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

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 7 de Outubro de 1991

relativa à conclusão do Acordo-quadro de Cooperação entre a Comunidade Económica
Europeia e os Estados Unidos Mexicanos
(91 / 627 / CEE )
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

Estados Unidos Mexicanos. O texto do acordo figura em
anexo à presente decisão.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e , nomeadamente, os seus artigos 113 ?
Artigo 2 ?

e 235 ?,

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

O presidente do Conselho procederá , em nome da Comuni
dade, à notificação prevista no artigo 43 ? do acordo ( 3 ).

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2 ),
Artigo 3 ?

Considerando que é conveniente que a Comunidade aprove,
para a concretização dos seus objectivos no âmbito das
relações económicas externas , o Acordo-quadro de Coope
ração negociado com os Estados Unidos Mexicanos.

A Comissão , assistida por representantes dos Estados-mem
bros, representará a Comunidade na comissão mista estabe
lecida pelo artigo 39 ? do acordo.

DECIDE :

Feito no Luxemburgo, em 7 de Outubro de 1991 .
Artigo 1 ?

Pelo Conselho

É aprovado em nome da Comunidade o Acordo-quadro de

O Presidente

Cooperação eritre a Comunidade Económica Europeia e os

W. KOK

(») JO n ? C 91. de 9 . 4 . 1991 , p . 4 .
(2 ) JO n ? C 267 de 14 . 10 . 1991 .

( 3 ) Ver página 16 do presente Jornal Oficial.
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ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO
entre a Comunidade Económica Europeia e os Estados Unidos Mexicanos

O CONbfcLHO DAb COMUNIDADES EUROrtlAb ,

por um lado, e
O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ,
por outro ,

TENDO EM CONTA as relações de amizade e os tradicionais laços existentes entre os Estados Unidos Mexicanos
e os Estados-membros da Comunidade Económica Europeia ;

CONSCIENTES do espírito comum que leva os Estados Unidos Mexicanos, a seguir designados «México», e a
Comunidade Económica Europeia, a seguir designada «Comunidade», a ampliar e a diversificar as suas trocas
comerciais, para além de incrementar a sua cooperação comercial , económica , científico-técnica e financeira;
CONSIDERANDO que o principal beneficiário da cooperação é o homem e que, por conseguinte, se deve
promover o respeito dos seus direitos ;
CONSIDERANDO que a evolução das partes e das suas relações ultrapassou o conteúdo do acordo de cooperaçãc
concluído por ambas as partes em 1975 ;
RECONHECENDO as implicações favoráveis do processo de reforma e de modernização económica em curso nc
México para as relações económicas e comerciais entre as duas partes ;
CONGRATULANDO-SE com a institucionalização do diálogo entre o grupo do Rio e a Comunidade e os seus
Estados-membros expressa na declaração de Roma de 20 de Dezembro de 1990 ;

DECLARANDO que o presente acordo terá por principal objectivo a consolidação , o aprofundamento e a
diversificação das relações entre as partes em benefício mútuo;
TENDO EM CONTA as reconhecidas diferenças no que se refere ao desenvolvimento económico das partes;
DESEJOSOS de contribuir para o desenvolvimento das relações económicas internacionais;
CONSCIENTES da importância de que se reveste a concretização do mercado único europeu no contexto
mundial ;

RECONHECENDO que a Comunidade e os seus Estados-membros conferem uma grande importância ac
desenvolvimento do comércio e da cooperação económica com os países em desenvolvimento, a fim de fomentar <
fortalecer as suas economias;

CONVENCIDOS da importância de que se revestem as regras e princípios do Acordo Geral sobre Pautas
Aduaneiras e Comércio (GATT) para um comércio internacional aberto e em expansão constante e reafirmando os
seus compromissos no âmbito do referido acordo;

CONSIDERANDO a importância que as partes conferem à protecção do meio ambiente e resolvidas a redobrai
esforços para a sua integração plena na política de desenvolvimento, tendo em conta as suas características globais
e locais .

CONSCIENTES de que é importante facilitar a participação na cooperação das pessoas e entidades directamentí
interessadas , em especial os operadores económicos e os seus organismos representativos ;
DECIDIRAM concluir o presente acordo e , para o efeito , designaram como plenipotenciários:
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS :

Jacques F. POOS ,

ministro dos Negócios Estrangeiros do Grão-Ducado do Luxemburgo,
presidente em exercício do Conselho das Comunidades Europeias ;
Abel MATUTES ,

membro da Comissão das Comunidades Europeias;
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O CONSELHO DOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS :

Fernando SOLANA MORALES ,

ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos Mexicanos;

QUE , após terem trocado os seus plenos poderes reconhecidos em boa e devida forma,

ACORDARAM O SEGUINTE :

Artigo 1 ?

As partes comprometem-se a conferir um novo impulso às
suas relações. Para atingir este objectivo fundamental , estão
decididas a fomentar, em especial , o desenvolvimento da
cooperação em matéria de comércio , investimentos , finanças
e tecnologia , tendo em conta a situação especial do México
como país em desenvolvimento .

b ) Propriedade intelectual , incluindo a industrial , normas e
critérios de qualidade;
c)

Transferencia de tecnologia ;

d ) Agro-indústria ;
e) Piscicultura e pescas;

f) Planeamento energético e utilização racional da ener
gia ;

g) Protecção do meio ambiente ;
CAPITULO I

h ) Gestão dos recursos naturais ;

Cooperação económica
Artigo 2 ?

1.
As partes contratantes, tendo em conta o seu interesse
mútuo e os seus objectivos económicos a médio e a longo
prazos , comprometem-se a desenvolver uma cooperação
económica o mais ampla possível . Os objectivos desta
cooperação consistem, nomeadamente, em:
a) Reforçar e diversificar, de um modo geral , os respectivos
laços económicos;

b) Contribuir para o desenvolvimento das suas economias
numa base duradoura e para o aumento dos níveis de
vida respectivos;

i)

Serviços, incluindo os serviços financeiros, o turismo , os
transportes , as telecomunicações e a informática ;

j)

Informação sobre assuntos monetários.

3.
Para a realização dos objectivos da cooperação econó
mica , as partes contratantes , em conformidade com as
respectivas legislações, esforçar-se-ão por fomentar, entre
outras, as seguintes actividades:
a ) Intensificação de contactos entre ambas as partes, em
especial através da organização de conferências, seminá
rios, missões comerciais e industriais , business weeks,
feiras gerais e sectoriais e missões de exploração , com
vista a aumentar os fluxos de comércio e de investi
mento ;

c) Abrir novas fontes de abastecimento e novos merca
dos;

b ) Participação conjunta de empresas comunitárias nas
feiras e exposições a realizar no México e vice-versa;

d) Incentivar os fluxos de investimentos e de tecnologia;

c) Assistência técnica , em especial mediante o envio de
peritos e a realização de estudos específicos;

e) Fomentar a cooperação entre operadores económicos ,
em especial entre as pequenas e médias empresas;

d) Criação de empresas conjuntas ;

f) Criar condições favoráveis para uma melhoria do nível
de emprego;

e) Cooperação entre instituições financeiras;

g) Proteger e melhorar o meio ambiente;

f) Intercâmbio de informações pertinentes, em especial no
que se refere ao acesso a bancos de dados existentes ou a

h) Promover medidas destinadas ao desenvolvimento do
sector rural;

i)

Incentivar o progresso científico e técnico .

2.
Para o efeito , as partes contratantes determinarão de
comum acordo , no seu interesse mútuo e tendo em conta as
suas capacidades, os domínios da sua cooperação econó
mica, não excluindo , a priori, nenhum sector. Esta coope

ração abrangerá , em especial , os seguintes domínios:
a) Indústria;

criar;

\

g) Constituição de redes de operadores económicos, em
especial no domínio industrial .
Cooperação entre instituições financeiras
Artigo 3 ?

As partes contratantes procurarão incentivar, em função das
suas necessidades e ao abrigo dos programas e legislações
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sobre as relações entre a Comunidade Económica Europeia e
os seus Estados-membros e os países do grupo do Rio, tal
como se verifica com os acordos contra a dupla tributa

— o intercâmbio de informações e de experiências em
domínios de interesse mútuo. Esta forma de cooperação
efectuar-se-á, nomeadamente , mediante a realização de
seminários , conferências e grupos de trabalho ,
— o intercâmbio de peritos ,
— a realização de actividades de assistência técnica,

— o intercâmbio de informações no domínio estatístico e
metodológico .

ção .

As partes contratantes esforçar-se-ão por desenvolver os
mecanismos e as acções de promoção de investimentos que
permitam identificar novas oportunidades , favorecer a sua
realização e colaborar na realização de acções de promoção ,
incluindo seminários, exposições e missões empresariais ,
bem como na preparação dos operadores económicos para a
criação de projectos de investimentos .

Artigo 7 ?
Artigo 4 ?

Tendo em conta os objectivos da cooperação económica , as
partes contratantes, em conformidade com as respectivas
legislações , esforçar-se-ão por fomentar a conclusão de
acordos relativos à dupla tributação entre os Estados-mem

bros da Comunidade e o México , bem como por favorecer o
intercâmbio de informações na matéria .

As partes contratantes fomentarão , no âmbito das compe
tências políticas e possibilidades respectivas , os apoios
financeiros e de assistência técnica necessários para a reali
zação de co-investimentos de interesse mútuo , em especial
entre as pequenas e médias empresas de ambas as partes.

Desenvolvimento tecnológico e propriedade intelectual
Cooperação industrial

Artigo 8 ?
Artigo 5 ?

As partes contratantes promoverão a expansão e a diversifi
cação da base produtiva do México nos sectores industriais e
dos serviços, orientando as suas acções de cooperação mais
especificamente para as pequenas e médias empresas, favo
recendo as acções destinadas a facilitar-lhes o acesso às fontes
de capital , aos mercados e às tecnologias adequadas , bem
como as acções de empresas conjuntas especialmente voca
cionadas para a comercialização entre as partes e para os
mercados de países terceiros.
A este respeito, as partes, no âmbito das competências
respectivas, fomentarão projectos e acções que favoreçam a
cooperação entre empresários, tais como: empresas conjun
tas, subcontratação, transferência de tecnologia , licenças ,
investigação aplicada e franquias .

Investimentos

Artigo 6 ?

A fim de atingir os objectivos do presente acordo , as partes
contratantes acordam em fomentar, tanto quanto possível ,
as medidas que permitam desenvolver e manter um clima de
investimentos favorável , previsível e estável . Reafirmam a
necessidade dos investidores privados de cada uma das partes
participarem intensamente no desenvolvimento da outra
com o objectivo de incrementar a interacção económica
mútua . Neste contexto, no âmbito das suas competências e
em conformidade com as leis, regulamentos e políticas
respectivas, as partes comprometem-se a estudar a possibili
dade de desenvolver acções e mecanismos tendentes a
melhorar o clima para os referidos investimentos, de acordo

com as orientações do parágrafo 38 da declaração de Roma

A fim de conseguir uma colaboração efectiva entre as
empresas do México e da Comunidade em aspectos relativos
à transferência tecnológica , licenças de propriedade intelec
tual , incluindo a industrial , co-investimentos e financia

mento para capitais de risco , as partes acordam em:
— identificar os ramos,ou sectores industriais em que se irá
concentrar a cooperação, bem como os mecanismos
destinados a fomentar uma cooperação industrial de
forte pendor tecnológico ,

— cooperar, a fim de possibilitar a mobilização de recursos
financeiros para apoio de projectos conjuntos de empre
sas do México e da Comunidade que tenham por
objectivo a aplicação industrial de novos conhecimentos
tecnológicos,

— apoiar a formação de recursos humanos qualificados em
domínios de investigação tecnológica ,
— fomentar a inovação , o intercâmbio de informações
sobre os programas que cada parte promova para o
efeito , mediante o intercâmbio regular de experiências
no que se refere à gestão dos programas criados, e a
organização de estadias de funcionários das duas partes
encarregados de tarefas de promoção da inovação em
instituições do México e da Comunidade.

Artigo 9 ?

As partes contratantes, em conformidade com as leis ,
regulamentos e políticas respectivas , comprometem-se a
assegurar uma protecção adequada e efectiva , bem como
a consolidação dos direitos de propriedade intelectual ,
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Expansão comercial

incluindo os direitos comerciais , industriais, de autor e as

denominações de origem. Acordam igualmente em fomentar
a assinatura de acordos nestes domínios e facilitar, na medida

Artigo 12 ?

das suas possibilidades, o acesso a bancos e a bases de
dados.

Cooperação em matéria de normas
Artigo 10 ?

As partes contratantes declaram-se interessadas em aprofun
dar as suas relações comerciais e comprometem-se, no
âmbito das disposições legais em vigor, a fomentar a
expansão e a diversificação do seu comércio bilateral.
Para o efeito , as partes comprometem-se a trocar informa
ções o mais pormenorizadas possível .

Sem prejuízo das suas obrigações internacionais, e em
conformidade com as competências e as legislações respecti
vas, as partes contratantes tomarão medidas tendentes a
reduzir as diferenças nos domínios da metrologia , da nor

Artigo 13 ?

malização e da certificação, mediante o desenvolvimento da
utilização de normas e sistemas de certificação compatíveis.
Para o efeito, favorecerão em especial:

As partes contratantes acordam em promover intercâmbios
de informações e a realização de consultas relativamente a
tarifas, requisitos sanitários e técnicos, legislação e práticas

— a inter-relação de peritos, com o objectivo de facilitar o
intercâmbio de informações e de estudos sobre metrolo
gia, normalização, controlo, promoção e certificação da
qualidade,

ping e de compensação que eventualmente venham a ser
aplicados.

— a promoção de intercâmbios e de contactos entre orga
nismos e instituições especializadas nessas matérias,

— o fomento das acções com vista a um reconhecimento
mútuo de sistema de calibragem e de certificação da
qualidade e equivalência de normas em domínios regula
mentados,

— a promoção do intercâmbio de informações e contactos
em domínios de interesse comum, em especial no que se
refere a requisitos sanitários, ecológicos, de segurança ,
de informação comercial, bem como requisitos técnicos
relativos a normas, certificação da qualidade e práticas
relacionadas com o comércio intracomunitário,

relacionadas com o comércio, bem como a direitos anti-dum

Artigo 14 ?

Sem prejuízo dos seus direitos e obrigações no âmbito do
GATT, as partes contratantes comprometem-se a consul
tar-se sobre qualquer diferendo que possa surgir em matéria
comercial .

Uma consulta deste tipo realizar-se-á o mais rapidamente
possível , logo que uma das partes tenha apresentado tal
pedido . A parte contratante que solicitar a consulta facilitará
à outra parte toda a informação necessária para que se
proceda a uma análise pormenorizada da situação .
Mediante as referidas consultas procurar-se-á solucionar o
diferendo comercial o mais rapidamente possível.

— o desenvolvimento da assistência técnica em matéria de

metrologia e de calibragem de padrões , bem como
programas de promoção da qualidade,

— a realização de consultas para assegurar que as normas
não constituem um obstáculo desnecessário ao comér
cio .

CAPITULO II

Cooperação comercial

Artigo 11 ?

As partes contratantes acordam em conceder-se mutuamente
o tratamento da nação mais favorecida nas suas relações

Artigo IS ?

Sempre que nas trocas comerciais entre as partes contratantes
se verificarem alegações de dumping ou de subvenções que
conduzam a um inquérito por parte das autoridades compe
tentes, as partes contratantes comprometem-se a examinar
os pedidos apresentados pela outra parte.

A pedido das partes, interessadas, as autoridades competentes
das partes contratantes fornecer-lhes-ão informações sobre
os factos e considerações mais importantes que servirão de
base a uma resolução. As referidas informações serão
facultadas antes de se chegar às conclusões definitivas do
inquérito e com tempo suficiente para que as partes interes
sadas possam defender os seus interesses.
Antes de serem aplicados direitos anti-dumping e de com
pensação definitivos, as partes contratantes esforçar-se-ão
por encontrar uma solução equilibrada para o problema .

comerciais, em conformidade com as disposições do Acordo
Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio .

Artigo 16 ?

Ambas as partes reafirmam a sua vontade de realizar as
suas trocas comerciais em conformidade com o referido
acordo .

