. 12.
( 2 ) JO n ? C 122 de 9 . 5 . 1989 , p . 78 , e JO n? C 120 de
16 . 5 . 1989 .

( 3 ) JO n ? C 150 de 2 . 6 . 1987 , p . 16 .
( 4 ) JO n ? L 311 de 1 . 12 . 1975 , p. 40 .

«a) Os tratamentos e processos enumerados no artigo
4?, com exclusão do disposto na alínea a) do n ? 2.
No entanto, a adição de açúcares prevista no n ? 2,
alínea a) do artigo 4? apenas é autorizada para
sumos concentrados de frutos pré-embaLados des
tinados ao consumidor final e desde que essa
adição seja indicada na denominação ; neste caso ,
a quantidade total de açúcares adicionados,
expressa em relação ao volume do sumo "à base
de . . . concentrado", não deve exceder o limite

permitido no n? 2 , alínea a), subalíneas i) e ii),
do artigo 4 ?
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Durante um período de dez anos a contar de 14 de
Junho de 1989 , ao sumo de laranja concentrado
não destinado ao consumidor final poderão ser
adicionados açúcares numa quantidade máxima
expressa em matéria seca de 15 gramas por litro,
com vista à sua correcção .
No caso referido no parágrafo anterior, o trans
formador deve ser adequadamente informado da
adição de açúcares, em conformidade com os usos

b) Se as medidas projectadas não forem confor
mes com o parecer do Comité, ou na ausência
de parecer, a Comissão submeterá sem demora
ao Conselho uma proposta relativa às medidas
a tomar. O Conselho delibera por maioria
qualificada.
Se, no termo de um prazo de três meses, a
contar da data em que o assunto foi submetido
à apreciação do Conselho , este ainda não tiver
deliberado, a Comissão adoptará as medidas

comerciais .

No termo do prazo previsto no segundo parágra
fo , o Conselho decidirá, sob proposta da Comis
são, se deve ou não ser mantida a derrogação
prevista nesse parágrafo . »
6 . Após o artigo 11 ? é aditado um novo artigo, com a
seguinte redacção:

propostas .»

9. É suprimido o àrtigo 15?

10. É suprimido o n? 1 , alínea f), do artigo 16 ?
11 . O n? 2 do artigo 16 ? passa a ter a seguinte redac
ção:

«Artigo 11?B

»

«2. As derrogações em matéria de aditivos previstas no
n? 1 , alíneas c), d), e), g) e h), cessam quando a
regulamentação na matéria for aplicável a nível da

As alterações necessárias para adaptar à evolução
técnica os artigos 4 ?, 7?, 8 ? è 9 ?, bem como o anexo,
serão adoptadas de acordo com o procedimento previs
to no artigo 14 ?, com excepção das que dizem respeito
aos aditivos .»

N ? L 186 / 15

Comunidade .»

12. O anexo é substituído pelo anexo da presente directi
va .

7 . O artigo 13 ? passa a ter a seguinte redacção :
«Artigo 13 ?

Os critérios de identidade e de pureza dos produtos de
adição e tratamento referidos nos artigos 4? e 7 ? serão
determinados , na medida do necessário, de acordo com
o procedimento previsto no artigo 14 ?»

8 . O artigo 14 ? passa a ter a seguinte redacção :
«Artigo 14 ?

1.
Quando seja feita remissão para o procedimento
previsto no presente artigo, o Comité Permanente dos
Géneros Alimentícios será convocado pelo seu presi
dente, quer por própria iniciativa quer a pedido do
representante de um Estado-membro.
2.
O representante da Comissão submete à aprecia
ção do Comité um projecto de medidas a tomar. O
Comité emite parecer sobre este projecto num prazo
que o presidente fixar em função da urgência da
questão . O parecer é emitido por maioria , nos termos
previstos no n? 2 do artigo 148 ? do Tratado , para a
adopção das decisões que o Conselho é convidado a
tomar sob proposta da Comissão. Nas votações no seio
do Comité , os votos dos representantes dos Esta
dos-membros estão sujeitos à ponderação definida
no mesmo artigo . O presidente não participa na

Artigo 2 ?

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para
darem cumprimento à presente directiva . Desse facto infor
marão imediatamente a Comissão .

Os Estados-membros aplicarão essas medidas de modo a
que :

— o comércio dos produtos conformes à presente directiva
seja admitido o mais tardar em 14 de Junho de 1990 ,
— o comércio dos produtos não conformes à presente
directiva seja proibido a partir de 14 de Junho de
1991 .

Artigo 3 ?

Os Estados-membros são destinatários da presente directi
va .

Feito no Luxemburgo , em 14 de Junho de 1989 .

votação .
Pelo Conselho

3 . a) A Comissão adopta âs medidas projectadas
desde que sejam conformes com o parecer do
Comité .

O Presidente
P. SOLBES

N? L 186 / 16
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ANEXO

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS PARA OS NÉCTARES DE FRUTOS

Acidez mínima
expressa em

Teor mínimo

de sumo
e eventualmente

gramas de ácido
tartárico por litro de polme, expresso
em percentagem
de producto
do peso do produto
acabado

Néctares de frutos

acabado

I.

Frutos de sumo ácido não consumível em natureza

Maracujá (Passiflora edulis)
Solanos de quito (Solanum Quitoense)
Groselha negra

8

25

5

25

8

25

Groselha branca
Groselha vermelha

8

25

8

25

Groselha verde (espinhosa)
Frutos da espinheira das areias (Hippophae)

9

30

9

25

Abrunhos

8

30

Ameixas

6

30
30

«Quetsches»

6

Sorvas

8

30

Frutos de roseira brava (Rosa sp. )
Cerejas ácidas (ginjas)
Outras cerejas

8

40

8

35

6 (»)

40

Mirtilos

4

40

Bagos de sabugueiro

7

50

Framboesas

7

40

Damascos

3 (»)
5 0)

40

Morangos
Amoras

6

40

Airelas vermelhas
Marmelos
Limões e limas

9

30

7

50

II. Frutos de fraca acidez ou com muita polpa, ou muito aromatiza
dos, com sumo não consumível cm natureza
ê

—

\

Mangas
Bananas
Goiabas

Papaias
Líchias
Azoraias

Anonas (Annona Muricata)
Cachimãs (Annona Reticulata)
Querimólias
Romãs

Anacardo ou castanhas de caju
Cajás-vermelhos (Spondia Purpurea )
Imbus (Spondias Tuberosa Aroda)
Outros frutos pertencentes a esta categoria
III .

25
25

—

Outros frutos pertencentes a esta categoria

40

—

35

—

25

25

—

25

—

25

—

25

—

25

—

25
—

.

—

—

—

—

—

25

25
25
25

30
25

Frutos de sumo consumível em natureza

Maçãs
Peras

Pêssegos
Citrinos, com exclusão de limões e limas
Ananás

Outros frutos pertencentes a esta categoria
(') Limite não aplicável no caso do produto referido no n? 2 , alínea c), do artigo 3 ?

3O
3 (')
3 («)

50
50
45

5

50

4

50

—

50
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DIRECTIVA DO CONSELHO

de 14 de Junho de 1989

que altera a Directiva 79/ 112 /CEE, relativa à aproximação das legislações dos
Estados-membros respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros
alimentícios destinados ao consumidor final

( 89 / 395 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

tratamento por irradiação a que foi sujeito um género
alimentício , sempre que esse tratamento seja autorizado;
que, para esse efeito, convém prever que todos os géneros
assim tratados ostentem uma menção adequada ; que, toda
via, as disposições específicas relativas aos géneros compos
tos que contenham qualquer ingrediente previamente tratado
por radiação inonizante só serão aprovadas aquando da
adopção de uma regulamentação relativa a esse mesmo
tratamento ;

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

Considerando que a Directiva 79 / 112 / CEE (4), com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 86 / 197 /
/ CEE ( 5), prevê, em vários casos, possibilidades de derroga
ções nacionais;

Considerando que é conveniente eliminar essas derrogações,
na dupla perspectiva da plena realização do mercado interno
e de uma melhor informação de todos os consumidores da
Comunidade;

Considerando que, no intuito de facilitar o comércio entre os
Estados-membros, pode ser previsto que, no estado anterior
à venda ao consumidor final, apenas figurem na embalagem
exterior as informações sobre os elementos essenciais e que
certas menções obrigatórias que devam acompanhar um
género alimentício pré-embalado figurem apenas nos docu
mentos comerciais a ele referentes;

Considerando que, em todos os casos em que o Conselho
atribui competência à Comissão para a execução de regras
estabelecidas no domínio dos géneros alimentícios, é conve
niente prever um processo que institua uma estreita coope
ração entre os Estados-membros e a Comissão no âmbito do
Comité Permamente dos Géneros Alimentícios instituído

pela Decisão 69 / 414/ CEE ( 6 ),

Considerando, em especical , que a experiência adquirida
desde a adopção da Directiva 79 / 112 / CEE permite torná-la
aplicável aos restaurantes, hospitais e cantinas e outras
colectividades similares em toda a Comunidade;

Considerando que a data de durabilidade mínima provou o
seu mérito ; que, no entanto, no interesse de uma melhor
protecção da saúde pública, deve ser-lhe preferido um
sistema de datação mais rigoroso no caso de géneros muito
perecíveis do ponto de vista microbiológico; que, em casos de
dúvida, deve ser previsto um processo comunitário;

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?

A Directiva 79 / 112 / CEE é alterada do seguinte modo:

1 . O titulo da directiva passa a ter a seguinte redacção:
«Directiva do Conselho , de 18 de Dezembro de 1978 ,

Considerando que a presente directiva incide unicamente
sobre a rotulagem, a apresentação e a publicidade e não sobre
o problema da autorização ou da proibição da irradiação dos
géneros alimentícios ou dos respectivos ingredientes;
Considerando , contudo, que, sem prejuízo de uma decisão
de fundo a nível comunitário , é desde já necessário reconhe
cer ao consumidor o direito de ser informado sobre o

relativa à aproximação das legislações dos Esta
dos-membros respeitantes à rotulagem, apresentação e
publicidade dos géneros alimentícios».
2 . O n ? 2 do artigo 1 ? passa a ter a seguinte redacção:

«2.

A presente directiva aplica-se ainda aos géneros

alimentícios destinados a ser fornecidos a restaurantes,

hospitais , cantinas e outras colectividades similares,
adiante denominadas "colectividades"».

(») JO n ? C 124 de 28 . 5 . 1986 , p . 5 , e JO n? C 154 de 12 . 6 . 1987,
p. 10 .

(2)
H
(4 )
(')

JO n? C 99 de 13 . 4. 1987, p. 65, e JO n? C 120 de 16. 5 . 1989.
JO n ? C 328 de 22 . 12 . 1986 , p . 27 .
JO n° L 33 de 8 . 2 . 1979 , p . 1 .
JO n ? L 144 de 29 . 5 . 1986 , p . 38 .

3 . No n ? 3 , alínea b), do artigo 1 ?, a expressão «ao
consumidor final» é substituída pela expressão «ao
consumidor final e às colectividades».

(«) JO n ? L 291 de 19 . 11 . 1969 , p . 9 .
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4 . O n ? 1 , alínea b ), do artigo 2? passa a ter a seguinte
redacção :
«b ) Sem prejuízo das disposições comunitárias aplicá
veis às águas minerais naturais e aos géneros
alimentícios destinados a uma alimentação espe
cial , atribuir a um género alimentício proprieda
des de prevenção , de tratamento e de cura de
doenças humanas, nem mencionar tais proprieda
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9 . No n ? 5 , alínea b), do artigo 6 ?, o primeiro travessão
passa a ter a seguinte redacção :
«— os ingredientes que pertençam a uma das catego
rias enumeradas no anexo I e que entrem na
composição de outro género alimentício podem ser
designados unicamente pelo nome dessa categoria.
Podem ser adoptadas alterações à lista das catego
rias constantes do anexo I, em conformidade com
o processo previsto no artigo 17?»

des .»

5 . O n ? 1 , ponto 4 , do artigo 3 ? passa a ter a seguinte
redacção :

10 . No n ? 5 , alínea b), do artigo 6 ?, o terceiro travessão é
completado com o seguinte período :

«4 . A data de durabilidade mínima ou , no caso de
géneros alimentícios muito perecíveis dò ponto de
vista microbiológico, a data limite de consu

«essas disposições comunitárias serão adoptadas em
conformidade com o processo previsto no artigo

mo .»

6. No artigo 4?, é aditado um novo número, com a
seguinte redacção:
«3 . As disposições comunitárias referidas nos n?s 1 e 2
serão adoptadas em conformidade com o processo
previsto no artigo 17?»

7 . No n ? 1 do artigo 5 ?, a expressão «ao consumidor
final» é substituída pela expressão «ao consumidor final
e às colectividades ».

8 . No n ? 3 do artigo 5 ?, é inserido o texto seguinte:

«Todo o género alimentício que tenha sido tratado por
radiação ionizante deve ostentar uma das seguintes
menções :

— em espanhol:
"irradiado" ou "tratado con radiación ionizante",

— em dinamarquês:
"bestrålet /..." ou "strâlekonserveret" ou "behand

let med ioniserende stråling" ou "konserveret med
ioniserende stråling",
— em alemão :

"bèstrahlt" ou "mit ionisierenden Strahlen behan

delt",
— em grego :

"επεξεργασμένο με ιονιύοζσα ακτιζοβολία' ou
"ακτιζοβολημέζο",

— em inglês:
"irradiated" ou "treated with ionising radiation",
— em francês :

"traité par rayonnements ionisants" ou "traite par
ionisation",
— em italiano :
"irradiato" ou "trattato con radiazioni ioniz

zanti",
— em neerlandês:

"doorstraald" ou "door bestraling behandeld" ou
"met ioniserende stralen behandeld",
— em português :

"irradiado" ou "tratado por irradiação" ou "tratado
por radiação ionizante"».

17 ?»

11 . No n ? 5 , alínea b ), do artigo 6 ?, o quarto travessão
passa a ter a seguinte redacção:
«— As disposições comunitárias específicas que
venham a regular a menção dos ingredientes
tratados por radiação ionizante serão adoptadas
posteriormente de acordo com o artigo 100?A do
Tratado ».

12 . No n ? 6 do artigo 6 ?, é aditado o seguinte parágra
fo :

«As disposições comunitárias referidas no presente
número serão adoptadas em conformidade com o
processo previsto no artigo 17?»
13 . Ao n ? 3 do artigo 7? é aditado o seguinte parágrafo:

«As disposições comunitárias referidas no presente
número serão adoptadas em conformidade com o
processo previsto no artigo 17?»
14 . O n? 4 do artigo 8 ? passa a ter a seguinte redacção:
«4 .
Quando um género alimentício sólido for apre
sentado dentro de um líquido de cobertura , deve ser
igualmente indicado na rotulagem o peso líquido
escorrido desse género alimentício.
Na acepção do presente número, entende-se por líquido
de cobertura os produtos adiante indicados, eventual
mente misturados entre si e igualmente quando se
apresentem no estado congelado ou ultracongelado,
desde que o líquido seja apenas acessório em relação aos
elementos essenciais do preparado e, por conseguinte,
não seja decisivo para a compra : água, soluções
aquosas de sais, salmouras , soluções aquosas de ácidos
alimentares, vinagre, soluções aquosas de açúcares,
soluções aquosas de outras substâncias ou matérias
edulcorantes, sumos de frutas ou de produtos hortíco
las, no caso das frutas ou produtos hortícolas.
Esta enumeração pode ser completada de acordo com o
processo previsto no artigo 17?

Os métodos de controlo de peso líquido escorrido serãò
determinados de acordo com o processo previsto no
artigo 17?.»

15 . No artigo 8 ? é aditado o seguinte número :
«7 .
As disposições comunitárias referidas no segun

do parágrafo do n ? 1 , nas alíneas b ) e d) do n ? 2 e no
segundo parágrafo do n ? 5 serão adoptadas em con
formidade com o processo previsto no artigo 17?»
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16 . No n? 2 do artigo 9 ? são suprimidos os segundo e
terceiro parágrafos .
17 . O n? 5 do artigo 9 ? passa a ter a seguinte redacção :
«5 .
Até 31 de Dezembro de 1992 , os Estados-mem
bros podem admitir no seu território que o período de
durabilidade mínima seja expresso de um modo que
não seja a data de durabilidade mínima .

Sem prejuízo da informação prevista no artigo 22?, os
Estados-membros comunicarão à Comissão e aos

outros Estados-membros qualquer medida adoptada
por força do presente número .»

18 . O n? 6 do artigo 9 ? passa a ter a seguinte redacção:
«6 .
Sob reserva das disposições comunitárias que
imponham outras indicações de data , a indicação da
data de durabilidade não será exigida no caso :
— das frutas e produtos hortícolas frescos, incluindo
as batatas , que não tenham sido descascados,
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— em alemão : "verbrauchen bis",

— em grego : "aváXcoari néxpi",
— em inglês : "Use by",

— em francês: "à consommer jusqu'au",
— em italiano: "da consumare entro",

— em neerlandês: "Te gebruiken tot",
— em português: "a consumir até".
Esta menção deve ser acompanhada:
— quer da própria data,
— quer duma referência ao local onde a data é indicada
no rótulo .