As partes contratantes acordam em facilitar os contactos e a
cooperação entre os seus operadores económicos e as suas
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instituições com o objectivo de realizar projectos concretos
de cooperação económica, susceptíveis de contribuir para o
desenvolvimento e para a diversificação das suas trocas
comerciais .

As duas partes reconhecem o importante papel desempe
nhado pelas organizações empresariais, tais como o Conse
lho Empresarial México-Comunidade Europeia , na apresen
tação de propostas, no sentido de diversificar e aprofundar as
relações bilaterais, e reiteram o seu interesse em apoiar a
actividade destas organizações.
Artigo 17 ?

1 . A fim de se atingir uma cooperação comercial mais
dinâmica, as partes contratantes comprometem-se a realizar,
entre outras, as seguintes acções:

promover a cooperação científica e técnica tendente, entre
outros aspectos, a favorecer o intercâmbio de cientistas entre
o México e os Estados-membros da Comunidade , que
permita estabelecer laços permanentes entre as duas comu
nidades científicas, reforçar a capacidade de investigação ,
incentivar a inovação tecnológica , promover a transferência
de tecnologia e favorecer a associação de centros de investi
gação .

Artigo 20 ?
Para o desenvolvimento da cooperação científica e técnica , as
partes acordam em determinar em conjunto os sectores de
interesse mútuo e concederão especial atenção aos seguintes
temas: melhoria da qualidade de vida da população, meio
ambiente e protecção dos recursos naturais , biotecnologia
aplicada à medicina e à agricultura e novos materiais.

— promover encontros, intercâmbios e contactos entre
empresários de ambas as partes com o objectivo de
identificar os produtos susceptíveis de serem comerciali
zados no mercado da outra parte contratante,

— facilitar a cooperação entre os respectivos serviços adua
neiros, em especial no que se refere às actividades de
formação profissional, à simplificação dos procedimen
tos e à detecção de infracções à regulamentação adua
neira ,

— fomentar e apoiar as actividades de promoção comercial,
tais como seminários, simpósios, feiras e exposições
comerciais e industriais, missões comerciais, visitas
recíprocas, semanas empresariais e outras,

Artigo 21 ?

A fim de pôr em prática os objectivos propostos , as partes
contratantes favorecerão e fomentarão, entre outras activi
dades , a formação de recursos humanos de alto nível , a
realização de projectos de investigação conjunta , o intercâm
bio de informações científicas mediante a realização de
seminários, grupos de trabalho , congressos e reuniões de
trabalho entre as comunidades científicas das duas partes .
Estas acções poderão ser realizadas entre instituições, orga
nismos e empresas de carácter político ou privado.

— apoiar as organizações e empresas respectivas para que
realizem operações mutuamente vantajosas .

2.
Sempre que as autoridades competentes de ambas as
partes assim o determinarem, a Comunidade poderá finan
ciar algumas das actividades de promoção comercial referi
das no presente artigo, incluindo a realização de estudos de
mercado relativos a produtos de interesse para o México.
Importação temporária de mercadorias
Artigo 18 ?

11 . 12 . 91

Artigo 22 ?

A cooperação no domínio dos projectos de alta tecnologia
especificará, em especial , a forma e os meios relativos de cada
acção , bem como os objectivos e o conteúdo científico e
técnico , as disposições relativas à mobilidade do pessoal
técnico e à participação de representantes das duas partes .
As partes contratantes comprometem-se a definir procedi
mentos adequados que assegurem a participação mais ampla
possível dos seus cientistas e centros de investigação na
cooperação conjunta.

As partes contratantes comprometem-se a tomar em consi
deração a isenção de direitos e taxas na importação tempo
rária no seu território sobre as mercadorias que tenham sido
objecto de convenções internacionais nesta matéria .
CAPITULO IV

OUTROS DOMÍNIOS DE COOPERAÇÃO
CAPÍTULO III

Cooperação científica e técnica

Cooperação no sector agro-pecuário e rural

Artigo 19 ?

Artigo 23 ?

As partes contratantes, tendo em conta o interesse mútuo e os
objectivos da sua política científica, comprometem-se a

As partes contratantes estabelecem uma cooperação no
domínio agrícola , florestal e agro-industrial .
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— o desenvolvimento de actividades que incentivem as
pequenas e médias indústrias mineiras,

narão :

a ) As possibilidades de desenvolver as trocas de produtos
agrícolas, florestais e agro-industriais;

— o intercâmbio de experiências e de tecnologia sobre a
pesquisa e exploração de minas, bem como investigações
conjuntas destinadas a melhorar as possibilidades de
desenvolvimento tecnológico .

b ) As medidas sanitárias, fitossanitárias e ambientais , bem
como as suas consequências, de modo a não afectarem o
comércio .

2.
As partes contratantes esforçar-se-ão também por
realizar acções que incentivem a cooperação nos seguintes

Cooperação no domínio das tecnologias da informação e das
telecomunicações
Artigo 26 ?

domínios:

a ) Desenvolvimento do sector agrícola mexicano em
geral ;

As partes contratantes reconhecem que as tecnologias da
informação e as telecomunicações constituem um dos secto

b ) Protecção e desenvolvimento dos recursos florestais e,
em especial , das florestas tropicais;

importância vital para o seu desenvolvimento económico e

c) Meio ambiente agrícola e rural;

Declaram-se dispostas a incentivar a cooperação nos
domínios de interesse comum , principalmente no que diz
respeito:

d) Formação científica e tecnologia agrícola ;
e) Investigação agrícola;

f) Contactos entre os produtores agrícolas das partes, a fim
de facilitar as operações comerciais e os investimentos;
g) Estatísticas agrícolas.

res-chave da sociedade moderna e revestem-se de uma
social .

— à normalização, ensaios de conformidade e certificação
no domínio das tecnologias da informação e das teleco
municações ,

—. às telecomunicações terrestres e espaciais , tais como
redes de transporte , satélites, fibras ópticas, RDSI ,

transmissão^ de dados, sistemas de comunicações telefó
nicas rurais e móveis ,

Cooperação no domínio das pescas

— à electrónica e microelectrónica ,

Artigo 24 ?

— à informação e automatização ,

As partes contratantes reconhecem a importância de uma
aproximação dos seus interesses respectivos no domínio das
pescas, razão pela qual procurarão aprofundar e desenvolver
a cooperação neste domínio , mediante a definição e a
execução de programas específicos que abranjam os aspectos
económicos, comerciais e científico-técnicos das pescas.
Promoverão igualmente a participação conjunta dos seus
sectores privados no desenvolvimento das pescas.

A execução de programas específicos de cooperação ao
abrigo do presente acordo não exclui a possibilidade de se
adoptarem outros mecanismos em matéria de pescas.

— à televisão de alta definição ,

— à investigação e desenvolvimento de novas tecnologias da
informação e das telecomunicações.
Esta cooperação realizar-se-á , em especial , mediante :
— colaboração entre peritos,

— peritagens, estudos e intercâmbio de informações ,
—• formação de pessoal científico e técnico,
— definição e aplicação de projectos de interesse mútuo ,

Cooperação no sector mineiro
Artigo 25 ?

As partes contratantes acordam em promover uma coopera
ção no sector mineiro, em especial , mediante a realização de
acções que abranjam:

— promoção de investimentos e de co-investimentos,
— promoção de projectos comuns de investigação e desen
volvimento , criação de redes de informação e de bancos
entre universidades, centros de investigação, laborató
rios de ensaios, empresas e operadores de redes públicas
ou privadas da Comunidade e do México .

tratamento de minerais mexicanos em conformidade com

As partes acordam em fomentar o desenvolvimento da
cooperação no domínio da investigação e do desenvolvi
mento espacial , bem como no domínio das novas gerações de
satélites mexicanos e de satélites experimentais de órbita

a legislação vigente no México,

baixa .

— a promoção da participação das empresas dos Esta
dos-membros da Comunidade na pesquisa, exploração e
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As partes definirão os mecanismos necessários à realização
desta cooperação.

2.

A promoção de investimentos será objecto de informações e

— projectos de formação , educação, saúde e reabilitação de
toxicómanos , incluindo a sua reinserção socioprofissio

de consultas .

Esta cooperação abrangerá, entre outras formas, o

seguinte:

nal;

Cooperação no domínio dos transportes
Artigo 27?

1.
Reconhecendo a importância dos transportes para o
desenvolvimento económico e para a intensificação das
trocas comerciais, as partes contratantes tomarão as medidas
necessárias para o desenvolvimento da cooperação neste
domínio .

— programas e projectos de investigação ,
— medidas que favoreçam oportunidades económicas alter
nativas ,

— intercâmbio de quaisquer informações pertinentes,
incluindo medidas em matéria de reciclagem de
dinheiro .

3.

2.
No que se refere aos transportes aéreos, rodoviários e
ferroviários, bem como no domínio das infra-estruturas, a
cooperação terá as seguintes características:

No financiamento das acções acima referidas poderão

participar as instituições públicas e privadas, as organizações
nacionais, regionais e internacionais em concertação com o
Governo do México e com as autoridades competentes da
Comunidade e dos Estados-membros .

a) Intercâmbio de informações sobre as políticas respectivas
e os assuntos de interesse recíproco;

Cooperação no domínio da energia

b) Programas de formação económica, jurídica e técnica
destinados aos operadores económicos e aos responsá
veis das administrações públicas;
c) Assistência técnica, em especial , no que diz respeito aos
programas de modernização das infra-estruturas, de
renovação do material móvel e introdução de tecnologias
combinadas e multimodais .

Cooperação no domínio da saúde pública

Artigo 30 ?

As partes contratantes reconhecem a importância do sector
da energia para o desenvolvimento económico e social e
mostram-se dispostas a aprofundar a cooperação no que se
refere à poupança e à utilização eficiente da energia . A
referida cooperação abrangerá , entre outras actividades, a
avaliação do potencial energético utilizável dos recursos
alternativos e a aplicação de tecnologias para a poupança de
energia nos processos industriais .

Artigo 28 ?

Para alcançar estes objectivos, as partes acordam em fomen
As partes contratantes acordam em cooperar no domínio da
saúde pública, a fim de melhorar o nível e a qualidade de
vida , em especial, dos sectores da população mais desfavo
recidos. Para alcançar tal objectivo, as partes comprome
tem-se a fomentar a investigação conjunta , a transferência de
tecnologia, o intercâmbio de experiências e a assistência
técnica, incluindo, nomeadamente, medidas relacionadas
com :

— a gestão e administração dos serviços competentes,

— a organização de encontros entre cientistas e intercâmbio

tar:

— a realização de estudos e de investigações conjuntas,

— contactos entre responsáveis no domínio do planeamento
energético,
,

— execução de programas e projectos neste domínio.
Cooperação no domínio do ambiente

de especialistas,

Artigo 31 ?

— o desenvolvimento de programas de formação profissio
nal ,

— programas e projectos de melhoria das condições de
saúde, de bem-estar social nos meios urbano e rural.

Cooperação no domínio da luta contra a droga

1.
As partes contratantes comprometem-se a instituir
uma cooperação nos domínios da protecção e da melhoria do
ambiente, no que diz respeito a problemas provocados pela
contaminação das águas , dos solos e do ar, bem como pela
erosão , desertificação, desflorestação , sobreexploração dos
recursos naturais e concentração urbana. O domínio da
conservação produtiva da flora e da fauna selvagens e
aquáticas está igualmente previsto .

Artigo 29 ?

1.
As partes contratantes, em conformidade com as
disposições jurídicas respectivas, comprometem-se a coor
denar e a intensificar os seus esforços no que respeita à
prevenção e à redução da produção, ao tráfico ilícito e ao
consumo de droga .

2.
Para o efeito , as partes contratantes esforçar-se-ão por
cooperar em acções no domínio ambiental destinadas,
nomeadamente:

a) À criação e à intensificação de estruturas ambientais
públicas e privadas;

,

11 . 12 . 91

N ? L 340 / 9

Jornal Oficiai das Comunidades Europeias

b) Ao desenvolvimento das legislações, bem como de
normas e modelos;

c) Organização de seminários, de simpósios e de conferen
cias;

c) À investigação, formação, informação e sensibilização
da opinião pública;

d) Assistência técnica no domínio da administração dos
serviços sociais;

d) À realização de estudos e projectos e ao fornecimento de
assistência técnica;

e) À organização de encontros, seminários, grupos de
trabalho , conferências, visitas de funcionários, de peri
tos , de técnicos, de empresários e de outras pessoas com
funções no domínio do ambiente;

f) Ao intercâmbio de informações e de experiências sobre as
grandes questões ambientais globais;

e) Acções das organizações não governamentais em com
plemento das acções públicas na matéria .

2.
As partes contratantes acordam em aprofundar o
estudo de programas e de projectos sobre desenvolvimento
social , orientados para a satisfação das necessidades básicas
das camadas mais desfavorecidas da população . Esta forma
de cooperação incluirá, em especial , acções destinadas a
combater a pobreza extrema e a criar novos postos de
trabalho .

g) À execução de programas e projectos conjuntos para o
estudo e investigação de desastres e sua prevenção .

3.
As partes acordam em desenvolver a cooperação no
domínio das águas, incluindo a meteorologia e a climatolo
gia, bem como a investigação e criação de tecnologias, a
manipulação, a utilização e a conservação dos recursos
hidráulicos .

Cooperação no domínio da administração pública
Artigo 34 ?

As partes contratantes desenvolverão a cooperação no
domínio da administração e da organização institucional a
nível nacional , regional e municipal .

Cooperação no domínio do turismo

A fim de atingir estes objectivos , as partes contratantes
Artigo 32 ?

As partes contratantes, em conformidade com as suas

legislações, fomentarão o desenvolvimento da cooperação
no domínio do turismo, mediante a realização de acções
específicas que incidam, em especial , sobre:
— o intercâmbio de funcionários e de peritos no domínio do
turismo, de informações e de estatísticas turísticas , bem
como no domínio da transferência de tecnologia,

comprometem-se a promover :

— encontros , visitas , intercâmbios de informações e de
técnicos , seminários e cursos de formação para funcio
nários e empregados das administrações nácionais, esta
tais e municipais,

— o intercâmbio de informações sobre programas destina-?
dos a aumentar a eficiência das referidas administra

ções.

— o desenvolvimento de actividades que estimulem o
movimento turístico,

Cooperação no domínio da informação, comunicação e
cultura

— o incentivo de acções de formação que apoiem , nomea
damente, a operação e a administração no domínio
hoteleiro,

— a participação conjunta em feiras e exposições destinadas
a incrementar os fluxos turísticos .

Artigo 35 ?

As partes contratantes comprometem-se a empreender
acções comuns no domínio da informação e da comunicação,
a fim de aprofundar os laços culturais ja existentes entre
elas .

Cooperação no domínio do planeamento e do
desenvolvimento social

Artigo 33 ?

1.
A Comunidade acorda em apoiar acções de desenvol
vimento da cooperação em matéria de planeamento econó
mico e social, em especial no que se refere ao intercâmbio de
informações e de conhecimentos sobre metodologia , elabo
ração e execução de programas especializados nesta matéria.
Esta forma de cooperação realizar-se-á, principalmente,

Estas acções incidirão , em especial , sobre o seguinte:
— intercâmbios de informações sobre temas de interesse
mútuo relativos à cultura e à informação ,

— estudos preparatórios e assistência técnica no domínio da
conservação do património cultural ,
— organização de acontecimentos de carácter cultural ,

através de:

— intercâmbios culturais,

a) Intercâmbio de informações;

— intercâmbios a nível académico,

b) Visitas recíprocas e intercâmbio de peritos;

— tradução de obras literárias.
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Formação

representantes da Comunidade e , por outro , por represen
tantes do México .

Artigo 36 ?

2.
As partes contratantes introduzirão programas específicos de
formação nos domínios de interesse mútuo . As acções de
cooperação no domínio da formação tomarão em conside
ração a contribuição das novas tecnologias nesta matéria .

As partes contratantes acordam em realizar as acções
necessárias para fomentar a formação e a preparação de
técnicos e de profissionais, conferindo prioridade às acções
com elevado efeito multiplicador a favor de formadores e de
quadros técnicos que já exerçam funções de responsabilidade
em empresas públicas e privadas, na administração, nos
serviços públicos e em organizações económicas. Esta coo
peração realizar-se-á mediante a execução de programas
concretos de intercâmbio de peritos, de conhecimentos e de
técnicos entre instituições de formação mexicanas e euro
peias , nomeadamente nos sectores técnico, científico e
profissional .