Estas informações serão completadas pela indicação
das condições de conservação a respeitar.
3.
A data será composta pela indicação do dia , do
mês e eventualmente do ano , por essa ordem e sob
forma não codificada .

cortados ou objecto de outros tratamentos simila

res . Esta derrógação não se aplica às sementes
germinadas e produtos similares tais como os
rebentos de leguminosas,
— dos vinhos , vinhos licorosos , vinhos espumantes,
vinhos aromatizados e dos produtos similares obti
dos a partir de frutas que não sejam uvas, bem como
das bebidas dos códigos NC 2206 00 91 ,
2206 00 93 e 2206 00 99 fabricadas a partir de
uvas ou de mostos de uvas,
— das bebidas com um teor de álcool de 10 % ou mais,
em volume ,

— dos refrescos sem álcool, sumos de frutas, néctares

de frutas e bebidas alcoolizadas em recipientes
individuais de mais de 5 litros, destinados a ser
entregues às colectividades,

— dos produtos de padaria ou de pastelaria que, pela
—
—
—
—

.—

sua natureza , sejam normalmente consumidos no
prazo de 24 horas após o fabrico ,
dos vinagres ,
do sal de cozinha,
dos açúcares no estado sólido ,
dos produtos de confeitaria compostos quase ape
nas de açúcares aromatizados e / ou coloridos,
das pastilhas elásticas e produtos similares para
mascar ,

— das doses individuais de gelados alimentares .»

19 . É inserido o artigo 9?A seguinte:
«Artigo 9 ?A

1.
No caso de géneros alimentícios microbiologiça
mente muito perecíveis e que, por essa razão , sejam
susceptíveis de , após um curto período, apresentar um
perigo imediato para a saúde humana, a data de
durabilidade mínima deve ser substituída pela data
limite de consumo .

4.
De acordo com o processo previsto no artigo 17?,
pode decidir, em certos casos , se estão preenchidas as
condições previstas no n? 1 .»

20 . No n ? 2 artigo 10 ?, é aditado o seguinte parágrafo:
«As disposições comunitárias referidas no presente
número serão adoptadas em conformidade com o
procedimento previsto no artigo 17 ?».
21 . O artigo 11 ? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 11 ?

1 . a ) Quando os géneros alimentícios estiverem
pré-embalados, as indicações previstas no arti
go 3 ? e no n ? 2 do artigo 4 ? figurarão na
pré-embalagem ou numa etiqueta que lhe esti
ver junta .

b ) Em derrogação da alínea a) e sem prejuízo das
disposições comunitárias relativas às quantida
des nominais, quando os géneros alimentícios
pré-embalados:
— se destinem ao consumidor final, mas sej am
comercializados numa fase anterior à da

venda ao consumidor e quando essa fase
não corresponder à venda a uma colectivi
dade,
— se destinem a ser fornecidos a colectividades

para aí serem preparados ou transforma
dos , fraccionados ou cortados ,

as indicações previstas no artigo 3 ? e no n ? 2 do
artigo 4 ? podem figurar apenas nos documen
tos comerciais referentes a esses géneros , se se
puder garantir que os documentos contêm
todas as informações de rotulagem , quer acom
panhem os géneros alimentícios a que dizem
respeito quer sejam enviados antes ou durante o
fornecimento .

2.
A data deve ser precedida da menção :
— em espanhol : "fecha de caducidad",
— em dinamarquês: "sidste anvendelsesdato",

c). Nos casos a que se refere a alínea b), as
indicações previstas no n? 1 , pontos 1 , 4 e 6 do
artigo 3 ?, bem como , eventualmente, a indica
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ção prevista no artigo 9 ?A, constarão igual
mente da embalagem exterior em que os géne
ros alimentícios são apresentados aquando da
comercialização.

Alimentícios, a seguir denominado "Comité", será
convocado pelo seu presidente, quer por sua própria
iniciativa quer a pedido do representante de um Esta

2.
Essas indicações devem ser facilmente com
preensíveis e inscritas num local em evidência, de modo
a serem vistas facilmente, claramente legíveis e indelé

visual .

O representante da Comissão apresentará ao Comité
um projecto de medidas a tomar. O Comité emitirá o
seu parecer sobre esse projecto, num prazo que o
presidente pode fixar em função da urgência da ques
tão. O parecer será emitido por maioria , nos termos
previstos no n? 2 do artigo 148 ? do Tratado, para a
adopção das decisões que o Conselho é chamado a
tomar sob proposta da Comissão . Nas votações no seio
do Comité, os votos dos representantes dos Esta
dos-membros estão sujeitos à ponderação definida
nesse mesmo artigo . O presidente não participa na

Esta obrigação pode ser extensiva às indicações

votação.

previstas no n? 2 artigo 4?

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

do-membro .

veis .

Não devem ser dissimuladas, disfarçadas ou separadas
de qualquer modo por outras indicações ou imagens .
3 . a ) As indicações enumeradas no n ? 1 , pontos 1,3 ,
4 e 9 , do artigo 3 ? figurarão no mesmo campo

b ) Contudo , para as garrafas de vidro, destinadas
a ser reutilizadas e nas quais esteja inscrita de
modo indelével uma das indicações referidas na
alínea a), essa obrigação não se aplicará duran
te um período de dez anos a contar da notifi
cação da presente directiva .
4 . No caso das garrafas em vidro destinadas a ser
reutilizadas que estejam marcadas de modo indelével e
que, por esse facto , não exibam rótulo, nem anel nem
gargantilha, bem como no caso das embalagens ou
recipientes cuja face maior tenha uma superfície inferior
a 10 cm2 , só serão obrigatórias as indicações enumera
das no n ? 1 , pontos 1 , 3 e 4, do artigo 3 ?

Quando as medidas projectadas não forem conformes
com o parecer do Comité, ou na ausência de parecer, a
Comissão submeterá sem demora ao Conselho uma

proposta relativa às medidas a tomar. O Conselho
deliberará por maioria qualificada .

Se, decorrido um prazo de três meses a contar da data
em que a questão lhe tiver sido submetida , o Conselho
não tiver deliberado, a Comissão adoptará as medidas
propostas .»

25 . O artigo 18 ? é revogado .
26 . O artigo 23 ? é revogado .

A alínea a) do n? 3 não se aplica neste caso .
5 . Até 31 de Dezembro de 1996 , os Estados-membros

Artigo 2 ?

podem não exigir a indicação da data de durabilidade
mínima ou da data limite de consumo no caso das

garrafas de vidro referidas no n ? 4.

Os Estados-membros alterarão, se necessário, as suas dispo
sições legislativas , regulamentares e administrativas de for
ma a :

6. A Irlanda, os Países Baixos e o Reino Unido podem
prever derrogações ao n ? 1 do artigo 3 ? e ao n ? 3 ,

alínea a), do presente artigo para o leite e produtos
lácteos acondicionados em garrafas de vidro destinadas
a ser reutilizadas.

7 . Os Estados-membros comunicarão à Comissão

todas as medidas adoptadas por força dos n?s 5 ou

— autorizar o comércio dos produtos conformes com a
presente directiva o mais tardar em 20 de Dezembro de
1990 ,

— proibir o comércio dos produtos não conformes com a
presente directiva a partir de 20 de Junho de 1992 .
Do facto informarão imediatamente a Comissão .

6 .»

22 . No primeiro parágrafo do artigo 12 ?, a expressão « ao
consumidor final» é substituída pela expressão «ao
consumidor final e às colectividades ».

Artigo 3 ?

Os Estados-membros são os destinatários da presente direc
tiva .

23 . No segundo parágrafo do artigo 12 ? , o termo «consu
midor» é substituído pelo termo «comprador».
Feito no Luxemburgo ^ em 14 de Junho de 1989 .

24. O artigo 17? passa a ter a seguinte redacção:
Pelo Conselho

«Artigo 17?

Quando seja feita referência ao processo definido no
presente artigo , o Comité Permanente dos Géneros

•'

O Presidente
P. SOLBES
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DIRECTIVA DO CONSELHO

de 14 de Junho de 1989

relativa às menções ou marcas que permitem identificar o lote ao qual pertence um género
alimentício

(89 / 396 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

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

Tendo em conta a proposta da Comissão 0 ),

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

Considerando que importa adoptar medidas destinadas a
estabelecer progessivamente o mercado interno durante um
período que termina em 31 de Dezembro de 1992; que o
mercado interno compreende um espaço sem fronteiras
internas no qual é assegurada a livre circulação das merca
dorias , das pessoas, dos serviços e dos capitais;

Considerando que o comércio de géneros alimentícios ocupa
um lugar muito importante no mercado interno;
Considerando que a indicação do lote ao qual pertence um
género alimentício vai ao encontro da preocupação de
assegurar uma melhor informação sobre a identidade dos
produtos ; que a indicação constitui, a esse título, uma fonte
de informações útil quando os géneros são objecto de litígio
ou apresentam um perigo para a saúde dos consumidores;
Considerando que a Directiva 79 / 112 / CEE do Conselho, de

18 de Dezembro de 1978 , relativa à aproximação das
legislações dos Estados-membros respeitantes à rotulagem,
apresentação e publicidade dos géneros alimentícios ( 4), com
a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 89 /
395 / CEE ( 5), não considera uma menção relativa à identi
ficação dos lotes; que, desde então, alguns Estados-membros
adoptaram disposições nacionais relativas a essa indica
ção ;

Considerando que, a nível internacional, a referência ao lote
de fabrico ou de acondicionamento dos géneros alimentícios
pré-embalados é já objecto de uma obrigação generalizada;
que a Comunidade deve contribuir para o desenvolvimento
do comércio internacional;

Considerando que é por conseguinte oportuno adoptar as
regras de carácter geral e horizontal que deVem presidir ao
estabelecimento de um sistema comum de identificação dos
lotes;
.(>) JO n ? C 310 de 20 . 11 . 1987 , p . 2 .
(2) JO n? C 167 de 27. 6. 1988 , p. 425 , e JO n? C 120 de
16 . 5 . 1989 .

( 3 ) JO n ? C 95 de 11 . 4. 1988 , p . 1 .
(<) JO n ? L 33 de 8 . 2 . 1979 , p . 1 .

( 5) Ver página 17 do presente Jornal oficial.

Considerando que a eficácia desse sistema depende da sua
aplicação às várias fases de comercialização ; que é conve
niente, no entanto , excluir determinados produtos e deter
minadas operações, particularmente as que tenham lugar no
início do circuito de comercialização dos produtos agríco
las;

Considerando que a noção de lote implica que várias
unidades de venda do mesmo género alimentício apresentem
características praticamente idênticas de produção, fabrico
ou acondicionamento; que , por essa razão, essa noção não
pode ser aplicada a produtos apresentados a granel ou que,
devido à sua especificidade ou ao seu carácter heterogéneo ,
não possam ser considerados como constituindo um conjun
to homogéneo ;
Considerando que, face à diversidade dos métodos de
identificação utilizados, cabe ao operador económico deter
minar o lote e apor a menção ou marca correspondente;

Considerando no entanto que, para satisfazer as necessida
des de informação para a quais essa menção é considerada ,
importa que ela se possa distinguir e reconhecer claramente
como tal;

Considerando que a data de durabilidade mínima ou a data
limite de consumo , em conformidade com a Directiva

79 / 112/ CEE , pode substituir a menção que permita a
identificação do lote, na condição de que tal data seja
indicada de forma precisa,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?

1.
A presente directiva diz respeito à indicação que
permite identificar o lote a que pertence um género
alimentício.

2.
Entende-se por «lote», na acepção da presente directi
va, um conjunto de unidades de venda de um género
alimentício produzido , fabricado ou acondicionado em
cirunstâncias praticamente idênticas.
Artigo 2 ?

1.
Um género alimentício apenas pode ser comercializado
se vier acompanhado pela indicação referida no n? 1 do
artigo 1 ?

2.

Todavia, o n? 1 não se aplica:

a) Aos produtos agrícolas que, quando saem da zona de
exploração, são:
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— vendidos ou entregues a estações de armazenamento,
de acondicionamento ou de embalagem,
— encaminhados para organizações de produtores,
ou

— reunidos com vista à sua integração imediata num
sistema operacional de preparação ou de transforma
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Artigo 5 ?

Quando a data de durabilidade mínima ou a data limite de
consumo figurarem no rótulo , a indicação referida no n ? 1
do artigo 1 ? pode não acompanhar o género alimentício,
desde que essa data seja composta pela indicação , clara e por
ordem, do dia e do mês, pelo menos.

ção ;

b) Quando , nos locais de venda ao consumidor final , os
géneros alimentícios não forem pré-embalados, forem
embalados a pedido do comprador ou forem pré-emba
lados com vista à sua venda imediata;

c) As embalagens ou recipientes cuja face maior tenha uma
superfície inferior a 10 cm2 .
3.

Artigo 6 ?

A presente directiva aplica-se sem prejuízo das indicações
previstas por disposições comunitárias específicas.
A Comissão publicará e manterá actualizada a lista das
disposições em causa.

Até 31 de Dezembro de 1996, os Estados-membros ,

podem não exigir a indicação referida no n ? 1 do artigo 1 ? no
caso das garrafas destinadas a ser reutilizadas que estejam
marcadas de modo indelével e que, por esse facto, não
exibam rótulo, nem anel nem gargantilha.

Artigo 7 ?

Os Estados-membros alterarão , se necessário, as suas dispo
sições legislativas, regulamentares ou administrativas, de
modo a :

Artigo 3 ?

O lote será determinado em cada caso pelo produtor,
fabricante ou acondicionador do género alimentício em
questão , ou pelo primeiro vendedor estabelecido no interior
da Comunidade .

A indicação referida no n ? 1 do artigo 1 ? será determinada e
aposta sob a responsabilidade de um ou outro daqueles
operadores. Ela será precedida da letra «L», salvo no caso em
que se distinga claramente das outras indicações de rotula
gem .

— autorizar o comércio dos produtos conformes com a
presente directiva, o mais tardar em 20 de Junho de
1990,

— proibir o comércio dos produtos não conformes com a
presente directiva a partir de 20 de Junho de 1991 ;
contudo , os produtos colocados no mercado ou rotula
dos antes dessa data e não conformes com a presente
directiva podem ser comercializados até ao esgotamento
das existências .

Os Estados-membros informarão imediatamente do facto a
Comissão .

Artigo 4 ?

Quando os géneros alimentícios forem pré-embalados, a
indicação referida no n? 1 do artigo 1 ? e , se for caso disso , a
letra «L» figurarão na pré-embalagem ou num rótulo a ele
ligado.
Quando os géneros alimentícios não forem pré-embalados, a
indicação referida no n? 1 do artigo 1 ? e, se for caso disso, a
letra «L» figurarão na embalagem ou no recipiente ou, na sua
falta, nos documentos comerciais a eles relativos.

Essa indicação deve figurar sempre de modo a ser facilmente
visível , claramente legível e indelével.

Artigo 8 ?

Os Estados-membros são os destinatários da presente direc
tiva .

Feito no Luxemburgo, em 14 de Junho de 1989 .
Pelo Conselho

O Presidente
P. SOLBES
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DIRECTIVA DO CONSELHO

de 14 de Junho de 1989

relativa ao controlo oficial dos géneros alimentícios
( 89 / 397 / CEE )
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

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

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),
Em cooperação com o Parlamento Europeu ( 2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social ( 3 ),

Considerando que as trocas comerciais de géneros ali
mentícios ocupam um lugar de importância primordial no
mercado comum ; que todos os Estados-membros se devem
esforçar por proteger a saúde e os interesses económicos dos
seus cidadãos; que, nesse sentido , a protecção da saúde se
reveste de uma importância absolutamente prioritária e que,
para a assegurar, é necessário harmonizar e tornar mais
eficaz o controlo oficial dos géneros alimentícios;

Considerando , todavia , que as diferenças entre as legislações
nacionais relativas a esse tipo de controlos podem entravar a
livre circulação das mercadorias;

fronteiras intracomunitárias devem ser controlados com o

mesmo cuidado que os géneros alimentícios destinados a ser
comercializados no Estado-membro de fabrico ;

Considerando que, para o efeito, o controlo deve basear-se,
em princípio, nas disposições em vigor no Estado-membro de
fabrico ; que, todavia, este princípio não se aplica se tiver sido
estabelecido, a contento da autoridade encarregada do
controlo, por qualquer meio adequado, incluindo a apresen
tação de documentos comerciais, que o produto em causa se
destina a ser expedido para outro Estado-membro e que está
em conformidade com as disposições em vigor nesse Esta
do;

Considerando que, para serem eficazes, os controlos devem
ser regulares; que esses controlos não devem estar sujeitos a
limitações quanto ao seu objecto ou quanto à fase e ao
momento em que convém que sejam efectuados e que devem
assumir as formas que melhor garantam a sua eficácia;