Cooperação regional
Artigo 37?

As partes contratantes promoverão a realização de acções
com vista ao desenvolvimento da cooperação com países
terceiros, no âmbito dos acordos em que participem. Será
conferida prioridade, em especial , às acções destinadas a:
— promover o comércio inter-regional ,

— desenvolver a cooperação ambiental regional ,
— reforçar as instituições regionais e apoiar a execução de
políticas e de actividades comuns,

— fomentar o desenvolvimento das comunicações regio

A comissão mista tem por objectivo :

a) Velar pelo bom funcionamento do presente acordo;
b ) Acordar e coordenar as actividades, projectos e acções
concretos relacionados com os objectivos do presente
acordo e propor os meios necessários para a sua
realização ;

c) Examinar a evolução dos intercâmbios e da cooperação
entre as partes ;

d) Efectuar todas as recomendações necessárias que tenham
por objectivo a ampliação dos intercâmbios, a intensifi

cação e a diversificação da cooperação ;
e) Procurar os meios adequados para combater as dificul
dades que eventualmente surjam nos domínios abrangi
dos pelo presente acordo;
f) Incentivar e dar seguimento aos trabalhos do conselho
empresarial e de outros órgãos que possam contribuir
para o incremento das relações mútuas .
3.
A comissão mista poderá criar subcomissões especiali
zadas e grupos de trabalho que a assistam no desempenho das
suas funções, os quais lhe apresentarão relatórios pormeno
rizados das suas actividades sempre que se reúnam.
4.
A comissão mista reunir-se-á pelo menos uma vez por
ano , alternadamente no México e em Bruxelas. As reuniões
extraordinárias podem ser convocadas de comum acordo, a
pedido de uma das partes contratantes . A presidência da
comissão mista será exercida por cada uma das partes
alternadamente .

5.
A ordem do dia das reuniões da comissão mista será
fixada de comum acordo .

nais .

Meios para a realização da cooperação
CAPITULO VI

Artigo 38 ?

DISPOSIÇÕES FINAIS

A fim de facilitar a concretização dos objectivos da coope
ração prevista no presente acordo , as partes contratantes
porão à disposição, tendo em conta as suas disponibilidades e
mediante os mecanismos respectivos , os meios adequados,

Outros acordos

Artigo 40 ?

incluindo os financeiros .

CAPITULO V

Comissão mista

1.
Sem prejuízo das disposições dos Tratados que insti
tuem as Comunidades Europeias, o presente acordo , bem
como quaisquer medidas tomadas no âmbito do mesmo não
afectam as competências dos Estados-membros da Comuni
dade para desenvolverem acções bilaterais com o México, no
âmbito da cooperação económica, e para celebrarem , se for
caso disso, novos acordos de cooperação económica com este
país.

Artigo 39 ?

1.
No âmbito do presente acordo , as partes contratantes
instituem uma comissão mista , composta, por um lado , por

2.
Sem prejuízo das disposições do número anterior
relativas à cooperação económica , as disposições do presente
acordo substituem as disposições idênticas ou com elas
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período de cinco anos e será tacitamente reconduzido
anualmente, desde que nenhuma das partes contratantes o
denuncie seis meses antes do seu termo .

Cláusula de aplicação territorial do acordo
Textos válidos

Artigo 41 ?

O presente acordo aplica-se, por um lado , aos territórios em
que é aplicável o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e nas condições previstas pelo mesmo
Tratado e, por outro, ao território do México .

Artigo 44 ?

O presente acordo é redigido em duplo exemplar, em língua
alemã, dinamarquesa, espanhola, francesa , grega, inglesa,
italiana , neerlandesa e portuguesa , fazendo fé qualquer dos
textos .

Anexos

Artigo 42 ?

Os anexos do presente acordo são dele parte integrante .

Cláusula evolutiva

Artigo 45 ?

Artigo 43 ?

1.
As partes contratantes podem ampliar o presente
acordo mediante consentimento mútuo, a fim de aumentar
os níveis de cooperação e de os completar mediante acordos
relativos a sectores ou actividades específicos.

O presente acordo entra em vigor no primeiro dia do mês
seguinte à data da notificação mútua, pelas partes contra
tantes, do cumprimento dos procedimentos jurídicos neces
sários para o efeito. O presente acordo é celebrado por um

2.
No âmbito da aplicação do presente acordo, cada parte
contratante pode apresentar propostas destinadas a ampliar
o âmbito da cooperação mútua, tendo em conta a experiên
cia adquirida durante a sua execução.

Entrada em vigor e recondução tácita
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo marco.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenab
kommen gesetzt.
Είς πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνια
πλαίσιο .

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst
hebben gesteld .

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo
-quadro .

Hecho en Luxemburgo , el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y uno.

Udfærdiget i Luxembourg, den seksogtyvende april nitten hundrede og enoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten April neunzehnhunderteinundneunzig.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα .

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of April in the year one thousand nine hundred and
ninety-one.

Fait à Luxembourg, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-onze.
Fatto a Lussemburgo, addì ventisei aprile millenovecentonovantuno .

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste april negentienhonderd een-en-negentig.
Feito no Luxemburgo , em vinte e seis de Abril de mil novecentos e noventa e um.

11 . 12 . 91

11 . 12 . 91

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

For regeringen for De Forenede Mexicanske Stater

Für die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten
Για την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού
For the Government of the United Mexican States

Pour le Gouvernement des États-Unis mexicains

Per il governo degli Stati Uniti del Messico
Voor de Regering van de Verenigde Mexicaanse Staten
Pelo Governo dos Estados Unidos Mexicanos
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ANEXO I

DECLARAÇÃO UNILATERAL DA COMUNIDADE SOBRE O REGIME DE APERFEIÇOAMENTO
PASSIVO

A Comunidade desenvolverá acções de informação destinadas aos administradores e potenciais utilizadores
mexicanos para que tirem o maior partido possível das oportunidades oferecidas pela regulamentação comunitária
em matéria de aperfeiçoamento passivo, ou seja, no que diz respeito à exportação de mercadorias a partir da

Comunidade com vista à sua reimportação a partir do México, após serem transformadas , elaboradas ou
reparadas.

ANEXO II

DECLARAÇÃO UNILATERAL DA COMUNIDADE SOBRE O SPG
A Comunidade Económica Europeia reitera a importância do Sistema de Preferências Generalizadas (por ela
instituído em conformidade com a Resolução n? 21 [II] da segunda Conferência das Nações Unidas sobre o
Comércio e o Desenvolvimento) para o comércio dos países em desenvolvimento .
A fim de permitir que o México retire o maior proveito possível do sistema de preferências , a Comunidade
Económica Europeia compromete-se a analisar as sugestões mexicanas, no sentido de especificar as modalidades
que permitam a este país utilizar ao máximo as oportunidades oferecidas pelo referido sistema.
A Comunidade promoverá seminários de formação sobre a utilização do Sistema de Preferência Generalizadas
destinados aos administradores e utilizadores mexicanos para que estes possam tirar o maior partido possível do
sistema .
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ANEXO III

TROCA DE NOTAS EM MATÉRIA DE TRANSPORTES MARÍTIMOS

Carta n ? 1

Excelentíssimo Senhor,

Ficaríamos muito gratos se Vossa Excelência nos pudesse confirmar o acordo do Vosso Governo sobre o
seguinte:

Aquando da assinatura do Acordo de Cooperação entre a Comunidade Europeia e o México, as partes
comprometeram-se a abordar de forma adequada as questões relativas ao funcionamento do transporte marítimo ,
em especial , sempre que este venha a levantar obstáculos ao desenvolvimento das trocas comerciais. A este
respeito , procurar-se-ão soluções satisfatórias para ambas as partes, no respeito do princípio da liberdade e da
lealdade de concorrência , numa base comercial .

Foi igualmente acordado que estas questões farão parte dos trabalhos da comissão mista.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da nossa mais elevada consideração.
Em nome do

Conselho das Comunidades Europeias

Carta n ? 2

Excelentíssimos Senhores,

Tenho a honra de confirmar a Vossas Excelências o seguinte:
«Aquando da assinatura do Acordo de Cooperação entre a Comunidade Europeia e o México, as partes
comprometeram-se a abordar de forma adequada as questões relativas ao funcionamento do transporte
marítimo , em especial , sempre que este venha a levantar obstáculos ao desenvolvimento das trocas comerciais.
A este respeito, procurar-se-ão soluções satisfatórias para ambas as partes, no respeito do princípio da
liberdade e da lealdade de concorrência, numa base comercial .

Foi igualmente acordado que estas questões farão parte dos trabalhos da comissão mista».

Queiram aceitar, Excelentíssimos Senhores, os protestos da minha muito elevada consideração.
Em nome do
Governo dos Estados Unidos Mexicanos
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Informação relativa à data de entrada em vigor do Acordo-quadro de cooperação entre a Comunidade
Económica Europeia, por um lado, e os Estados Unidos do México, por outro (')
Tendo ficado terminada em 24 de Outubro de 1991 a troca de instrumentos de notificação do
cumprimento das formalidades necessárias à entrada em vigor do acordo em epígrafe, assinado no
Luxemburgo, em 26 de Abril de 1991 , este entrará em vigor, nos termos do respectivo artigo 43 ?, em
1 de Novembro de 1991 .

(*) Ver página 2 do presente Jornal Oficial.
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DIRECTIVA DO CONSELHO

de 19 de Novembro de 1991

relativa à protecção dos animais durante o transporte e que altera as Directivas 90 / 425 / CEE e
91 / 496 / CEE

(91 / 628 / CEE )
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

medidas para execução da Directiva 77 /489 / CEE e, nomea
damente, introduziu controlos nas fronteiras internas da

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

Comunidade ;

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

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

Considerando que, para atingir os mesmos objectivos,
nomeadamente a proteccção dos animais durante o trans
porte, se afigura necessário, no âmbito da realização do
mercado interno, alterar as normas da Directiva 90 /425 /
/ CEE ( 8 ), com vista nomeadamente a harmonizar os contro
los anteriores relativos ao bem-estar dos animais durante o

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e

transporte ;

Social ( 3 ),

Considerando que o Parlamento Europeu , na sua resolução
de 20 de Fevereiro de 1987 , sobre medidas relativas ao
bem-estar dos animais (4 ), solicitou à Comissão a apresenta
ção de propostas relativas à protecção dos animais durante o
transporte;

Considerando que, a fim de eliminar as barreiras técnicas ao
comércio de animais vivos e permitir que as organizações de
mercado em questão funcionem de um modo adequado,
assegurando simultaneamente um nível satisfatório de pro
tecção dos animais em causa, a Comunidade adoptou regras
neste domínio;

Considerando que todos os Estados-membros ratificaram a
Convenção Europeia para a Protecção dos Animais durante
o Transporte Internacional e assinaram o protocolo adicio
nal que permite à Comunidade, enquanto tal, aderir à
referida convenção;

Considerando que, neste contexto, o transporte de animais
no interior , para e a partir da Comunidade deve ser efectuado
ao abrigo das referidas regras e que devem ser abolidos os
controlos sistemáticos nas fronteiras internas da Comuni

dade;

Considerando que , por razões de bem-estar dos animais, se
deverá reduzir tanto quanto possível o transporte de animais
a grandes distâncias, incluindo o transporte de animais para
abate;

Considerando que as regras propostas devem assegurar uma
protecção mais eficaz dos animais durante o transporte;
Considerando que convém alterar ainda a Directiva 91 /
/ 496 / CEE ( 9) para a adaptar à presente directiva; que
convém ainda revogar as Directivas 77/ 489 / CEE e 81 /
/ 389 / CEE ,
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Considerando que o Regulamento (CEE ) n ? 3626 / 82 do
Conselho , de 3 de Dezembro de 1982, relativo à aplicação na
Comunidade da Convenção sobre o Comércio Internacional

CAPÍTULO I

Disposições gerais

das Espécies Selvagens, da Fauna e da Flora Ameaçadas de
Extinção ( s), a seguir denominada «CITES », regulamenta as
condições de transporte de determinadas espécies ;

Artigo 1 ?

Considerando que a Directiva 77 /489 / CEE ( 6) estabelece

1.

regras relativas à protecção dos animais durante o transporte

a) Solípedes domésticos e animais domésticos das espécies
bovina , ovina , caprina e suína;

internacional; que a Directiva 81 / 389 / CEE ( 7) estabelece
(») JO n ? C 214 de 21 . 8 . 1989, p. 36, e
JO n ? C 154 de 23 . 6. 1990, p. 7.
(2 ) JO n ? C 113 de 7 . 5 . 1990, p . 206 .
(J) JO n? C 56 de 7. 3 . 1990 , p . 29 .
(<) JO n ? C 76 de 7. 3 . 1987, p . 185 .
( 5) JO n ? L 384 de 31 . 12. 1982, p. 1 . Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE ) n? 197/ 90
da Comissão (JO n ? L 29 de 31 . 1 . 1990 , p. 1 ).
(<) JO n ? L 200 de 8 . 8 . 1977, p. 10.
(7) JOn?L150de6. 6. 1981 , p. 1 . Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3768 / 85 (JO n?
L 362 de 31 . 12. 1985 , p. 8 ).

A presente directiva aplica-se ao transporte de:

b) Aves de capoeira, aves domésticas e coelhos domésti
cos ;

c) Cães domésticos e gatos domésticos ;

d) Outros mamíferos e aves;

e) Outros animais vertebrados e animais de sangue frio .
( 8 ) JO n ? L 224 de 18 . 8 . 1990 , p . 29 . Directiva com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 91 /496 / CEE (JO n?
L 268 de 24 . 9 . 1991 , p . 56).
( 9 ) JO n ? L 268 de 24 . 9 . 1991 , p. 56 .

2.
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— no caso de a distância, referida no primeiro traves
são , ser superior a 50 quilómetros, quando os
animais tiverem beneficiado de um período de
repouso a determinar em conformidade com o pro

Não são afectados pela presente directiva:

a) Os viajantes que transportem animais de estimação ,
desde que esse transporte não tenha fins lucrativos;

cedimento previsto no artigo 17 ? e tiverem sido

b) Sem prejuízo das disposições nacionais nesta matéria , os
transportes de animais efectuados:
— numa distância não superior a 50 quilómetros a
partir do início do transporte até ao lugar de destino ,

alimentados e dessedentados antes de voltarem a ser

carregados;
f)

ou

— pelos criadores ou por criadores de engorda em
viaturas agrícolas ou meios de transporte que lhes
pertençam , nos casos em que as circunstâncias
geográficas obriguem a uma transumância sazonal ,

«Local de destino»: o local onde um animal é descarre
gado pela última vez de um meio de transporte , com
exclusão dos pontos de paragem e dos pontos de
transferência ;

g) «Viagem»: a deslocação do local de partida para o local
de destino .

sem fins lucrativos, de determinados tipos de ani
mais .

Artigo 2 ?

CAPITULO II

1.
Para efeitos da presente directiva , aplicam-se , quando
pertinentes, as definições que constam do artigo 2 ? das

Transporte e controlo no território da Comunidade

Directivas 89 / 662 / CEE f 1 ,
/ CEE (2) e 91 / 496 / CEE .

2.

90 / 425 / CEE ,

90 / 675 /

Além disso, entende-se por:

a) «Meio de transporte»: as partes de veículos automóveis ,
veículos sobre carris, navios e aeronaves, utilizadas para
o carregamento e transporte de animais , bem como os
contentores para o transporte por terra , mar ou ar ;

b) «Transporte»: qualquer movimento de animais , efec
tuado com o auxílio de um meio de transporte, incluindo
a carga e a descarga dos animais;
c) «Ponto de paragem»: um local onde o transporte é
interrompido para repouso, alimentação ou abebera
mento dos animais;

d ) «Ponto de transferência»: um local onde o transporte é
interrompido para transferência dos animais de um meio
de transporte para outro;

e) «Local de partida»: o local onde, sem prejuízo do n? 2 ,
alínea b) do artigo 1 ? um animal é carregado pela
primeira vez num meio de transporte, assim como todos
os locais em que os animais tenham sido descarregados e
alojados durante, pelo menos , dez horas, e onde tenham
sido dessedentados, alimentados e , eventualmente, tra

tados, com exclusão dos pontos de paragem e dos pontos
de transferência .