Considerando que, para garantir que não haja desvios aos
processos de controlo, é necessário prever que os Esta

dos-membros não excluam um produto do controlo pelo
facto de esse produto se destinar a ser exportado para fora da
Comunidade;

Considerando que é, por isso, necessário proceder à aproxi
mação dessas legislações;

Considerando que é necessário atribuir aos controladores os
poderes adequados;

Considerando que , numa fase inicial , há que harmonizar os
princípios gerais que devem presidir ao exercício dos contro

Considerando que, embora , por um lado , não seja oportuno
reconhecer às empresas o direito de se oporem aos controlos,
é necessário, por outro , salvaguardar os seus legítimos
direitos, nomeadamente o direito ao segredo de fabrico e o

los;

Considerando que podem ser posteriormente aprovadas, se
necessário , disposições específicas que complementem os
princípios gerais;
Considerando que a presente directiva tem por objectivo o
controlo da conformidade dos géneros alimentícios com a
legislação alimentar; que essa legislação inclui as disposições
relativas à protecção da saúde , as regras relativas à compo
sição e à qualidáde destinadas a assegurar a protecção dos
interesses económicos dos consumidores e as disposições
relativas à informação destes últimos e à lealdade das
transacções comerciais;

Considerando que convém controlar, ao mesmo tempo que
os géneros alimentícios , os materiais e objectos destinados a
entrar em contacto com esses géneros;

Considerando que , na perspectiva da realização do mercado
interno, os géneros alimentícios destinados a transpor as
(>) JO n ? C 20 de 27. 1 . 1987 , p . 6 , e JO n ? C 88 de 5 . 4 . 1987 , p. 14
e JO n ? C 131 de 27 . 5 . 1989 , p. 6 .
(2 ) JO n ? C 345 de 21 . 12 . 1987 , p . 80 e JO n ? C 120 de 16 . 5 .
1989 .

( 3 ) JO n ? C 347 de 22 . 12. 1987, p . 1 .

direito de recurso ;

Considerando que as autoridades encarregadas dos contro
los dos géneros alimentícios podem diferir de Estado-mem
bro para Estado-membro; que se torna portanto oportuno

publicar uma lista das autoridades competentes na matéria
em cada Estado-membro, com indicação dos territórios da
sua competência e dos laboratórios com competência para
efectuar análises no âmbito dos referidos controlos;

Considerando que os controlos oficiais devem contribuir de
modo eficaz para evitar infracções à legislação sobre géneros
alimentícios ; que, para o efeito, tais controlos devem ser
programados em função de critérios apropriados ;
Considerando que , embora seja, em primeiro lugar, da
competência dos Estados-membros a adopção dos seus
programas de controlo , é igualmente necessário , na perspec
tiva da realização e do funcionamento do mercado interno ,
que se disponha de programas coordenados a nível comuni
tário ;

Considerando que a execução tanto dos programas nacionais
como dos programas coordenados permitirá obter uma
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experiência que , na fase actual , é ainda extremamente
limitada; que, com base nessa experiência, pode vir a
tornar-se necessária uma revisão da presente directiva com o
objectivo de aperfeiçoar o regime por ela estabelecido;
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Artigo 4 ?
1.

O controlo será efectuado :

a) De uma forma regular;
Considerando que convém deixar aos Estados-membros um
certo grau de liberdade no que respeita aos meios práticos de
execução dos controlos, para não interferir em sistemas que
deram já as suas provas e que estão já adaptados às situações

particulares de cada Estado-membro ,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?

1.
A presente directiva estabelece os princípios gerais para
o exercício do controlo oficial dos géneros alimentícios.

2.
Para efeitos da presente directiva , entende-se por
«controlo oficial dos géneros alimentícios», a seguir denomi
nado «controlo», o controlo por parte das entidades compe

b) Em caso de suspeita de não conformidade.
2.
O controlo será efectuado de modo proporcional ao
objectivo pretendido .

3 . O controlo abrangerá todas as fases de produção,
fabrico, importação para a Comunidade, tratamento, arma
zenamento, transporte, distribuição e comercialização.
4.

O controlo efectuar-se-á normalmente sem aviso pré

vio.

5.

A autoridade competente escolherá, caso a caso, de

entre as fases mencionadas no n? 3 , aquela ou aquelas que
forem mais adequadas em função da investigação
prevista.

tentes da conformidade :

— dos géneros alimentícios,
— dos aditivos alimentares, vitaminas, sais minerais , oli

goelementos e outros aditivos destinados a ser vendidos
como tal,

— dos materiais e objectos destinados a entrar em contacto
com os géneros alimentícios

com as disposições que têm por objecto prevenir os riscos
paira a saúde pública, assegurar a lealdade das transacções
comerciais ou defender os interesses dos consumidores,

incluindo as disposições que visam a informação destes
últimos .

3.
A presente directiva é aplicável sem prejuízo das
disposições adoptadas no âmbito de regulamentações comu
nitárias mais específicas.

Artigo 5 ?

O controlo consistirá numa ou em várias das operações
seguintes, de acordo com as condições previstas nos artigos
6 ? a 9 ? e em função da investigação prevista:
1 . Inspecção;
2. Recolha de amostras e análise;

3 . Controlo da higiene do pessoal;
4. Análise do material escrito e documental ;

5 . Análise dos sistemas de verificação eventualmente apli

cados pela empresa e dos respectivos resultados.

4.
A presente directiva não se aplica aos controlos
metrológicos.

Artigo 6 ?

1.
Artigo 2 ?
1.

Os Estados-membros tomarão todas as medidas neces

sárias para que o controlo seja efectuado em conformidade
com a presente directiva .
2.
Os Estados-membros assegurarão que os produtos
destinados a ser enviados para outro Estado-membro sejam
controlados com o mesmo cuidado que os destinados a ser
comercializados no seu próprio território .

Serão submetidos a inspecção:

a) O estado dos terrenos, salas, escritórios, instalações e
respectivo meio envolvente, meios de transporte, equi
pamentos e materiais e a utilização que lhes é dada nas
diversas fases referidas no n? 3 do artigo 4?;
b) As matérias-primas, os ingredientes, os auxiliares tecno
lógicos e os outros produtos utilizados na preparação e
na produção dos géneros alimentícios;
c) Os produtos semiacabados;
d) Os produtos acabados;

Artigo 3 ?

Os Estados-membros não excluirão de um controlo adequa
do um determinado produto pelo facto de esse produto se
destinar a ser exportado para fora da Comunidade.

e) Os materiais e objectos destinados a entrar em contacto
com os géneros alimentícios;

f) Os produtos e processos de limpeza e da manutenção e os
pesticidas;
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g) Os processos utilizados para o fabrico ou para o
tratamento dos géneros alimentícios;

h) A rotulagem e a apresentação dos géneros ali
mentícios;
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Artigo 10 ?

Sempre que detectarem ou suspeitarem de qualquer irregu
laridade, os agentes de controlo tomarão as medidas neces
sárias .

i) Os meios de conservação.

2.

Artigo 11 ?

As operações referidas no n ? 1 podem ser completadas,

em caso de necessidade , com:

1.
Os Estados-membros assegurarão aos agentes encarre
gados do controlo o direito de proceder às operações

— a audição do responsável da empresa inseccionada e das
pessoas que trabalhem por conta dessa empresa,

previstas nos artigos 6 ? a 10?

— a leitura dos valores registados pelos instrumentos de
medição utilizados pela empresa,

2.
Os Estados-membros determinarão que as pessoas
singulares e colectivas em questão sejam obrigadas a subme
ter-se ao controlo exercido de acordo com a presente
directiva e a colaborar com os agentes encarregados do
controlo no exercício das suas funções.

— controlos, efectuados pela autoridade competente com os
seus próprios instrumentos, das medições efectuadas com
os instrumentos utilizados pela empresa.

Artigo 12 ?

Artigo 7 ?

1.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para que as pessoas singulares e colectivas abrangidas pelo

1.
Podem ser recolhidas para fins de análise amostras dos
produtos referidos no n ? 1 , alíneas b) a f), do artigo 6 ?
Os Estados-membros tomarão as disposições necessárias
para assegurar aos interessados o benefício de uma eventual
contra-peritagem.

2.

controlo beneficiem de um direito de recurso contra as

medidas tomadas pela autoridade competente para o
exercício do controlo .

2.

Os Estados-membros determinarão que os agentes

encarregados do controlo sejam obrigados a respeitar o
segredo profissional.

As análises serão efectuadas por laboratórios

oficiais .

Artigo 13 ?

Os estados-membros podem igualmente atribuir competên
cia a outros laboratórios para efectuar tais análises.