Artigo 3 ?

1.

Os Estados-membros diligenciarão por que:

a) O transporte de animais no interior, para e a partir de
cada Estado-membro seja realizado em conformidade
com o disposto na presente directiva e, no que diz
respeito aos animais referidos :
— na alínea a) do n ? 1 do artigo 1 ?, com o disposto no
capítulo I do anexo ,
— na alínea b ) do n ? 1 do artigo 1 ?, com o disposto no
capítulo II do anexo ,
— na alínea c) do n ? 1 do artigo 1 ?, com o disposto no
capítulo III do anexo,

— na alínea d) do n ? 1 do artigo 1 ?, com o disposto no
capítulo IV do anexo,
— na alínea e) do n? 1 do artigo 1 ?, com o disposto no
capítulo V do anexo ;
b ) Nenhum animal seja transportado sem que esteja apto
para realizar a viagem prevista e sem que tenham sido
tomadas medidas para que seja tratado durante a viagem
e à chegada ao local de destino . Os animais que estejam
doentes ou lesionados não serão considerados aptos para
o transporte . Contudo, esta disposição não se aplica:

Podem, igualmente, ser considerados locais de partida os
mercados e centros de reunião aprovados em conformi
dade com a legislação comunitária :

i) aos animais doentes ou com ferimentos ligeiros cujo
transporte não implique sofrimentos desnecessá

— quando o primeiro local de carregamento dos ani
mais se situar a menos de 50 quilómetros dos

ii) aos animais transportados para fins científicos apro
vados pela autoridade competente ;

referidos mercados ou centros de reunião,
0 ) JO n ? L 395 de 30 . 12 . 1989 , p . 13 . Directiva com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 91 /496 /CEE (JO n?
L 268 de 24. 9 . 1991 , p . 56 ).
(2 ) JO n? L 373 de 31 . 12. 1990, p. 1 . Directiva com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 91 / 496 / CEE (JO n ?
L 268 de 24. 9 . 1991 , p. 56 ).

rios ,

c) Quaisquer animais que fiquem doentes ou feridos
durante o transporte devem receber os primeiros cuida
dos logo que possível , sendo eventualmente submetidos a
tratamento veterinário adequado e, se necessário , abati
dos com urgência por forma a serem poupados a
sofrimentos desnecessários .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

11 . 12 . 91

N ? L 340 / 19

pontos de paragem ou de transferência — que per
mita garantir a alimentação e o abeberamento , bem
como uma eventual descarga e recolha dos animais ,
respeitando as exigências da presente directiva rela
tivamente ao tipo de animal a transportar;

2.
Em derrogação do diposto no n? 1 , alínea b), os
Estados-membros podem autorizar o transporte de animais
para tratamento veterinário ou abate urgente, em condições
que não obedeçam ao disposto na presente directiva . Os
Estados-membros velarão por que apenas sejam permitidos
transportes deste tipo se isso não implicar um sofrimento
inútil ou maus tratos para os animais. Se necessário , serão
adoptadas regras específicas de execução do presente
número, em conformidade com o procedimento previsto no
artigo 17 ?

c) Em função das espécies transportadas e quando o
tempo necessário para percorrer a distância exceda
24 horas, esteja em condições de apresentar provas
dè que foram tomadas disposições para satisfazer as
necessidades de abeberamento e de alimentação dos
animais transportados durante a viagem , mesmo que
haja alteração do plano de marcha ou interrupção da
viagem por razões independentes;

3.
Sem prejuízo do disposto no n? 1 , alíneas a) e b), e no
anexo , o Conselho, deliberando por maioria qualificada , sob
proposta da Comissão, definirá as condições adicionais
adequadas para o transporte de determinados tipos de
animais, nomeadamente dos solípedes, aves selvagens e
mamíferos marinhos , de modo a garantir o seu bem-estar.

d) Garanta que os animais serão rapidamente encami
nhados para o seu local de destino , apesar das pausas
para repouso de que beneficiam normalmente os
condutores;

Enquanto não entrarem em vigor essas disposições , os
Estados-membros poderão, respeitando as disposições gerais
do Tratado , aplicar as normas nacionais que se revelarem
adequadas nesta matéria.

e) Envie juntamente com o transporte o original da guia
de marcha referido na alínea b ), completada com a
data , o local e a hora de partida ;

Artigo 4 ?

f) Durante um período determinado pela autoridade
competente, conserve um duplicado da guia de
marcha acima referida para apresentação , caso lhe
seja solicitado, à autoridade competente , para even
tual verificação ;

Os Estados-membros diligenciarão por que os animais se
mantenham identificados e registados durante toda a via
gem, em conformidade com o n? 1 , alínea c), do artigo 3 ? da
Directiva 90 /425 / CEE , e sejam acompanhados pelos docu
mentos previstos pela regulamentação comunitária ou nacio
nal por forma a permitir à autoridade competente determi

g) Sempre que os animais sejam transportados sem
acompanhamento , se certifique de que o expedidor
cumpriu as disposições da presente directiva respei
tantes à entrega dos animais e de que o destinatário
tomou as medidas necessárias para os receber.

nar :

— a sua origem e o seu proprietário,

— os seus locais de partida e de destino ,

3 . Os pontos de paragem que previamente tenham sido
decididos pelo responsável a que se refere o n ? 2 sejam
sujeitos a um controlo regular pela autoridade compe
tente .

— a data e a hora de partida .

Artigo 6 ?

Artigo 5 ?

Os Estados-membros diligenciarão por que:
1 . Todas as pessoas singulares e colectivas que procedam ao
transporte de animais , sem fins lucrativos:
a) Estejam registadas, de modo a permitir à autoridade
competente controlar o cumprimento das exigências
da presente directiva;

b) Utilizem para o transporte dos animais, referidos na
presente directiva, meios de transporte conformes
com as disposições previstas no anexo;
c) Não transportem nem mandem transportar animais
em condições em que estes possam ficar feridos ou ter
sofrimentos inúteis .

2. O responsável pela empresa de transporte de animais:

a) Confie o transporte a pessoal com os conhecimentos
necessários para eventualmente dispensar os cuida
dos adequados aos animais transportados;

b ) Elabore, para cada transporte de duração superior a
24 horas, em função dos pontos de partida e de
chegada, um itinerário — incluindo os eventuais

1.

A Directiva 90 / 425 / CEE é alterada do seguinte

modo :

a) O terceiro parágrafo do artigo 1 ? passa a ter a seguinte
redacção:
«As disposições da presente directiva não são aplicáveis
aos controlos efectuados no âmbito de missões executa

das de forma não discriminatória pelas autoridades
encarregadas da aplicação geral das leis nos Esta
dos-membros.»;

b) O ponto 1 do Anexo A é completado pela seguinte
referência :

«Directiva 91 / 628 / CEE do Conselho, de 19 Novembro

de 1991 , relativa à protecção dos animais durante o
transporte e que altera as Directivas 90 / 425 / CEE e
91 / 496 / CEE (JO n? L 340 de 11 . 12. 1991 , p . 17).»
1.
Os certificados ou documentos referidos no artigo 3 ?
da Directiva 90 / 425 / CEE são completados de acordo com o
procedimento previsto no artigo 17 ?, a fim de ter em conta as
exigências da presente directiva .
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3.
A troca de informações entre autoridades, tendo em
vista o cumprimento das exigências da presente directiva,
deverá ser integrada no sistema informatizado previsto no
artigo 20 ? da Directiva 90 / 425 / CEE (ANIMO ) e, no caso
das importações provenientes de países terceiros, no projecto

Shift, nos termos do disposto no n ? 4 do artigo 12 ? da
Directiva 91 / 496 / CEE .

As regras de execução do presente número serão adoptadas
de acordo com o procedimento previsto no artigo 17?
Artigo 7 ?

1.
Quando greves ou outras circunstâncias imprevisíveis
impeçam a aplicação do disposto na presente directiva , os
Estados-membros diligenciarão no sentido de que sejam
tomadas todas as medidas necessárias para evitar ou reduzir
ao mínimo qualquer atraso durante o transporte, bem como
o sofrimento dos animais . Devem ser tomadas medidas

especiais nos portos, nos aeroportos, nas estações de cami

nhos-de-ferro , nas estações de triagem e nos postos de
inspecção fronteiriços, referidos no artigo 6 ? da Directiva
91 /496 / CEE , para acelerar o transporte dos animais em
condições conformes com o disposto na presente direc
tiva .

2.
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Artigo 9 ?

1.
Quando , no decurso de um transporte , se verificar que
o disposto na presente directiva não está a ser ou não foi
cumprido , a autoridade competente do local em que for feita
essa verificação deve solicitar às pessoas encarregadas do
meio de transporte que tomem todas as medidas que a
autoridade competente considere necessárias , para salva
guardar o bem-estar dos animais em questão.
Consoante as circunstância de cada caso, tais medidas
podem consistir em:
a) Pôr termo à viagem ou devolver os animais ao seu local de
partida, pelo itinerário mais directo, se tal não provocar
sofrimento evitável aos animais;

b) Alojar os animais em instalações adequadas e pres
tar-lhes os cuidados devidos , até que o problema seja
resolvido;

c) Mandar abater os animais em condições humanitárias.
O destino e a utilização das carcaças desses animais
serão decididos nos termos do disposto na Directiva
64 / 433 / CEE (»).

Sem prejuízo de outras disposições comunitárias de

polícia sanitária, nenhuma remessa de animais deve ser retida
durante o transporte, a não ser que tal seja estritamente
necessário para o bem-estar dos animais. Se uma remessa de
animais for retida por mais de duas horas, deverão ser

tomadas as medidas adequadas para que os animais possam
receber tratamento e, se necessário , ser descarregados e
alojados .

Artigo 8 ?

2.
Se a pessoa encarregada do transporte não respeitar as
instruções da autoridade competente, esta executará imedia
tamente as medidas em questão e assegurará , de acordo com
o procedimento apropriado , a recuperação das despesas
causadas pela execução dessas medidas.

3.
A presente directiva não afecta os meios de recurso
contra as decisões das autoridades competentes proporcio
nados pela legislação em vigor nos Estados-membros.

Os Estados-membros velarão por que, no respeito pelos
princípios e regras de controlo estabelecidos pela Directiva
90 /425 / CEE , as autoridades competentes controlem o
cumprimento das exigências da presente directiva , proce
dendo de maneira não discriminatória à inspecção:

As decisões tomadas pelas autoridades competentes do

a) Dos meios de transporte e dos animais à chegada ao local

Se o expedidor ou o seu mandatário o solicitarem, as decisões
fundamentadas ser-lhes-ão transmitidas por escrito, com
indicação dos meios de recurso proporcionados pela legisla
ção em vigor no Estado-membro de destino , bem como da
forma e prazos em que esses recursos devem ser interpos

de destino ;

b) Dos meios de transporte e dos animais nos mercados,
noutros locais de partida e nos pontos de paragem e de
transferência ;

Estado-membro devem ser comunicadas com indicação dos
respectivos motivos ao expedidor ou seu mandatário, bem
como à autoridade competente do Estado-membro de expe
dição.

tos .

c) Das indicações constantes dos documentos de acompa
nhamento .

Além disso , durante o transporte, poderão também ser
efectuados controlos no seu território dos animais durante

o transporte quando a autoridade competente do
Estado-membro dispuser de informações que lhe permitam
suspeitar de uma infracção.

Todavia , em caso de litígio , e se ambas as partes estiverem de
acordo, o litígio pode, no prazo máximo de dois meses , ser
submetido à apreciação de um perito constante de uma lista
de peritos da Comunidade a elaborar pela Comissão .

Os controlos efectuados no âmbito de missões realizadas de

Compete ao perito dar parecer num prazo máximo de setenta
e duas horas . As partes devem aceitar a decisão do perito, na
observância da legislação veterinária comunitária .

forma não discriminatória pelas autoridades encarregadas da
aplicação geral das leis nos Estados-membros não são
afectados pelo disposto no presente artigo.

(*) Tal como alterada e codificada pela Directiva 91 / 497 / CEE
(JO n ? L 268 de 24 . 9 . 1991 , p . 68 ).
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Artigo 10 ?

Artigo 13 ?

1.
Os peritos veterinários da Comissão podem, na
medida em que tal seja necessário para a aplicação uniforme
da presente directiva , efectuar inspecções in loco , em cola
boração com as autoridades competentes dos Estados-mem
bros. O Estado-membro em cujo território sejam efectuadas
as inspecções deve prestar aos peritos toda a assistência
necessária para o desempenho das suas funções. A Comissão
informará os Estados-membros dos resultados das inspec
ções efectuadas .

1.
Até 1 de Julho de 1992 , a Comissão apresentará um
relatório elaborado com base num parecer do Comité
Científico Veterinário , eventualmente acompanhado de pro
postas, sobre:

2.
As regras de execução do presente artigo serão
adoptadas de acordo com o procedimento previsto no
artigo 17 ?

— a questão da fixação de um período máximo de trans
porte para certos tipos de animais ,
— os intervalos previstos no capítulo I, ponto A, n? 2 ,
alínea d), do anexo ,

— o período de repouso previsto no n? 2, alínea b), do
artigo 5 ?,

CAPITULO III

Importação proveniente de países terceiros
Artigo 11 ?

— as normas de densidade de carga aplicáveis ao transporte
de certos tipos de animais,
— as normas a que devem obedecer os meios de transporte
no que se refere ao transporte de determinados tipos de
animais.

1.
São aplicáveis , nomeadamente em matéria de organi
zação e do seguimento a dar aos controlos , as normas
previstas na Directiva 91 / 496 / CEE .

propostas .

2.
A importação , o trânsito e o transporte na e através da
Comunidade dos animais vivos referidos na presente direc
tiva, provenientes de países terceiros, só são autorizados se o
exportador e / ou o importador se comprometerem por
escrito a respeitar as exigências da presente directiva.

2.
De acordo com o procedimento previsto no artigo 17?,
e após consulta ao Comité Científico Veterinário , a Comis
são definirá os critérios comunitários a que deverão obedecer
os pontos de paragem, no que se refere a alimentação ,
abeberação, carga, descarga e ao eventual alojamento de
certos tipos de animais .

3.
A partir de 1 de Janeiro de 1993 , no n? 2 do artigo 4?
da Directiva 91 / 496 / CEE , o primeiro parágrafo da alínea d)
passa a ter a seguinte redacção:
«d) A verificação do cumprimento do disposto na
Directiva 91 / 628 / CEE do Conselho , de 19 de
Novembro de 1991 , relativa à protecção dos ani
mais durante o transporte e que altera as Directivas
90 / 425 / CEE e 91 / 496 / CEE (*).

(*) JO n ? L 340 de 11 . 12 . 1991 , p . 17 .».

4.

O certificado ou os documentos previstos no n? 1 ,

terceiro travessão, do artigo 4 ? da Directiva 91 / 496 / CEE
serão completados de acordo com o procedimento previsto
no artigo 17 ? para ter em conta as exigências da presente
directiva .

O Conselho deliberará por maioria qualificada sobre estas

3.
A Comissão apresentará ao Conselho, três anos após a
entrada em vigor da presente directiva , um relatório sobre a
experiência adquirida pelos Estados-membros no que se
refere, nomeadamente, às disposições referidas nos n?s 1 e 2 ,
eventualmente acompanhado de propostas destinadas a
alterar essas disposições, sobre as quais o Conselho deverá
deliberar por maioria qualificada.
4.
Enquanto as disposições referidas nos n?s 1 e 2 do
presente artigo não entrarem em vigor serão aplicáveis ,
dentro da observância das disposições gerais do Tratado , as
normas nacionais referentes a esta matéria .

Artigo 14 ?

Enquanto essas disposições não forem adoptadas, são
aplicáveis as normas nacionais pertinentes nesta matéria,
dentro da observância das disposições gerais do Tratado .

O anexo da presente directiva pode ser alterado pelo
Conselho , deliberando por maioria qualificada sob proposta
da Comissão, com vista nomeadamente à sua adaptação à
evolução tecnológica e científica .

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 15 ?

Artigo 12 ?

De acordo com o procedimento previsto no ^artigo 17 ?, os
certificados ou documentos de acompanhamento previstos
pela regulamentação comunitária para o transporte dos
animais contemplados no artigo 1 ? podem ser completados
por um atestado da autoridade competente , na acepção do
n ? 6 do artigo 2? da Directiva 90 / 425 / CEE , que certifique
o cumprimento das exigências da presente directiva .

As normas e o processo de informação previstos na Directiva
89 / 608 / CEE ( J ) são aplicáveis, mutatis mutandis, para
efeitos da presente directiva.
í 1 ) JO n ? L 351 de 2. 12 . 1989 , p . 34 .
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Artigo 16 ?

propostas, salvo no caso de o Conselho se ter pronunciado
por maioria simples contra as referidas medidas .

As regras em matéria de bem-estar dos animais durante o
transporte aplicáveis ao trânsito de animais em certas partes

Artigo 18 ?

dos territórios referidos no anexo I da Directiva 90 / 675 /

/ CEE , incluindo , no que se refere ao Reino de Espanha, as
ilhas Canárias, a fim de ter em conta os condicionalismos

naturais específicos destas últimas, e, nomeadamente, o seu
afastamento da parte continental do território da Comuni
dade, serão adoptadas, de acordo com o procedimento
previsto no artigo 17? e com base nas indicações previstas no
segundo parágrafo.
Para o efeito , e o mais tardar em 1 de Julho de 1992, os
Estados-membros em causa apresentarão à Comissão as
normas especiais a observar em matéria de bem-estar dos
animais durante o transporte aquando do trânsito desses
animais nas regiões em questão, tendo em conta os condi
cionalismos específicos dessas regiões.
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1.

Os Estados-membros tomarão as medidas específicas

apropriadas para punir qualquer infracção à presente direc
tiva, seja ela cometida por uma pessoa singular ou por uma
pessoa colectiva.

2.
No caso de se verificarem infracções repetidas à
presente directiva , ou uma infracção que origine um sofri
mento grave dos animais, os Estados-membros podem , sem
prejuízo de quaisquer outras sanções previstas , tomar medi
das destinadas a corrigir os incumprimentos observados.
Artigo 19 ?

A aplicação do disposto na presente directiva não prejudica
as obrigações decorrentes da legislação aduaneira.

Artigo 17 ?
Artigo 20 ?

1.
Caso seja feita referência ao procedimento definido no
presente artigo, o Comité Veterinário Permanente criado
pela Decisão 68 / 361 / CEE (*), a seguir designado «comité»,
será imediatamente convocado pelo seu presidente, quer por
sua própria iniciativa quer a pedido do representante de um

As Directivas 77 / 489 / CEE e 81 / 389 / CEE serão revoga

das , o mais tardar, na data prevista no artigo 21 ?
Artigo 21 ?

Estado-membro .

2.
O representante da Comissão submeterá àf apreciação
do comité um projecto das medidas a tomar. O comité
emitirá o seu parecer sobre esse projecto num prazo que o
presidente pode fixar em função da urgência da questão em
causa. O parecer será emitido por maioria , nos termos
previstos no n ? 2 do artigo 148 ? do Tratado para a 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 Estados-membros estão sujeitos
à ponderação definida no mesmo artigo. O presidente não
participa na votação.

3.
A Comissão adoptará as medidas projectadas desde
que sejam conformes com o parecer do comité.

1.
Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para dar cumprimento à presente directiva antes de 1 de
Janeiro de 1993 . De tal facto informarão imediatamente a
Comissão .

2.
Quando os Estados-membros adoptarem as disposi
ções referidas no n ? 1 , estas deverão fazer referência k
presente directiva, ou ser acompanhadas dessa referência
aquando da sua publicação oficial . As modalidades dessa
referência serão adoptadas pelos Estados-membros .
Artigo 22 ?

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

4.
Se as medidas projectadas não forem conformes com o
parecer do comité, ou na falta de parecer, a Comissão
submeterá sem demora ao Conselho uma proposta relativa às
medidas a tomar. O Conselho delibera por maioria qualifi

Feito em Bruxelas, em 19 de Novembro de 1991 .

cada .
Pelo Conselho

Se , no termo de um prazo de três meses a contar da data em
que o assunto foi submetido à apreciação do Conselhò , este
ainda não tiver deliberado , a Comissão adoptará as medidas

(>) JO n ? L 255 de 18 . 10. 1968 , p. 23 .

O Presidente
P. BUKMAN
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ANEXO

CAPÍTULO I

SOLÍPEDES DOMÉSTICOS E ANIMAIS DOMÉSTICOS DAS ESPÉCIES BOVINA, OVINA, CAPRINA E
SUÍNA

A. Disposições gerais

1 . As fêmeas prenhes que devam parir no período correspondente ao transporte ou que tenham parido há menos
de 48 horas, bem como o animais recém-nascidos cujo umbigo não esteja ainda completamente cicatrizado ,
não devem ser considerados aptos para serem transportados .
2 . a) Os animais devem dispor de espaço suficiente para estar de pé na sua posição natural e , eventualmente ,
deverão também dispor de barreiras que os protejam dos movimentos do meio de transporte. Excepto se
condições especiais para a sua protecção exigirem o contrário, deverão dispor de espaço para poderem
deitar-se;

b) Os meios de transporte e os contentores devem ser construídos e utilizados de modo a proteger os animais
das intempéries e das grandes variações climáticas . A ventilação e a cubagem de ar devem estar adaptadas
às condições de transporte e ser adequadas para as espécies de animais transportados;
c) Os meios de transporte e os contentores devem ser fáceis de limpar, impedir a fuga dos animais , ser
construídos de forma a poupar os animais a contusões ou sofrimento desnecessário , e estar equipados de
modo a garantir a sua segurança . Os contentores em que os animais são transportados devem estar
marcados com um símbolo que indique a presença de animais vivos e um sinal que indique a posição em
que se encontram. Devem, ingualmente, permitir a inspecção e o tratamento dos animais , bem como
estar dispostos de modo a não perturbar a circulação de ar. Durante o transporte e a manipulação, os
contentores devem ser sempre mantidos em posição vertical e não devem ser sujeitos a solavancos ou
choques violentos;

d) Durante o transporte, os animais devem ser abeberados e receber uma alimentação apropriada a
intervalos adequados, que não deverão exceder 24 horas, excepto em casos especiais que exijam um
prolongamento desse período por um máximo de duas horas no interesse dos animais , tendo em conta ,
nomeadamente, as espécies transportadas, os meios de transporte utilizados e a proximidade do local de
descarga;
e) Durante o transporte, deve ser colocado um cabresto nos solípedes . Esta disposição não se aplica
obrigatoriamente aos potros não domados nem aos animais transportados em baias individuais;

f) Quando os animais viajarem presos , as amarras utilizadas devem ser suficientemente resistentes para não
se partirem em condições normais de transporte , ter um comprimento suficiente para que os animais
possam deitar-se, comer e beber se necessário, e ser concebidos de modo a evitar qualquer risco de
estrangulamento ou de ferimentos. Os animais não devem ser presos pelos chifres nem por argolas
nasais ;

g) Os solípedes deverão ser transportados em compartimentos ou baias individuais concebidos de modo a
proteger os animais contra os choques. Contudo , estes animais poderão ser transportados em grupos,
caso em que importará diligenciar para que não sejam transportados em conjunto animais hostis uns aos
outros. Estes animais, quando transportados em conjunto , devem ter os cascos posteriores desferra
dos ;

h ) Os solípedes não deverão ser transportados em veículos de vários níveis .
3 . a) Quando num mesmo meio de transporte viajarem animais de espécies diferentes , devem ser separados
por espécies , excepto no caso de animais que sofram com a separação. Além disso , devem ser previstas
medidas especiais para evitar os inconvenientes que podem resultar do transporte na mesma remessa de
espécies naturalmente hostis entre si. Quando num mesmo meio de transporte viajarem animais de idades
diferentes, os adultos devem ser separados dos jovens; todavia, esta restrição não se aplica às fêmeas que
viajem com os filhos que estejam a aleitar. Os machos adultos não castrados devem ser separados das
fêmeas . Os varrascos destinados à reprodução devem ser separados uns dos outros , o mesmo
acontecendo com os garanhões. Estas disposições apenas se aplicam na medida em que os animais não
tenham sido criados em grupos compatíveis e não tenham sido acostumados uns aos outros ;

b) Nos compartimentos em que se transportam animais , não devem ser carregadas mercadorias que possam
prejudicar o seu bem-estar.

4. Para carregar ou descarregar os animais deve ser utilizado equipamento adequado, tal como pontes, rampas
ou passadiços. O pavimento deste equipamento deve ser construído de modo a evitar o escorregamento e, se
necessário-, dispor de uma protecção lateral . Durante o transporte, os animais não devem ser suspensos por
meios mecânicos, nem içados ou arrastados pela cabeça , chifres, patas , cauda ou velo . Além disso , deve , na
medida do possível , evitar-se a utilização de aparelhos eléctricos de descarga .
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5 . O pavimento do meio de transporte ou do contentor deve ser suficientemente sólido para resistir ao peso dos
animais transportados; não deve ser escorregadio e, caso tenha interstícios ou furos, deve ser construído sem
irregularidades de modo a evitar que os animais se firam. Deve estar coberto por uma cama de palha suficiente
para absorver os dejectos, a não ser que esta possa ser substituída por outro processo que apresente , no
mínimo , as mesmas vantagens , ou que os dejectos sejam removidos com regularidade.

6. A fim de assegurar os cuidados necessários aos animais no decurso do transporte , as remessas devem ser
acompanhadas por um tratador, excepto quando:

a) Os animais sejam transportados em contentores que sejam seguros, devidamente ventilados e , se
necessário , contenham alimentos e água suficientes, em distribuidores à prova de derramamento, para
uma viagem com o dobro da duração prevista ;

b ) O transportador assuma as funções de tratador;

c) O expedidor encarregue um mandatário de cuidar dos animais em pontos de paragem adequados.
7. a) O tratador ou o mandatário do expedidor deve cuidar dos animais , abeberá-los, alimentá-los e, se
necessário , ordenhá-los ;

b) As vacas em lactação devem ser ordenhadas a intervalos de cerca de 12 horas, mas sem ultrapassar as
15 horas;

c) A fim de poder assegurar estes cuidados, o tratador deve ter à sua disposição , se necessário, um meio de
iluminação adequado .
8 . Os animais só devem ser carregados em meios de transporte que tenham sido cuidadosamente limpos e, caso
necessário, desinfectados. Os cadáveres de animais, a palha e os dejectos devem ser retirados logo que
possível .
B. Disposições especiais relativas ao transporte por caminho-de-ferro

9. Todas as carruagens que sirvam para o transporte de animais devem estar marcadas com um símbolo que
indique a presença de animais vivos, excepto se os animais forem transportados em contentores. Na falta de
carruagens especiais para o transporte de animais, este deve ser efectuado em carruagens cobertas, que
possam circular a grande velocidade e que estejam providas de aberturas de ventilação suficientemente
grandes ou que disponham de um sistema de ventilação adequado, mesmo a velocidade reduzida. As paredes
interiores das carruagens devem ser de madeira ou de qualquer outro material adequado, sem asperezas, e
devem ser munidas de argolas ou barras, para prender os animais , colocadas a uma altura conveniente.

10. Quando não transportados em baias individuais, os solípedes devem ser presos de modo a ficarem virados
para o mesmo lado do veículo ou a ficarem frente a frente. Todavia, os potros e os animais não domados não
devem ser presos .

11 . Os animais de grande porte devem ser carregados de modo a permitir ao tratador circular entre eles.
12. Quando, de acordo com o disposto na alínea a) do n? 3 , seja necessário proceder à separação dos animais,
esta pode ser feita prendendo-os em partes separadas da carruagem, se a superfície desta o permitir, ou por
meio de barreiras adequadas.

13 . Na altura da formação dos comboios e de qualquer outra manobra das carruagens, devem ser tomadas todas
as precauções para evitar choques das carruagens que transportem animais.
C. Disposições especiais relativas ao transporte por estrada

14. Os veículos devem, por um lado , ser construídos de modo a que os animais não possam fugir e sejam
transportados em segurança e, por outro , estar equipados com um tejadilho, que os proteja eficazmente das
intempéries .

15 . Devem ser instalados dispositivos para prender os animais nos veículos utilizados no transporte de animais de
grande porte que devam normalmente ser presos . Quando se imponha a compartimentação dos veículos, esta
deve ser feita com o auxílio de tabiques resistentes.

16. Os veículos devem possuir equipamento adequado que satisfaça as condições previstas no n? 4.
D. Disposições especiais relativas ao transporte por barco

17. As instalações dos navios devem permitir o transporte de animais sem os expor a lesões ou sofrimentos
evitáveis .
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18 . Os animais não devem ser transportados em convés descobertos, excepto em contentores que garantam a
segurança necessária ou em recintos adequados aprovados pela autoridade competente e que assegurem uma
protecção satisfatória contra o mar e as intempéries.
19 . Os animais devem ser presos ou convenientemente colocados em baias ou em contentores .

20. Devem ser previstas passagens apropriadas para dar acesso a todas as baias, contentores ou veículos em que se
encontrem animais . Deve igualmente ser previsto um dispositivo de iluminação adequado .
21 . O número de tratadores deve ser suficiente, em função do número de animais transportados e da duração da
viagem .

22. Todas as partes do navio ocupadas pelos animais devem ser dotadas de dispositivos de escoamento de águas e
ser mantidas em boas condições sanitárias .
23 . Deve existir a bordo um instrumento , do tipo aprovado pela autoridade competente, para proceder ao abate
dos animais em caso de necessidade .

24. Os navios utilizados para o transporte de animais devem ser dotados , antes da partida , de reservas suficientes
de água potável — sempre que não disponham de um sistema adequado de produção da mesma — e de
alimentos apropriados, atendendo tanto à espécie e ao número de animais transportados como à duração do
transporte .

25 . Devem ser tomadas medidas para isolar os animais doentes ou lesionados no decurso do transporte e
prestar-lhes os primeiros cuidados , se necessário.

26 . a) Os n?5 17 a 19 não se aplicam ao transporte de animais efectuado em carruagens ferroviárias ou veículos
rodoviários transportados em ferry-boats ou em navios semelhantes.
Quando os animais forem transportados em carruagens ferroviárias a bordo de navios , devem ser
tomadas medidas especiais para que os animais disponham de ventilação adequada durante toda a
viagem;

b) Quando os animais são transportados em veículos rodoviários a bordo de navios, devem ser aplicadas as
seguintes medidas:

i) o compartimento dos animais deverá estar adequadamente fixado ao veículo ; o veículo e o
compartimento dos animais deverão dispor de amarras adequadas para garantir uma sólida fixação
ao navio. Nos convés cobertos dos navios de transporte de automóveis deverá ser mantida uma
ventilação suficiente, em função do número de veículos transportados . Quando for possível, o
veículo de transporte de animais deverá ser colocado junto de uma saída de ar fresco,
ii) o compartimento dos animais deverá estar munido de um número suficiente de aberturas ou de
outros meios que garantam uma ventilação suficiente, tendo em conta o reduzido débito de ar no
espaço restrito do porão para veículos de um navio . O espaço livre no interior do compartimento dos
animais e de cada um dos seus níveis deverá ser suficiente para permitir uma ventilação adequada por
cima dos animais quando a posição natural destes for de pé,

iii) deverá ser previsto o acesso directo a cada parte do compartimento dos animais para que estes
possam ser tratados , alimentados e abeberados durante a viagem , caso seja necessário .

E. Disposições especiais relativas ao transporte aéreo
27 . Os animais devem ser transportados em contentores , baias ou compartimentos adequados às espécies , em
conformidade pelo menos com as normas mais recentes da LATA relativas ao transporte de animais
vivos .

28 . Tendo em conta as espécies de animais , devem-se tomar precauções para evitar temperaturas demasiado altas
ou baixas a bordo . Além disso, devem ser evitadas grandes variações de pressão de ar.

29. Deve existir a bordo dos aviões de carga um instrumento do tipo aprovado pela autoridade competente, para
proceder ao abate dos animais, em caso de necessidade.