Para assegurar a aplicação uniforme da presente directiva em
todos os Estados-membros, a Comissão apresentará ao
Parlamento Europeu e ao Conselho , no prazo de um ano a
contar da adopção da presente directiva , um relatório
sobre :

Artigo 8 ?

Serão submetidas ao controlo de higiene referido no ponto 3
do artigo 5 ? as pessoas que, no exercício da sua profissão,
entrem directa ou indirectamente em contacto com as

matérias e produtos mencionados no n? 1 , alíneas b) á f), do
artigo 6 ?

Esse controlo tem por objectivo verificar o cumprimento das
normas de higiene relativas à limpeza pessoal e à indumen
tária . Será efectuado sem prejuízo dos exames médicos.

Artigo 9 ?

1.
Os agentes encarregados do controlo podem consultar
o material escrito e documental na posse das pessoas
singulares e colectivas nas diversas fases referidas nó n ? 3 do
artigo 4 ?

2.

Os agentes encarregados do controlo podem igualmen
te efectuar cópias ou extractos do material escrito e docu
mental que lhes for apresentado para análise.

a) As disposições relativas à formação dos agentes de
controlo, actualmente em vigor nos Estados-membros ;

b) A possibilidade de estabelecer disposições comunitárias
relativas à definição da formação de base e do aperfei
çoamento dos agentes de controlo;
c) A possibilidade de fixar normas comunitárias de quali
dade para todos os laboratórios intervenientes no con
trolo e na recolha de amostras ao abrigo da presente
directiva;
d) A possibilidade de criar um serviço comunitário de
controlo, prevendo igualmente a troca de informações
entre todos os estabelecimentos e pessoas envolvidas nas
actividades de controlo .

Artigo 14 ?

1.
A ou as autoridades competentes dos Estados-mem
bros definirão programas previsionais que fixarão a natureza
e a frequência dos controlos, que devem ser efectuados' de
modo regular, nos termos do n? 1 , alínea a), do artigo 4 ?,
durante um determinado período.
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2.
Anualmente, antes de 1 de Maio, os Estados-membros
transmitirão à Comissão todas as informações úteis relativas
à execução dos programas previstos no n? 1 durante o ano
anterior, precisando:

— os

critérios

que

presidiram

à

elaboração

dos

programas,

— o número e a natureza dos controlos efectuados,

— o número e a natureza das infracções verificadas .
3.

Artigo 15?
Cada Estado-membro indicará à Comissão :

— a ou as autoridades competentes e a respectiva compe
tência territorial e funcional ,

— o ou os laboratórios oficiais ou a que tenha sido atribuída
competência pelas autoridades competentes encarrega
dos de efectuar as análises no âmbito do controlo .

Essas listas serão publicadas no Jornal Oficial das Comuni
dades Europeias, série C.

Anualmente, antes de 16 de Outubro, e pela primeira

Artigo 16 ?

vez em 1991 , a Comissão enviará aos Estados-membros,

depois de os ter consultado no âmbito do Comité Permanente
dos Géneros Alimentícios, uma recomendação relativa a um
programa coordenado de controlos para o ano seguinte. Essa
recomendação pode ser objecto de posteriores adaptações
que se tornem necessárias durante a execução do programa
coordenado .

Os Estados-membros adoptarão e publicarão, o mais tardar
doze meses após a notificação da presente directiva (*), as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas
necessárias para dar cumprimento à presente directiva, o
mais tardar vinte e quatro meses após a sua notificação. Do
facto informarão imediatamente a Comissão .

O programa coordenado referirá nomeadamente os critérios
que seja conveniente adoptar prioritariamente para a sua
execução .
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Artigo 17?

O Estados-membros são os destinatários da presente
directiva .

As informações previstas no n? 2 constituirão um capítulo
distinto e específico respeitante à execução do programa
coordenado .

Feito no Luxemburgo, em 14 de Junho de 1989 .

4.
No final de um prazo de cinco anos a contar da
notificação da presente directiva, a Comissão enviará ao
Conselho um relatório sobre a aplicação do presente artigo,
eventualmente acompanhado de propostas adequadas .

Pelo Conselho

O Presidente
P. SOLBES

( l ) A presente directiva foi notificada aos Estados-membros em 20
de Junho de 1989 .
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DIRECTIVA DO CONSELHO

de 3 de Maio de 1989

relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos géneros
alimentícios destinados a uma alimentação especial
( 89 / 398 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comuni
dade Económica Europeia e , nomeadamente, o seu ar
tigo 100 ? A,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Em cooperação com o Parlamento Europeu ( 2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social ( 3),

Considerando que a Directiva 77 / 94 / CEE do Conselho , de
21 de Dezembro de 1976 , relativa à aproximação das
legislações dos Estados-membros respeitantes aos géneros
alimentícios destinados a uma alimentação especial (4 ), com
a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 85 /
7 / CEE ( 5 ), foi alterada por diversas vezes; que, no intuito de
uma maior clareza , convém proceder a uma codificação da
referida directiva;
Considerando que a adopção da Directiva 77 / 94 / CEE foi
justificada pelo facto de que as diferenças entre as legislações
nacionais respeitantes aos géneros alimentícios destinados a
uma alimentação especial dificultavam a livre circulação
desses produtos, podiam ter criado condições de concorrên
cia desiguais e tinham , por esse facto , uma incidência directa
sobre o estabelecimento e o funcionamento do mercado
comum ;

Considerando que, se os géneros alimentícios destinados a
uma alimentação especial , em relação aos quais tenham sido
adoptadas disposições específicas, podem ser eficazmente
controlados com base nas regras gerais aplicáveis ao controlo
de todos os géneros alimentícios, nem sempre essa possibili
dade se verifica no que respeita aos géneros não abrangidos
por tais disposições específicas ;

Considerando efectivamente que, naquele último caso, os
meios habituais postos à disposição dos serviços de controlo
podem , em determinadas circunstâncias , não permitir que se
verifique se o género alimentício em causa possui de facto as
propriedades nutricionais especiais que lhe são atribuídas;
que convém, por conseguinte, prever que , se tal for necessá
rio , o responsável da comercialização desse produto assistirá
o serviço de controlo no exercício das suas actividades;
Considerando que o actual estado de desenvolvimento da
regulamentação comunitária relativa aos aditivos não permi

te adoptar, no âmbito da presente directiva , disposições
relativas à utilização de aditivos nos géneros alimentícios
destinados a uma alimentação especial que não se encontrem
incluídos em qualquer um dos grupos mencionados no
anexo; que importa , por conseguinte , que essa questão seja
oportunamente reexaminada;
Considerando que a elaboração de directivas específicas de
execução dos princípios de base da regulamentação comuni
tária, bem como as respectivas alterações , são medidas de
execução de carácter técnico; que a sua adopção deve ser
atribuída à Comissão a fim de simplificar e acelerar o
processo ;

Considerando que a aproximação das legislações nacionais
implicava, numa primeira fase, o estabelecimento de uma
definição comum , a determinação de medidas que permitam
garantir a protecção do consumidor contra as fraudes sobre a
natureza desses produtos e a fixação das regras a que deve
obedecer a rotulagem dos produtos em questão;
Considerando que os produtos abrangidos pela presente
directiva são géneros alimentícios cuja composição e elabo
ração devem ser especialmente estudadas para satisfazer as
necessidades nutricionais especiais das pessoas a que são
essencialmente destinados ; que, por conseguinte, pode ser
necessário prever derrogações às disposições gerais ou
especiais aplicáveis aos géneros alimentícios , a fim de
conseguir o objectivo nutricional específico pretendido ;

Considerando que, em todos os casos em que o Conselho
atribui competência à Comissão para a execução de regras
estabelecidas no domínio dos géneros alimentícios destina
dos à alimentação humana , é conveniente prever um proces
so que institua uma estreita cooperação entre os Esta
dos-membros e a Comissão no âmbito do Comité Permanen

te dos Géneros Alimentícios instituído pela Decisão 69/
414 / ÇEE ( 6 );

Considerando que a presente directiva não prejudica os
prazos em que os Estados-membros devem dar cumprimento
à Directiva 77 / 94 / CEE ,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

(») JOn ? C 124 e 23 . 5 . 1986 , p . 7,eJOn ? C 161 de 19 . 6 . 1987 , p .
12 .

Artigo 1 ?

( 2 ) JO n ? C 99 de 13 . 4 . 1987 , p. 54 e JO n ? C 120 de
16 . 5 . 1989 .

( 3 ) JO n ? C 328 de 22 . 12 . 1986 , p . 9 .
( 4 ) JO n ? L 26 de 31 . 1 . 1977 , p . 55 .
( s ) JO ? L 2 de 3 . 1 . 1985 , p . 22 .