CAPÍTULO II

AVES DE CAPOEIRA, AVES DOMÉSTICAS E COELHOS DOMÉSTICOS
30 . Ao transporte de aves de capoeira, aves domésticas e coelhos domésticos , aplica-se , mutatis mutandis ,
o disposto nos pontos 2 , alíneas a ), b) e c), 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 13 , 17 a 22 , inclusive , 24 e 26 a 29 do
capítulo I.
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31 . Os animais devem dispor de alimentação apropriada e água em quantidade suficiente , excepto nos casos
de :

i) viagens de duração inferior a 12 horas , sem contar com os tempos de carga e descarga ,
ii ) viagens de duração inferior a 24 horas , quando se trate de aves recém-nascidas de qualquer espécie , desde
que a viagem termine nas 72 horas seguintes à eclosão.

CAPÍTULO III
CÃES DOMÉSTICOS E GATOS DOMÉSTICOS

32. Sem prejuízo do disposto no n? 2, alínea a), do artigo 1 ? , ao transporte de cães domésticos e gatos domésticos
aplica-se , mutatis mutandis , o disposto nos pontos 1 , 2 , alíneas a), b) e c), 3 , 5 , 6 , 7 , alíneas a ) e c), 8 , 9 , 12 ,
13 , 15 e 17 a 29 inclusive, do capítulo I.
33 . Os animais transportados devem ser alimentados a intervalos que não excedam 24 horas e abeberados a
intervalos que não excedam 12 horas. Devem ser acompanhados de instruções redigidas com clareza acerca
da sua alimentação e abeberamento. As fêmas com cio devem ser separadas dos machos .

CAPITULO IV

OUTROS MAMÍFEROS E AVES

34. a) As disposições do presente capítulo aplicam-se ao transporte de mamíferos e aves não abrangidos pelo
disposto nos capítulos anteriores;
b) Ao transporte das espécies em causa no presente capítulo aplica-se, mutatis mutandis, o disposto nos
pontos 1 , 2, alíneas a), b) e c), 3 , alínea b), 4 , 5 e 6 inclusive, 7, alíneas a) e c), 8 , 9 e 13 a 29 do
capítulo I.
35 . Sem prejuízo do disposto no n? 1 , alínea b), do artigo 3 ?, só serão transportados animais aptos para
transporte e de boa saúde. Os animais que , de um modo evidente, se encontrem em adiantado estado de
gestação, os animais que tenham parido recentemente e os animais jovens incapazes de se alimentar a si
próprios e não acompanhados pelas mães não serão considerados aptos para transporte. A título
excepcional, estas disposições podem não ser aplicadas se, no interesse dos próprios animais, for necessário
transportá-los para um local onde lhes possa ser administrado um tratamento adequado .
36 . Não serão administrados sedativos a não ser em circunstâncias excepcionais e apenas sob a supervisão directa
de um veterinário . O animal deve ser acompanhado até ao seu destino por um documento com informações
sobre os sedativos utilizados .

37 . Os animais devem ser transportados apenas em meios de transporte apropriados, nos quais será colocada , se
necessário , uma referência que indique que se trata de animais selvagens , tímidos ou perigosos. Além disso ,
devem ser acompanhados de instruções, redigidas com clareza , sobre a alimentação , o abeberamento e os
cuidados especiais necessários.

Os animais abrangidos pela CITES serão transportados em conformidade com as disposições mais recentes
das «Directrizes relativas ao transporte e à preparação para a expedição de animais selvagens vivos e de
plantas» da CITES . Em caso de transporte por via aérea, devem ser transportados, pelo menos, em
conformidade com a mais recente regulamentação da IATA em matéria de transporte de animais vivos.
Devem ser encaminhados para o seu destino , logo que possível .

38 . Aos animais abrangidos pelo disposto no presente capítulo devem ser prestados os necessários cuidados, de
acordo com as instruções e directrizes referidas no ponto 37.

39. Antes da expedição, os animais serão, se necessário, progressivamente habituados aos respectivos
contentores , durante um período adequado.
40 . Não serão colocados no mesmo contentor animais de espécies diferentes . Além disso , animais da mesma
espécie só serão colocados no mesmo contentor se forem compatíveis uns com os outros .
41 . Os cervídeos não devem ser transportados no período em que se refazem as suas armações .
42 .

As aves devem ser mantidas em semiobscuridade .
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43 . Sem prejuízo das disposições especiais a tomar em conformidade com o n? 3 do artigo 3 ?, os mamíferos
marinhos devem ser objecto de uma atenção constante por parte de um tratador qualificado. Os respectivos
contentores não podem ser sobrepostos .

44. a) Para garantir um fluxo de ar permanente e adequado, deve ser garantida uma ventilação adicional por
meio de furos de tamanho apropriado em todas as paredes do contentor. Esses furos devem ter um
tamanho que impeça os animais de entrar em contacto com as pessoas que manuseiam os contentores ou
de se ferir;

b) Em todas as faces externas dos contentores devem ser fixadas barras separadoras de dimensão adequada
que garantam a livre circulação de ar no caso de os contentores serem sobrepostos ou encostados uns aos
outros .

45 . Os animais não devem ser instalados na proximidade de alimentos, nem em locais a que tenham acesso
pessoas não autorizadas.

CAPÍTULO V
OUTROS ANIMAIS VERTEBRADOS E ANIMAIS DE SANGUE FRIO

46 . Os outros animais vertebrados e os animais de sangue frio devem ser transportados em contentores
apropriados e em condições que sejam consideradas adequadas à espécie , nomeadamente em termos de
espaço , ventilação, temperatura, segurança, fornecimento de água e oxigenação. Os animais abrangidos pela
CITES devem ser transportados em conformidade com as «Directrizes relativas ao transporte e à preparação
para a expedição de animais selvagens vivos e de plantas» da CITES. Em caso de transporte aéreo, estes
animais devem ser transportados em conformidade, pelo menos, com a mais recente regulamentação da
IATA em matéria de transporte de animais vivos. Devem ser encaminhados para o seu destino logo que
possível .
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DIRECTIVA DO CONSELHO

de 19 de Novembro de 1991

relativa às normas mínimas de protecção dos vitelos
(91 / 629 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

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

Veterinário , a investigação científica do sistema ou sistemas
de criação de gado que melhor permitirão assegurar o
bem-estar dos vitelos; e que , consequentemente, importa
prever um período intercalar destinado a permitir à Comis
são levar tal tarefa a bom termo,

Tendo em conta a proposta da Comissão ( ! ),

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

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

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

Considerando que todos os Estados-membros ratificaram a
convenção europeia sobre a protecção dos animais nas
explorações de criação; que a Comunidade também aprovou
essa convenção pela Decisão 78 / 923 / CEE (4) e depositou o
seu instrumento de aprovação;

Artigo 1 ?

A presente directiva estabelece as normas mínimas de
protecção dos vitelos confinados para efeitos de criação e de
engorda.
Artigo 2 ?

Considerando que o Parlamento Europeu, na sua resolução
de 20 de Fevereiro de 1987, sobre as medidas relativas ao
bem-estar dos animais ( 5), solicitou à Comissão que apresen

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:

tasse propostas sobre as normas mínimas para a criação

1 . «Vitelo» : um animal da espécie bovina até à idade de seis

intensiva de vitelos destinados ao abate;

Considerando que os vitelos, enquanto animais vivos, estão
incluídos na lista de produtos estabelecida no anexo II do

meses ;

2. «Autoridade competente»: a autoridade competente,
na acepção do ponto 6 do artigo 2 ? da Directiva
90 / 425 / CEE ( 6 ).

Tratado;

Considerando que a criação de vitelos constitui parte
integrante da agricultura; que essa actividade constitui uma
fonte de rendimentos para uma parte da população
agrícola ;
Considerando que as diferenças susceptíveis de distorcer as
condições de concorrência interferem na gestão regular da
organização comum de mercado no sector dos vitelos e dos
produtos de vitelos;

Considerando que é necessário, por conseguinte, estabelecer
normas mínimas comuns de protecção de vitelos de criação e
de engorda , a fim de assegurar o desenvolvimento racional da
produção;
Considerando que é necessário que os serviços oficiais, os
produtores, os consumidores e outros interessados sejam
mantidos informados acerca das evoluções registadas neste
domínio ; que a Comissão deve, por conseguinte, prosseguir

Artigo 3 ?

1.
Os Estados-membros diligenciarão no sentido de que,
durante um período transitório de quatro anos a contar de
1 de Janeiro de 1994, todas as explorações recém-cons
truídas e / ou reconstruídas utilizadas pela primeira vez após
essa data satisfaçam , pelo menos, as seguintes exigências:

— os vitelos alojados em grupo devem dispor de suficiente
espaço livre para se poderem virar e deitar sem dificul
dade, bem como de, pelo menos , 1 ,5 m2 por cada animal
com 150 kg de peso vivo ,
— quando os vitelos são alojados em compartimentos
individuais ou amarrados em estábulos, os compartimen
tos individuais ou estábulos devem ter paredes com
orifícios e a sua largura não deve ser inferior a 90 cm mais
ou menos 10% ou a 0,80 vezes a altura até ao
garrote .

activamente, com base em relatório do Comité Científico

2.
(»)
(2 )
( 3)
(«)
(s)

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

C 214 de 21 . 8 . 1989 , p . 28 .
C 113 de 7 . 5 . 1990, p . 180.
C 62 de 12 . 3 . 1990 , p. 37 .
L 323 de 17 . 11 . 1978 , p. 12 .
C 76 de 23 . 3 . 1987 , p. 185 .

O disposto no n ? 1 não se aplica às explorações com

menos de seis vitelos .

( 6 ) JO n ? L 224 de 18 . 8 . 1990 , p . 29 . Directiva com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 91 / 496 /CEE (JO n?
L 268 de 24 . 9 . 1991 , p . 56 ).
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3.

Poderão ser contempladas condições especiais para :

— os vitelos cujo estado de saúde ou comportamento exija
que sejam isolados do grupo, de maneira a serem
devidamente tratados,
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sobre as consequências socioeconómicas de cada um desses
sistemas, eventualmente acompanhado das propostas ade
quadas em função das conclusões desse relatório.
O Conselho deliberará sobre essas propostas por maioria

qualificada o mais tardar decorridos três meses sobre a sua
— os bovinos reprodutores de raça pura referidos na

apresentação .

Directiva 77 / 504 / CEE 0 ),
Artigo 7 ?

— os vitelos mantidos junto da mãe para aleitamento,
— os vitelos em estabulação livre.

4.

A duração de utilização das instalações construídas :

— antes de 1 de Janeiro de 1994 e que não satisfaçam as
exigências do n ? 1 é determinada pela autoridade
competente, em função dos resultados das inspecções
previstas no n ? 1 do artigo 7 ?, e de modo algum
ultrapassará o dia 31 de Dezembro de 2003 ,
— durante o período transitório , em conformidade com o
n? 1 , de modo algum ultrapassará o dia 31 de Dezembro

1.
Os Estados-membros velarão por que sej am efectuadas
inspecções dos sistemas de criação sob a responsabilidade da
autoridade central competente para verificar a observância
do disposto na presente directiva e respectivo anexo .
Essas inspecções, que podem ser feitas por ocasião de
fiscalizações destinadas a outros fins , devem abranger, todos
os anos, uma amostra estatisticamente representativa dos
vários sistemas de criação de cada Estado-membro .
2.
A Comissão elaborará, de acordo com o processo
previsto no artigo 10° , um código com as normas a observar
nas inspecções previstas no n? 1 .

de 2007 , salvo se em tal data estiverem conformes às

exigências da presente directiva .

3.

De dois em dois anos , antes do último dia útil do mês de

Abril, e pela primeira vez antes de 30 de Abril de 1996 , os
Artigo 4 ?

1.
Os Estados-membros zelerão por que as condições de
criação de vitelos sejam conformes com as disposições gerais

Estados-membros informarão a Comissão dos resultados das

inspecções feitas nos dois exercícios anteriores, nos termos
do presente artigo, incluindo o número de inspecções
efectuadas em relação ao número de explorações existentes
no seu território .

constantes do anexo .

2.
Além disso, antes da entrada em vigor da presente
directiva e de acordo com o processo previsto no artigo 10?,
a Comissão definirá - em colaboração com os Esta
dos-membros sob forma de recomendação - eventuais
normas mínimas complementares às que constam do anexo
no que respeita à protecção dos vitelos.

Artigo 8 ?

Para importação na Comunidade , os animais em proveniên
cia de um país terceiro deverão ser acompanhados de um

certificado emitido pela autoridade competente do país, que
ateste que os animais beneficiaram de um tratamento pelo
menos equivalente ao concedido aos animais de origem
comunitária, tal como previsto pela presente directiva.

Artigo 5 ?
Artigo 9 ?

As normas estipuladas no anexo podem ser alteradas nos
termos do processo previsto no artigo 10? , de modo a tomar
em consideração os progressos científicos registados.

Artigo 6 ?
O mais tardar em 1 de Outubro de 1997, a Comissão
apresentará ao Conselho um relatório elaborado com base
num parecer do Comité Científico Veterinário, sobre o

sistema ou sistemas de criação intensiva que satisfazem as
exigências de bem-estar dos vitelos do ponto de vista
patológico, zootécnico , psicológico e comportamental, e
(') JO n ? L 206 de 12 . 8 . 1977 , p . 8 . Directiva com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 91 / 174 / CEE (JO n ?
L 85 de 5 . 4 . 1991 , p. 37 ).

Na medida em que tal for necessário para a aplicação
uniforme da presente directiva , podem ser efectuadas fisca
lizações in loco por peritos veterinários da Comissão , em
cooperação com as autoridades competentes . Nessa ocasião,
os inspectores deverão aplicar para consigo próprios as
medidas especiais de higiene adequadas à exclusão de
quaisquer riscos de transmissão de doenças.
O Estado-membro em cujo território for efectuada uma
fiscalização deve proporcionar aos peritos todo o apoio
necessário ao exercício das suas funções. A Comissão
informará a autoridade central competente do Estado-mem
bro em causa sobre o resultado das fiscalizações efectua
das .

A autoridade competente do Estado-membro em causa
tomará as medidas que se revelarem necessárias para atender
aos resultasdos dessa inspecção.
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No que se refere às relações com os países terceiros,
será aplicável o disposto no capítulo III da Directiva
91 / 496 / CEE ( 1 ).

adoptado medidas, a Comissão adoptará as medidas propos
tas , salvo no caso de o Conselho se ter pronunciado por
maioria simples contra essas medidas.

As regras gerais de execução do presente artigo serão
adoptadas de acordo com o processo previsto no arti
go 10 ?

Artigo 10 ?
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Artigo 11 ?

1.
Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas , incluindo
eventuais sanções, necessárias para darem cumprimento à
presente directiva, o mais tardar em 1 de Janeiro de 1994 .
Desse facto informarão imediatamente a Comissão .

1.

No caso de ser feita referência ao processo previsto no

presente artigo , o Comité Veterinário Permanente , instituído
pela Decisão 68 / 361 / CEE ( 2), a seguir denominado «co

mité» , é convocado sem demora pelo seu presidente, quer por
sua própria iniciativa quer a pedido de um Estado-mem
bro .

2.
O representante da Comissão submete à apreciação do
comité um projecto de medidas a tomar. O comité emite o seu
parecer sobre este projecto num prazo que o presidente pode
fixar em função da urgência da questão em causa. 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 Estados-membros estão sujeitos à ponderação definida
no referido artigo . O presidente não participa na votação .
3.
A Comissão adoptará as medidas projectadas, desde
que sejam conformes com o parecer do comité.
4.
Se as medidas não forem conformes com o parecer do
comité, ou na ausência de parecer, o 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 lhe foi submetido , o Conselho não tiver

H JO n? L 268 de 24 . 9 . 1991 , p . 56 .
(2) JO n? L 255 de 18 . 10. 1968 , p. 23 .

Quando os Estados-membros adoptarem estas disposições ,
elas deverão incluir uma referência à presente directiva ou
serem acompanhadas dessa referência aquando da sua
publicação oficial . Os Estados-membros adoptarão as
modalidades dessa referência .

2.
Todavia , a partir da data fixada no n? 1 , e no que se
refere à protecção dos vitelos , os Estados-membros podem
manter ou aplicar no seu território disposições mais rigorosas
do que as previstas na presente directiva, desde que o façam
nos termos das regras gerais do Tratado . Informarão
imediatamente a Comissão de qualquer medida tomada
nesse sentido .

Artigo 12 ?

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Novembro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente
P. BUKMAN
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ANEXO

1 . Os materiais utilizados na construção das instalações de estabulação com que os vitelos podem estar em
contacto, em especial os das celas e equipamentos, não lhes devem ser prejudiciais e devem poder ser limpos e
desinfectados a fundo .

2 . Enquanto não se estipularem normas comunitárias nessa matéria , os equipamentos e circuitos eléctricos
devem ser instalados em conformidade com a regulamentação nacional em vigor para evitar qualquer choque
eléctrico .

3 . O isolamento , o aquecimento e a ventilação do edifício devem assegurár que a circulação do ar, o teor de
poeiras, a temperatura, a humidade relativa do ar e as concentrações de gases se mantenham dentro de limites
que não sejam prejudiciais aos vitelos.
4 . Todo o equipamento automático ou mecânico indispensável para a saúde e o bem-estar dos vitelos deve ser
inspeccionado, pelo menos, uma vez por dia. Se for detectada qualquer deficiência, esta deve ser
imediatamente reparada; se tal for impossível , devem ser tomadas medidas adequadas, de modo a
salvaguardar a saúde e o bem-estar dos vitelos até à reparação da deficiência , nomeadamente , mediante
utilização de métodos alternativos de alimentação e manutenção de um ambiente satisfatório .

Se for utilizado um sistema de ventilação artificial , deve prever-se um sistema de substituição adequado que
garanta uma renovação de ar suficiente para preservar a saúde e o bem-estar dos vitelos em caso de avaria
desse sistema , devendo existir igualmente um sistema de alarme que alerte o criador para a deficiência. O

sistema de alarme deve ser testado regularmente.
5 . Os vitelos não devem ser mantidos permanentemente na obscuridade. Para isso, a fim de satisfazer as suas
necessidades comportamentais e fisiológicas, deve prever-se, tendo em conta as diferentes condições
climatéricas dos Estados-membros, uma iluminação adequada natural ou artificial que , neste último caso ,
deverá ser no mínimo equivalente à duração da iluminação natural normalmente disponível entre as 9 e as 17
horas. Além disso, deverá existir uma iluminação adequada (fixa ou amovível) suficientemente intensa para
permitir a inspecção dos vitelos em qualquer momento .

6 . Todos os vitelos criados em grupo ou em baia devem ser inspeccionados, pelo menos, uma vez por dia pelo
proprietário ou pelo responsável pelos animais. Qualquer vitelo que pareça estar doente ou ferido deve ser
sujeito a tratamento imediato e adequado .
Quando seja necessário, os vitelos doentes ou feridos devem poder ser isolados em compartimentos
adequados equipados com camas secas e confortáveis .

No caso de os vitelos não reagirem ao tratamento aplicado pelo criador, deverá , logo que possível,
consultar-se um veterinário .

7 . As instalações para os vitelos devem ser construídas de modo a permitir que cada animal:
— se deite, descanse e levante e satisfaça as suas necessidades fisiológicas sem dificuldades e sem
perigo ,

— veja outros vitelos .

8 . No caso de estarem amarrados pela nuca , as amarras não devem provocar ferimentos nos vitelos, devendo ser
inspeccionadas regularmente e, se necessário, adaptadas , de modo a não constituírem um incómodo. Todas
as amarras devem ser suficientemente compridas para permitir que os animais se movimentem com facilidade
(Ver ponto 7). As amarras devem ser de molde a excluir qualquer possibilidade de estrangulamento e
ferimento .

9 . As instalações, compartimentos, equipamento e utensílios destinados aos vitelos devem ser regularmente
limpos e desinfectados , a fim de prevenir a contaminação cruzada e o desenvolvimento de organismos
patogénicos. As fezes e a urina bem como os alimentos não consumidos ou derramados devem ser eliminados
tão frequentemente quanto possível , para reduzir ao mínimo os cheiros e não atrair moscas e roedores.

10 . O pavimento deve ser antiderrapante mas sem arestas, para evitar que os animais se firam e ser concebido por
forma a não causar ferimentos ou sofrimento quer quando os animais estão de pé quer quando estão deitados.
O pavimento deve ser adequado ao tamanho e peso dos animais, e formar uma superfície rígida, plana e
estável. A área de repouso deve ser confortável , limpa e convenientemente drenada e não prejudicar os
vitelos . Deve haver uma cama para todos os vitelos com menos de duas semanas.

11 . Todos os vitelos devem ter acesso a uma alimentação adequada e adaptada à idade e peso de cada animal bem
como às suas necessidades comportamentais e fisiológicas, proporcionando-lhes saúde e bem-estar.
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A alimentação deve incluir uma quantidade suficiente de ferro assim como um mínimo de alimentos secos que
contenham fibras digeríveis (de 100 a 200 gramas por dia , conforme a idade do vitelo), por forma a
proporcionar-lhes saúde e bem-estar, e um bom ritmo de crescimento , bem como a dar resposta às suas
necessidades comportamentais. Contudo , não é exigida a obrigatoriedade de um mínimo de alimentos secos
que contenham fibras digeríveis para a produção de vitelos de carne branca. Os vitelos não devem ser
amordaçados .

12. Todos os vitelos devem ser alimentados, pelo menos , uma vez por dia. Quando os vitelos alojados em grupo
não são alimentados ad libitum nem por meio de um sistema automático de alimentação , cada vitelo deve ter
acesso aos alimentos ao mesmo tempo que os outros animais do grupo.
13 . Os vitelos com mais de duas semanas devem ter acesso diariamente a água fresca adequada , em quantidade
suficiente ou poder satisfazer as suas necessidades de líquido com outras bebidas.
14. O equipamento de alimentação e de abeberamento deve ser concebido , construído , colocado e mantido de
modo a minimizar os riscos de contaminação dos alimentos e da água destinados aos animais.
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DIRECTIVA DO CONSELHO

de 19 de Novembro de 1991

relativa às normas mínimas de protecção de suínos
( 91 / 630 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente,, o seu artigo 43 ?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

que a Comissão deverá , por conseguinte, com base num
relatório do Comité Científico Veterinário , prosseguir acti
vamente as investigações científicas sobre o ou os melhores
sistemas de criação que permitam assegurar o bem-estar dos
suínos; que convém, por conseguinte, prever um período
provisório que permita à Comissão levar a cabo esta
tarefa,

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ( 2),
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

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

Artigo 1 ?

Considerando que todos os Estados-membros ratificaram a
convenção europeia sobre a protecção dos animais nas
explorações de criação; que a Comunidade aprovou também
essa convenção pela Decisão 78 / 923 / CEE (4 ) e depositou o
respectivo instrumento de aprovação ;

A presente directiva estabelece as normas mínimas de
protecção dos suínos confinados para efeitos de criação e de
engorda.

Considerando que o Parlamento Europeu , na sua resolução

Artigo 2 ?

de 20 de Fevereiro de 1987 , sobre medidas relativas ao

bem-estar dos animais (5 ), solicitou à Comissão que apresen
tasse propostas sobre normas nínimas para a criação inten
siva de suínos para abate;
Considerando que os suínos, enquanto animais vivos , estão
incluídos na lista de produtos enumerados no anexo II do

Para efeitos da presente directiva , entende-se por:

1 . «Porco»: um animal da espécie suína doméstica, de
qualquer idade, criado para reprodução ou engorda;
2. «Varrasco»: um porco macho, adulto, destinado à
reprodução ;

Tratado;

Considerando que a criação de suínos faz parte integrante da
agricultura; que constitui uma fonte de rendimentos para
parte da população agrícola;
Considerando que as diferenças que podem distorcer as
condições de concorrência interferem com o bom funciona
mento da organização do mercado comum de suínos e de
produtos derivados;

3 . «Marrã»: um porco fêmea, adulto , antes da primeira
parição ;

4. «Porca»: um porco fêmea, após a primeira parição;
5 . «Porca em lactação »: um porco fêmea entre o período
perinatal e o desmame dos leitões ;
6 . «Porca seca e grávida» : uma porca entre o desmame dos
leitões e o período perinatal ;

7 . «Leitão»: um porco entre o nascimento e o des
Considerando que é necessário , por conseguinte, estabelecer
normas mínimas comuns de protecção de suínos de criação e
de engorda para garantir o desenvolvimento racional da
produção ;
Considerando que é necessário que os serviços oficiais , os
produtores, os consumidores e outros interessados sejam
mantidos informados da evolução registada neste sector;
(»)
(2 )
(3)
(4)
(J)

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

C 214 de 21 . 8 . 1989 , p . 31 .
C 113 de 7 . 5 . 1990 , p . 183 .
C 62 de 12 . 3 . 1990 , p . 40.
L 323 de 17. 11 . 1978 , p . 12 .
C 76 de 23 . 3 . 1987, p . 185 .

mame ;

8 . «Leitão desmamado»: um porco entre o desmame e a
idade de dez semanas;

9 . «Porco de criação»: um porco entre a idade de dez
semanas e o abate ou a cobrição;
10 . «Autoridade competente»: a autoridade competente ,
na acepção do ponto 6 do artigo 2 ? da Directiva
90 / 425 / CEE ( 6 ).
(6 ) JO n ? L 224 de 18 . 8 . 1990 , p . 29 . Directiva com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 91 / 496 / CEE
(JO n? L 268 de 24 . 9 . 1991 , p . 56 .).
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Artigo 3 ?

Os Estados-membros assegurarão que:
1 . — A partir de 1 de Janeiro de 1994 , todas as novas
explorações construídas ou reconstruídas e / ou utili
zadas pela primeira vez após esta data satisfazem,
pelo menos, as seguintes exigências:
a área livre destinada a cada leitão desmamado ou

porco de criação criado em grupo deve ser, pelo
menos, de:

— 0,15 m2 para porcos com um peso médio igual ou
inferior a 10 kg,
— 0,20 m2 para porcos com um peso médio com
preendido entre 10 e 20 kg,

— 0,30 m2 para porcos com um peso médio com
preendido entre 20 e 30 kg,
— 0,40 m2 para porcos com um peso médio com
preendido entre 30 e 50 kg,
— 0,55 m2 para porcos com um peso médio com
preendido entre 50 e 85 kg,
— 0,65 m2 para porcos com um peso médio com
preendido entre 85 e 110 kg,
— 1 ,00 m2 para porcos com um peso médio superior
a 110 kg.

— a partir de 1 de Janeiro de 1998 , as normas mínimas
acima previstas aplicam-se a todas as explorações de
criação.

2. A construção ou a reparação de instalações em que as
porcas e as marrãs estejam amarradas seja proibida após
31 de Dezembro de 1995 .

Contudo , a utilização de instalações construídas antes de
1 de Janeiro de 1996 e que não satisfaçam as exigências
do n? 1 pode ser autorizada pela autoridade competente
à luz dos resultados das inspecções previstas no n ? 1 do
artigo 7? por um período que em caso algum poderá
exceder a data de 31 de Dezembro de 2005 .

As disposições do presente artigo não se aplicam às
explorações com menos de seis porcos ou cinco porcas
com os seus leitões.

Artigo 4 ?

1.
Os Estados-membros assegurarão que as condições de
criação de porcos sejam conformes com as disposições gerais
constantes do anexo .

Contudo , até 30 de Junho de 1995 ,.a autoridade competente
dos Estados-membros pode autorizar derrogações às dispo
sições dos pontos 3 , 5 , 8 e 11 do capítulo I do referido
anexo .

2.
Além disso, antes da entrada em vigor da presente
directiva , a Comissão determinará, em colaboração com os
Estados-membros — sob forma de recomendação — , even
tuais normas mínimas complementares às que constam do
anexo no que se refere à protecção dos porcos .
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Artigo 5 ?

As normas estipuladas no anexo podem ser alteradas
segundo o procedimento previsto no artigo 10 ?, de modo a
terem em conta o progresso científico.
Artigo 6 ?
O mais tardar em 1 de Outubro de 1997, a Comissão
apresentará ao Conselho um relatório, elaborado com base

num parecer do Comité Científico Veterinário , sobre o ou os
sistemas de criação intensiva que respeitam as exigências de
bem-estar dos porcos do ponto de vista patológico, zootéc
nico , fisiológico e comportamental , bem como sobre as
implicações socioeconómicas dos diferentes sistemas. Esse

relatório deverá em particular tomar em consideração o
bem-estar das porcas criadas em diferentes graus de confi
namento e em grupo e será acompanhado de propostas
apropriadas que tenham em consideração as conclusões do
relatório .

O Conselho deliberará por maioria qualificada sobre essas
propostas, o mais tardar, três meses após a sua apresenta
ção .

Artigo 7 ?

1.
Os Estados-membros assegurarão que as inspecções
sejam efectuadas sob a responsibilidade da autoridade
competente para verificar a observância das disposições da
presente directiva e do respectivo anexo .

Essas inspecções, que podem ser efectuadas aquando de
controlos efectuados para outros fins , devem abranger todos
os anos uma amostra estatisticamente representativa dos
diferentes sistemas de criação de cada Estado-membro .
2.
A Comissão , segundo o procedimento previsto no
artigo 10?, elaborará um código contendo as regras a
observar aquando das inspecções previstas no n ? 1 .
3.

De dois em dois anos , antes do último dia útil do mês de

Abril , e pela primeira vez antes de 30 de Abril de 1996 , os
Estados-membros informarão a Comissão dos resultados das

inspecções feitas nos dois anos anteriores, nos termos do
disposto no presente artigo , incluindo o número de inspec
ções efectuadas em relação ao número de explorações
existentes no seu território .

Artigo 8 ?

Para importação na Comunidade, os animais em proveniên
cia de um país terceiro deverão ser acompanhados de um
certificado emitido pela autoridade competente do país , que
ateste que os animais beneficiaram de um tratamento pelo
menos equivalente ao concedido aos animais de origem
comunitária , tal como previsto pela presente directiva .
Artigo 9 ?

Na medida em que tal seja necessário para a aplicação
uniforme da presente directiva , podem ser efectuadas
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inspecções in loco por peritos veterinários da Comissão, em
cooperação com as autoridades competentes. Nessa ocasião,
os inspectores deverão tomar, no que lhe diz respeito,
medidas especiais de higiene adequadas à exclusão de
quaisquer riscos de transmissão de doenças.

4.
Se as medidas projectadas não forem conformes com o
parecer do comité, ou na ausência de parecer, a Comissão
submeterá sem demora ao Conselho uma proposta relativa às
medidas a tomar. O Conselho deliberará por maioria
qualificada .

O Estado-membro em cujo território forem efectuados
controlos deve proporcionar aos peritos todo o apoio
necessário ao exercício das suas funções. A Comissão
informará a autoridade competente do Estado-membro em

Se, no termo de um prazo de três meses a contar da data em
que o assunto foi submetido à apreciação do Conselho , este
último ainda não tiver deliberado , a Comissão adoptará as
medidas propostas, excepto no caso de o Conselho se ter
pronunciado por maioria simples contra as referidas medi

causa do resultado dos controlos efectuados .

das .

A autoridade competente do Estado-membro em causa
tomará as medidas que se revelarem necessárias para atender

Artigo 11 ?

aos resultados desses controlos .

No que se refere às relações com os países terceiros , são
aplicáveis as disposições do capítulo III da Directiva 91 /
/ 496 / CEE (*).

1.
Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas , regulamentares e administrativas, incluindo
eventuais sanções, necessárias para dar cumprimento à
presente directiva , o mais tardar em 1 de Janeiro de 1994 . Do
facto informarão imediatamente a Comissão .

As disposições gerais de aplicação do presente artigo serão
fixadas segundo o procedimento no artigo 10 ?

Artigo 10 ?

1.
Nos casos em que é feita referência ao procedimento
definido no presente artigo , o Comité Veterinário Perma
nente, instituído pela Decisão 68 / 361 / CEE (2 ), a seguir
denominado «comité», será chamado a pronunciar-se pelo
seu presidente , quer por sua própria iniciativa quer a pedido
do representante de um Estado-membro.

2.
O representante da Comissão submeterá à apreciação
do comité um projecto das medidas a tomar. O comité
emitirá o seu parecer sobre esse projecto num prazo que o
presidente pode fixar em função da urgência da questão em
causa. O parecer será emitido por maioria, nos termos

As disposições a adoptar pelos Estados-membros devem
conter uma referência à presente directiva ou ser acompa
nhadas de tal referência aquando da sua publicação oficial .
As modalidades dessa referência serão determinadas pelos
Estados-membros .