1.
A presente directiva diz respeito aos géneros ali
mentícios destinados a uma alimentação especial .
(s ) JO n? L 291 de 19 . 11 . 1969 , p . 9 .
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2 . a) Os géneros alimentícios destinados a uma alimenta
ção especial são géneros alimentícios que, devido à
sua composição especial ou a processos especiais de
fabrico , se destinguem claramente dos géneros ali
mentícios de consumo corrente, são adequados ao
objectivo nutricional pretendido e são comercializa
dos com a indicação de que correspondem a esse
objectivo;

b) A alimentação especial deve corresponder às neces
sidades nutricionais especiais:
i) De determinadas categorias de pessoas cujo
processo de assimilação ou cujo metabolismo se
encontram perturbados ou
ii) De determinadas categorias de pessoas que se
encontrem em condições fisiológicas especiais e
que, por esse facto, possam retirar benefícios
especiais de uma ingestão controlada de deter
minadas substâncias contidas nos alimentos
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alimenticos de consumo corrente, excepto no que diz respeito
às alterações introduzidas nesses produtos para os tornar
conformes com as definições previstas no artigo 1 ?

Artigo 4 ?

1.
As disposições específicas aplicáveis aos grupos de
géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial
constantes do anexo I serão estabelecidas por meio de
directivas específicas.
Essas directivas podem incluir, nomeadamente:
a) Requisitos essenciais quanto à natureza ou composição
dos produtos;

b) Disposições relativas à qualidade das matérias-primas;
c) Requisitos sanitários;

ou

iii) Dos lactentes ou crianças de tenra idade em bom
estado de saúde.

d) As alterações permitidas nos termos do n ? 2 do artigo
3o*

e) Uma lista de aditivos;
Artigo 2 ?

f) Disposições relativas à rotulagem, apresentação e publi
cidade;

1.
Os produtos referidos no n? 2 , alíneas b), subalínea i),
e b ), subalínea ii), do artigo 1 ? podem ser caracterizados
pelos qualificativos «dietético» ou «de regime».

g) As regras de colheita de amostras e os métodos de análise
necessários ao controlo do cumprimento do disposto nas
directivas específicas.

2.
Na rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros
alimentícios de consumo corrente são proibidas:

Essas directivas específicas serão adoptadas:
— pelo Conselho, nos termos do processo previsto no
artigo 1Q0?A do Tratado, no que respeita à

a) A utilização dos qualificativos «dietético» ou «de regi
me», isolados ou em combinação com outros termos,
para designar esses géneros alimentícios;
b) Quaisquer outras indicações ou formas de apresentação
susceptíveis de fazer crer que se trata de um dos produtos
definidos no artigo 1 ?

3.
Todavia, de acordo com disposições a adoptar nos
termos do processo previsto no artigo 13 ?, podem admi
tir-se, para os géneros alimentícios de consumo corrente
adequados a uma alimentação especial, que se faça menção
daquela propriedade.
Essas mesmas disposições podem fixar as regras de acordo
com as quais essas indicações serão dadas .

alínea e),

— nos termos do processo previsto no artigo 13 ?, no
que respeita às restantes alíneas.

A disposições susceptíveis de ter incidência sobre a saúde
pública serão adoptadas após consulta ao Comité Científico
da Alimentação Humana, instituído pela Decisão 74 / 234 /
CEE (').

2.
Será adoptada, nos termos do processo previsto no
artigo 13 ?, uma lista das substâncias com objectivo nutri
cional especial, tais como vitaminas , sais minerais, aminoá
cidos e outras substâncias a adicionar aos géneros ali
mentícios destinados a uma alimentação especial , bem como
os critérios de pureza que lhes são aplicáveis e, eventualmen
te, as condições de utilização.

Artigo 3 ?

Artigo 5 ?

1.
A natureza ou a composição dos produtos referidos no
artigo 1 ? devem ser de molde a que esses produtos sejam
apropriados ao objectivo nutricional específico a que se

Podem ser adoptadas, nos termos do processo referido no
artigo 13 ?, regras que permitam que a rotulagem, a apre
sentação e a publicidade façam alusão a um regime ou a uma
categoria de pessoas a que um produto referido no artigo 1 ?

destinam .

se destina .

2.
Os produtos referidos no artigo 1 ? devem igualmente
obedecer às disposições obrigatórias aplicáveis aos géneros

(») JO n? L 136 de 20 . 5 . 1974 , p . 1 .
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Artigo 6 ?

4.

N ? L 186 / 29

Os requisitos especiais de rotulagem dos produtos para

os quais tenha sido adoptada uma directiva específica serão
1.
A rotulagem de um produto referido no artigo 1 ? e as
regras de acordo com as quais são realizadas a sua apresen
tação e publicidade não devem atribuir a esses produtos
propriedades de prevenção, tratamento e cura de uma
doença humana, nem fazer referência a tais propriedades.
Podem ser previstas, nos termos do processo previsto no
artigo 13 ?, derrogações ao primeiro parágrafo em casos
excepcionais e bem determinados . As derrogações em ques
tão podem ser mantidas até à conclusão desse processo.

2.
O n ? 1 não prejudica a difusão de quaisquer informa
ções ou recomendações úteis destinadas exclusivamente às
pessoas qualificadas nos domínios da medicina, da nutrição

definidos nessa directiva.

Artigo 8 ?

1.
Os produtos referidos no artigo 1 ? só podem ser
comercializados sob a forma pré-embalada e de tal modo que
a embalagem os envolva inteiramente.

2.
Todavia , os Estados-membros podem prever derroga
ções para o comércio a retalho , devendo nesse caso as
indicações previstas no artigo 7 ? acompanhar o produto no
momento da sua apresentação para venda .

ou da farmácia .

Artigo 9 ?

Artigo 7 ?
1.

A Directiva 79 / 112 / CEE do Conselho, de 18 de

Dezembro de 1978 , relativa à aproximação das legislações
dos Estados-membros respeitantes à rotulagem, apresenta
ção e publicidade dos géneros alimentícios ('), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 89 / 395 / CEE (2), é
aplicável aos produtos referidos no artigo 1 ?, nas condições

No que diz respeito aos géneros alimentícios destinados a
uma alimentação especial que não pertençam a um dos
grupos incluídos anexo I, e a fim de permitir um controlo
oficial eficaz a seu respeito, aplicar-se-ão as seguintes
disposições específicas:
1 . Aquando da primeira comercialização de um dos produ
tos acima referidos , o fabricante ou , caso se trate de um

produto fabricado num estado terceiro , o importador
informará dessa primeira comercialização a autoridade
competente do Estado-membro em que a comercializa
ção tenha lugar, por meio do envio de um modelo da
rotulagem utilizada para esse produto ;

abaixo indicadas .

2.
A denominação sob a qual um produto é posto à venda
deve ser acompanhada pela indicação das suas características
nutricionais especiais. Todavia, no caso dos produtos refe
ridos no n ? 2, alínea b ) subalínea iii), do artigo 1 ?, tal
menção será substituída por uma indicação do fim a que o

2. Aquando da posterior comercialização do mesmo pro
duto num outro Estado-membro , o fabricante ou, se for
caso disso, o importador transmitirá à autoridade com

petente desse Estado-membro a mesma informação ,
completada pela indicação da autoridade destinatária da

produto se destina.

primeira notificação ;

3.
A rotulagem dos produtos para os quais não tenha sido
adoptada qualquer directiva específica nos termos do artigo
4 ? deve também incluir:

a) Os elementos especiais da composição qualitativa e
quantitativa ou o processo especial de fabrico que
conferem ao produto características nutricionais espe
ciais;

b) O valor energético disponível expresso em kj ou kcal ,
bem como o teor em glúcidos, prótidos e lípidos por
100 g ou 100 ml de produto comercializado e, eventual
mente, caso seja essa a apresentação do produto , por
quantidade proposta para consumo.
Todavia , se esse valor energético for inferior a 50 kj ( 12 kcal )

por 10Ò g ou 100 ml de produto comercializado, as referidas
indicações podem ser substituídas , quer pela menção «valor
energético inferior a 50 kj ( 12 kcal) por 100 g», quer pela
menção «valor energético inferior a 50 kj ( 12 kcal) por
100 ml ».

(») JO n ? L 33 de 8 . 2 . 1979 , p . 1 .

(2) Ver página 17 do presente Jornal Oficial .

3 . Se necessário, a autoridade competente pode exigir ao
fabricante ou, se for caso disso , ao importador a
apresentação dos trabalhos científicos e dos dados que
comprovem a conformidade do produto com o n ? 2 do
artigo 1 ?, bem como as menções previstas no n? 3 , alínea
a), do artigo 7? Se esses trabalhos tiverem sido objecto de
uma publicação de fácil acesso , será suficiente fazer uma
referência a essa publicação;
4.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão a identi

dade das autoridades competentes para os efeitos do
presente artigo e qualquer outra informação útil que lhes
diga respeito.
A Comissão publicará essas informações no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.
As regras de execução do presente número podem ser
adoptadas nos termos do processo previsto no artigo
13 ?

5 . No final de um período de quatro anos a contar da
notificação da presente directiva, a Comissão enviará ao
Conselho um relatório sobre a aplicação do presente
artigo acompanhado, se for caso disso, de propostas
adequadas .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Artigo 10 ?

1.
Os Estados-membros não podem proibir ou restringir
o comércio dos produtos referidos no artigo 1 ? que sejam
conformes com o disposto na presente directiva e , eventual
mente, nas directivas adoptadas em sua execução, por
motivos relacionados com a composição, características de
fabrico, apresentação ou rotulagem desses produtos.

remediar as dificuldades mencionadas no n ? 1 e para
assegurar a protecção da saúde humana , dará início ao
processo estabelecido no artigo 13 ? com vista à adopção
dessas alterações. O Estado-membro que tiver adoptado
medidas de salvaguarda pode, nesse caso , mantê-las até que
as alterações tenham sido adoptadas .

2.
O n? 1 não afecta as disposições nacionais aplicáveis
na falta de directivas adoptadas em execução da presente
directiva .

Artigo 1 1 ?

1.
Se , com base numa motivação circunstanciada , um
Estado-membro verificar que um género alimentício destina
do a uma alimentação especial que não pertença a nenhum
dos grupos constantes do anexo I , não é conforme com o n? 2
dó artigo 1 ? ou representa um perigo para a saúde humana,
apesar de circular livremente num ou vários Estados-mem
bros, esse Estado-membro pode suspender ou limitar provi
soriamente no seu território o comércio do produto em
causa . Do facto informará imediatamente a Comissão e os

outros Estados-membros , precisando os motivos que tenham
justificado a sua decisão .
2.
A Comissão analisará o mais rapidamente possível os
motivos invocados pelo Estado-membro em questão e
procederá à consulta dos Estados-membros no âmbito do
Comité Permanente dos Géneros Alimentícios , após o que
emitirá sem tardar o seu parecer e tomará as medidas
adequadas .
3.
Se a Comissão considerar que a medida nacional deve
ser suprimida ou alterada , dará início ao processo previsto no
artigo 13 ? , a fim de adoptar as medidas adequadas.

Artigo 12 ?

1.
Se, com base numa motivação circunstanciada , devido
a novas informações ou a uma reavaliação das informações
existentes efectuada após a adopção de uma das directivas
específicas , um Estado-membro constatar que o uso de um
género alimentício destinado a uma alimentação especial põe
em perigo a saúde humana , embora seja conforme com as
disposições da directiva específica relevante, esse Esta
do-membro pode suspender ou limitar temporariamente a
aplicação no seu território das disposições em questão. Do
facto informará imediatamente os outros Estados-membros

e a Comissão , precisando os motivos que tenham justificado
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Artigo 13 ?

Quando seja feita referência ao processo definido no presente
artigo , o Comité Permanente dos Géneros Alimentícios, a
seguir denominado «Comité», será convocado pelo seu
presidente , quer por sua própria iniciativa quer a pedido do
representante de um Estado-membro.
O representante da Comissão apresentará ao Comité um
projecto de medidas a tomar. O Comité emitirá o seu parecer
sobre esse projecto, num prazo que o presidente pode fixar
em função da urgência da questão. O parecer será emitido

por maioria, nos termos previstos no n? 2 do artigo 148 ? do
Tratado para a adopção das decisões que o Conselho é
chamado a tomar sob proposta da Comissão . Nas votações
no seio do Comité, os votos dos representantes dos Esta
dos-membros estão sujeitos à ponderação definida nesse
mesmo artigo . O presidente não participa na votação.
A Comissão adoptará as medidas projectadas, desde que
sejam conformes com o parecer do Comité.
Quando as medidas projectadas não forem conformes com o
parecer do Comité, ou na ausência de parecer, a Comissão
submeterá sem demora ao Conselho uma proposta relativa às
medidas a tomar. O Conselho deliberará por maioria
qualificada .

Se , decorrido um prazo de três meses a contar da data em que
a questão lhe tiver sido apresentada , o Conselho não tiver
deliberado, a Comissão adoptará as medidas propostas .

Artigo 14 ?

Fica revogada a Directiva 77 / 94 / CEE .
As referências feitas à directiva revogada devem entender-se
como sendo feitas à presente directiva e devem ler-se de
acordo com a tabela de correspondências constante do
anexo II .

a sua decisão .

2.
A Comissão analisará o mais rapidamente possível os
motivos invocados pelo Estado-membro em questão e
procederá à consulta dos Estados-membros no âmbito do
Comité Permanente dos Géneros Alimentícios, após o que
emitirá o seu parecer e tomará as medidas adequadas .
3.

Se a Comissão considerar que são necessárias altera

ções à presente directiva e/ ou às directivas específicas para

Artigo IS ?

1.
Os Estados-membros alterarão as suas disposições
legislativas, regulamentares e administrativas, de modo a:
—. permitir, a partir de 16 de Maio de 1 990 , o comércio dos
produtos conformes com a presente directiva,
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— proibir, a partir de 16 de Maio de 1991 , o comércio dos
produtos não conformes com â presente directiva.

N ? L 186 / 31

Artigo 16 ?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva .

Do facto informarão imediatamente a Comissão .

Feito em Bruxelas , em 3 de Maio de 1989 .

2.
O n? 1 não afecta as disposições nacionais que, na falta
das directivas a que se refere o artigo 4?, regulem determi
nados grupos de géneros alimentícios destinados a uma
alimentação especial .

Pelo Conselho
O Presidente
P. SOLBES

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 186 / 32

ANEXO 1

Grupos de géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial para os quais serão definidas disposições
específicas por directivas específicas (')
1 . Preparados para lactentes
2 . Leites de transição e outros alimentos do complemento
3 . Alimentos para bebés

4. Géneros alimentícios com valor energético baixo ou reduzido destinados ao controlo do peso
5 . Alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos

6 . Alimentos pobres em sódio, incluindo os sais dietéticos hipossódicos ou assódicos
7 . Alimentos sem glúten

8 . Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso, sobretudo para os desportistas

9 . Alimentos destinados a pessoas que sofrem de perturbações do metabolismo dos glúcidos (diabéticos)

(') Fica assente que. a. presente directiva não afecta os produtos que já se encontrem à venda por ocasião da sua adopção.

ANEXO II

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA
Presente directiva

Directiva 77 / 94 / CEE

Artigo
Arrigo
Artigo
Artigo

1 ?,
1 ?,
1 ?,
2?,

n?
n?
n?
n?

Artigo 1 ?, n? 1
Artigo 2 ?, n ? 2

1
2
3
1

—

Artigo 3 ?, n ? 1
Artigo 2 ?, n ? 1

Artigo 2 ?, n? 2, primeiro parágrafo
Artigo 2?, n? 2, segundo parágrafo
Artigo 2 ?, n? 3
Artigo 2 ?, n? 4
Artigo 3 ?
—

Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo

4® ,
4 ?,
4 ?,
5 ?,
5 ?,
5 ?,
5 ?,
5 ?,
5 ?,
6?

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

1
2
3
1
2,
2,
2,
2,
3

alínea a )
alíneas b) e c)
alínea d)
alínea e)

—

Artigo 2 ?, n ?
Artigo 2?, n?
Artigo 3 ?, n?
Artigo 4?
Artigo 6 ?, n ?
Artigo 5 ?
Artigo 6 ?, n?
Artigo 7?, n?
Artigo 7 ?, n?
Artigo 7 ?, n ?
! —
Artigo 7?, n ?
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo

Artigo 7° , n° 1
—

—

—

Artigo 9 ?
Artigo 10?
Artigo 11 ?
—

Artigo 12 ?
Artigo 13 ?
—

1

2
1
2
3 , alíneas a) e b)
4

—

\
Artigo 7 ?, n ? 2
Artigo 8 ?

2
3
2

■

8?
9?
10?, n ? 1
10 ?, n? 2

—

—

Artigo 11 ?
Artigo 12?
Artigo 13 ?
—

—

Artigo 14?
Artigo 15 ?
Artigo 16 ?
Anexo I
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