2.
Todavia , a partir da data fixada no n? 1 e no que se
refere à protecção dos porcos, os Estados-membros podem,
na observância das regras gerais do Tratado , manter ou
aplicar no seu território disposições mais rigorosas do que as
previstas na presente directiva . Informarão a Comissão de
todas as medidas tomadas nesse sentido .

Artigo 12 ?

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

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 comité, os votos dos repre
sentantes dos Estados-membros estão sujeitos à ponderação
definida no artigo atrás referido. O presidente não participa
na votação .

3.
A Comissão adoptará as medidas projectadas desde
que sejam conformes com o parecer do comité.

(>) JO n ? L 268 de 24. 9 . 1991 , p . 56 .
(2 ) JO n ? L 255 de 18 . 10 . 1968 , p . 23

Feito em Bruxelas, em 19 de Novembro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente
P. BUKMAN

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 340 / 36

ANEXO

CAPITULO I

CONDIÇÕES GERAIS

1 . Os materiais utilizados na construção das instalações de estabulação, em especial os das celas e equipamentos
com que os porcos devem estar em contacto, não lhes devem ser prejudiciais e devem poder ser limpos e
desinfectados de forma rigorosa .
2 . Enquanto não se estipularem normas comunitárias nessa matéria , os equipamentos e circuitos eléctricos
devem ser instalados em conformidade com a regulamentação nacional em vigor para evitar qualquer choque
eléctrico .

3 . O isolamento , o aquecimento e a ventilação do edifício devem assegurar que a circulação do ar , o teor de
poeiras , a temperatura , a humidade relativa do ar e as concentrações de gases se mantenham dentro de limites
que não sejam prejudiciais aos porcos.

4. Todo o equipamento automático ou mecânico indispensável para a saúde e o bem-estar dos porcos deve ser
inspeccionado , pelo menos , uma vez por dia . Se for detectada qualquer deficiência , esta deve ser
imediatamente reparada ou , se tal for impossível , devem ser tomadas medidas adequadas , de modo a
salvaguardar a saúde e o bem-estar dos porcos até à reparação da deficiência , nomeadamente mediante
utilização de métodos alternativos de alimentação e manutenção de um ambiente satisfatório . Se for utilizado
um sistema de ventilação artificial , deve prever-se um sistema de substituição adequado que garanta uma
renovação de ar suficiente para preservar a saúde e o bem-estar dos porcos em caso de avaria desse sistema ,
devendo existir igualmente um sistema de alarme que alerte o responsável pelos animais. O sistema de alarme
deve ser testado regularmente.
5 . Os porcos não devem ser mantidos permanentemente na obscuridade. Para esse efeito, a fim de satisfazer as
suas necessidades comportamentais e fisiológicas, deve prever-se, tendo em conta as diferentes condições
climatéricas dos Estados-membros , uma iluminação adequada natural ou artificial que , neste último caso ,
deverá ser no mínimo equivalente à duração da iluminação natural normalmente disponível entre as 9 e as
17 horas . Além disso , deverá existir uma iluminação adequada (fixa ou amovível) suficientemente intensa
para permitir a inspecção dos porcos em qualquer momento.
6 . Todos os porcos criados em grupo ou em celas devem ser inspeccionados pelo proprietário ou pelo
responsável pelos animais, pelo menos , uma vez por dia . Qualquer porco que pareça estar doente ou ferido
deve estar sujeito a tratamento imediato e adequado. Quando seja necessário , os porcos doentes ou feridos
devem poder ser isolados em locais adequados equipados com camas secas e confortáveis . No caso de os
porcos não reagirem ao tratamento aplicado pelo seu responsável , deverá logo que possível consultar-se um
veterinário .

7. Se os porcos forem criados em grupo, devem ser tomadas medidas destinadas a evitar as lutas que ultrapassem
um comportamento normal . Os porcos que manifestarem uma agressividade constante em relação aos outros
ou que sejam vítimas dessa agressividade , devem ser isolados ou afastados do grupo .
8 . As instalações de estabulação dos porcos devem ser construídas de modo a permitir que cada animal :
— se deite , descanse e levante sem dificuldades,

— disponha de um lugar adequado para descansar,
— veja outros procos .

9 . No caso de estarem amarrados pela nuca , as amarras não devem provocar ferimentos aos porcos , devendo ser
inspeccionadas regularmente e, se necessário , adaptadas, de modo a não constituírem um incómodo. Todas
as amarras devem ser suficientemente compridas para permitir que os animais se movimentem em
conformidade com o n ? 8 . As amarras devem ser de molde a excluir, na medida do possível , qualquer
possibilidade de estrangulamento e ferimento.

_10. As instalações, compartimentos, equipamento e utensílios destinados aos porcos devem ser limpos e
desinfectados de modo apropriado, a fim de prevenir a contaminação cruzada e o desenvolvimento de
organismos patogénicos. As fezes e a urina bem como os alimentos não consumidos ou derramados devem ser
eliminados com a maior frequência possível , de modo a reduzir os cheiros e não atrair moscas ou
roedores .
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11 . O pavimento deve ser antiderrapante mas sem arestas, para evitar que os porcos se firam , e ser concebido por
forma a não causar ferimentos ou sofrimentos aos porcos, quer quando estão de pé quer quando estão
deitados. O pavimento deve ser adequado ao tamanho e peso dos porcos, e formar uma superfície rígida ,
plana e estável. A área de repouso deve ser confortável , limpa e convenientemente drenada e não prejudicar os
porcos . Quando existirem camas , estas devem ser limpas, secas e não prejudiciais aos porcos .

12. Todos os porcos devem ter acesso a uma alimentação adequada , adaptada à idade e peso de cada animal e às
suas necessidades comportamentais e fisiológicas, favorecendo um bom estado de saúde e bem-estar.
13 . Todos os porcos devem ser alimentados , pelo menos, uma vez por dia . Quando os porcos estiverem alojados
em grupo e não dispuserem de alimentação ad libitum ou por meio de um sistema automático de alimentação,
cada porco deve ter acesso aos alimentos simultaneamente com os outros animais do grupo.

14. Os porcos com mais de duas semanas de idade devem ter acesso a água fresca adequada , fornecida em
quantidade suficiente , ou poder satisfazer as suas necessidades em líquidos bebendo outros bebidas.
15 . As instalações de alimentação e de abeberamento devem ser concebidas, construídas, colocadas e mantidas de
modo a minimizar a contaminação dos alimentos ou da água destinados aos animais .
16 . Para além das medidas normalmente tomadas para impedir a caudofagia e outros vícios e para permitir a
satisfação das suas necessidades comportamentais, todos os porcos — tendo em conta o meio ambiente e a
densidade populacional — devem poder dispor de palha ou de qualquer outra matéria ou de um outro objecto
apropriado.

CAPITULO II

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS ÀS VÁRIAS CATEGORIAS DE PORCOS

I.

VARRASCOS

As celas dos varrascos devem estar situadas e ser construídas de modo a que os varrascos possam virar-se,
aperceber o grunhido , o cheiro e a silhueta dos outros porcos e de modo a incluir um lugar limpo para
descansar. A área de repouso deve ser seca e confortável. Além disso , a cela de um varrasco adulto deve ter
uma área mínima de 6 m2 . Contudo, esta área deverá ser superior no caso de as celas serem utilizadas para a
cobrição.

II .

PORCAS E MARRAS

1 . As porcas grávidas e as marrãs devem, se necessário, ser tratadas contra os parasitas internos e externos .
As porcas grávidas e as marrãs devem, caso sejam colocadas na maternidade, ser limpas de qualquer
sujidade.
2 . As porcas e marrãs devem dispor de uma área de repouso limpa , convenientemente drenada , confortável e
devem se necessário poder dispor de materiais de nidificação adequados .
3 . Deve existar uma área desobstruída atrás da porca ou marrã para facilitar o parto natural ou
assistido .

4 . As maternidades em que as porcas se podem movimentar livremente devem dispor de meios de protecção
dos leitões como , por exemplo, grades.
III. LEITÕES

1 . Se necessário , os leitões devem dispor de uma fonte de calor e de uma área de repouso sólida , seca e
confortável, afastada da porca, onde todos eles possam descansar simultaneamente.
2 . Quando for usada cela para maternidade , os leitões devem dispor de espaço suficiente de ambos os lados
cela para poderem ser aleitados sem dificuldade.

3 . Quando se proceda à castração dos porcos machos com mais de quatro semanas de idade, esta só pode
efectuar-se sob anestesia por um veterinário ou por uma pessoa qualificada , em conformidade com a
legislação nacional.
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4. O corte parcial da cauda e dos dentes não deve ser efectuado sistematicamente , mas apenas se, na
exploração, houver indícios de que os ferimentos nos úberes das porcas ou nas orelhas ou na cauda dos
porcos resultam da não aplicação deste processo. Se o corte parcial dos dentes for necessário, este deverá
ser efectuado nos sete dias subsequentes ao nascimento.

5 . Os leitões não devem ser separados da mãe antes das três semanas de idade, a não ser que a não separação
seja prejudicial ao bem-estar ou à saúde da porca ou dos leitões.

IV. LEITÕES DESMAMADOS E PORCOS DE CRIAÇÃO
Deve proceder-se ao agrupamento dos porcos o mais rapidamente possível após o desmame . Os porcos devem

ser criados em grupos estáveis, devendo evitar-se, tanto quanto possível , que esses grupos se misturem.
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 6 de Setembro de 1991

relativa à conclusão de um protocolo sobre o comércio e a cooperação económica e comercial
entre a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), por um lado, e a República da
Hungria, por outro
(91 / 631 / CECA)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço ( CECA) e ,
nomeadamente, o seu artigo 95 ?,
Considerando que, na sequência da decisão do Conselho de 8 de Fevereiro 1990 , a Comissão
entabulou negociações com a República da Hungria, que levaram à conclusão de um protocolo
sobre o comércio e a cooperação comercial e económica no que se refere aos produtos
CECA;

Considerando que a conclusão do presente acordo é indispensável para atingir os objectivos da
Comunidade tal como definidos, nomeadamente, nos artigos 2 ? e 3 ? do Tratado CECA;
Considerando que a presente decisão não afecta a competência dos Estados-membros em
matéria de política comercial referida no artigo 71 ? do Tratado;

Após consulta do Comité Consultivo CECA e com base no parecer favorável do Conselho ,
decidindo por unanimidade,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

É aprovado, em nome da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o protocolo relativo ao
comércio e à cooperação comercial e económica entre a CECA, por um lado , e a República da
Hungria , por outro .

O texto do protocolo segue junto à presente decisão.
Artigo 2 ?

A Comissão nomeia , entre os seus membros, aquele que está habilitado a assinar o acordo com
vista a vincular a CECA.

Artigo 3 ?

A presente decisão é publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Feito em Bruxelas, em 6 de Setembro de 1991 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

N ? L 340 / 40

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PROTOCOLO

relativo ao comércio e à cooperação comercial e económica entre a Comunidade Europeia do Carvão e
do Aço (CECA), por um lado, e a República da Hungria, por outro

A COMUNIDADE EUROPEIA DO"CARVÃO E DO AÇO (CECA),
por um lado , e

A REPÚBLICA DA HUNGRIA,
por outro ,

CONSIDERANDO que a Comunidade Económica Europeia (CEE ) e a República Popular da Hungria
concluíram, em 1 de Dezembro de 1988 ('), um acordo relativo ao comércio eà cooperação comercial e económica
nos domínios da competência desta Comunidade,
PROSSEGUINDO os mesmos objectivos e pretendendo encontrar soluções análogas para os domínios da
competência da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA),

PRETENDENDO completar o acordo acima referido a fim de aplicar as mesmas regras e princípios aos produtos
abrangidos pelo Tratado CECA ,
TENDO EM CONTA a evolução ocorrida após a conclusão deste acordo e, nomeadamente a supressão pela
Comunidade das restrições quantitativas específicas relativas aos produtos abrangidos pelo Tratado CEE e
originários da República da Hungria ,

ACORDARAM NO SEGUINTE :

Artigo 1 ?

Os artigos 1 ?, 2 ?, 3 ?, n ? 2, 5 ? e 13 ? a 21 ? do acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a
República Popular da Hungria , concluído em 1 de Dezembro de 1988 e relativo ao comércio e à
cooperação comercial e económica, aplicam-se igualmente aos domínios abrangidos pelo Tratado
CECA.

Artigo 2 ?

Cada parte contratante concede às importações dos produtos da outra parte o grau de liberalização
mais elevado que aplica geralmente aos países terceiros , tendo em conta as disposições do Acordo
Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) e do protocolo de acesso da República Popular da
Hungria a esse acordo ;

Para este efeito, 'as restrições quantitativas à importação , em certos Estados-membros mencionados
em anexo, dos produtos originários da Hungria abrangidos pelo Tratado CECA e nele enumerados
são eliminadas a partir da data da entrada em vigor do presente protocolo .
Artigo 3 ?

O presente protocolo aplica-se aos territórios em que se aplica o Tratado CECA e nas condições
previstas no referido Tratado, por um lado , e ao território da República da Hungria , por outro.
Artigo 4 ?

O presente protocolo entra em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte à data em que as partes
contratantes notificaram a execução dos processos necessários para este efeito (2 ) e deixa de produzir
efeitos no caso de o acordo referido no artigo 1 ? expirar ou ser denunciado.
(») JO n? L 327 de 30 . 11 . 1988 .
( 2 ) As partes contratantes notificaram em 26 de Novembro de 1991 a execução dos processos necessários para este
efeito .
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Artigo 5 ?

O anexo ao presente protocolo é parte integrante do mesmo .
Artigo 6 ?

O presente protocolo é redigido em duplo exemplar nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa ,
espanhola, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e húngara, fazendo igualmente fé cada
um destes textos .

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 1991 .

Pela Comunidade Europeia
de Carvão e do Aço

Pela República da Hungria

Horst KRENZLER

Iván SZÁSZ

Director-Geral das

Chefe da Missão da Hungria
junto das Comunidades Europeias

Relações Externas
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ANEXO
ALEMANHA

Categoria ferro fundido
Código NC
7201 10 19
ex 7201 20 00

— Que contenham, em peso , mais de 1 % de silício

Categoria produtos siderúrgicos
Código NC

ex 7208 24 10

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ex 7208 24 91

— Que contenham, em peso , menos de 0,6% de carbono e de espessura igual ou superior a 1,5 mm

ex 7208 24 99

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ex 7208 11 00
ex 7208 12 10
ex 7208 12 91
ex 7208 12 95
ex 7208 12 98
ex 7208 13 10
ex 7208 13 91
ex 7208 13 95
ex 7208 13 98

ex 7208 14 10
ex 7208 14 91

ex 7208 14 99
ex 7208 21 10

ex 7208 21 90
ex 7208 22 10
ex 7208 22 91

ex 7208 22 95
ex 7208 22 98
ex 7208 23 10

ex 7208 23 91
ex 7208 23 95
ex 7208 23 98

ex 7208 3210

ex 7208 32 30
ex 7208 32 51

ex 7208 32 59
ex 7208 32 91

ex 7208 32 99
ex 7208 33 10
ex 7208 33 91
ex 7208 33 99
ex 7208 34 10
ex 7208 34 90
ex 7208 42 10
ex 7208 42 30

Que contenham, em
Que contenham , em
Que contenham, em
Que contenham, em
Que contenham, em
Que contenham , em
Que contenham , em
Que contenham, em
Que contenham, em
Que contenham, em
Que contenham , em
Que contenham, em
Que contenham , em
Que contenham, em
Que contenham, em
Que contenham, em
Que contenham, em
Que contenham , em
Que contenham , em
Que contenham, em
Que contenham, em
Que contenham , em
Que contenham, em

Que contenham,
Que contenham ,
Que contenham ,
Que contenham ,
Que contenham,
Que contenham ,
Que contenham ,
Que contenham,
Que contenham ,
Que contenham,
Que contenham ,
Que contenham ,
Que contenham ,
Que contenham ,

em
em
em
em
em
em
em
em
em
em
em
em
em
em

peso, menos de
peso , menos de
peso, menos de
peso, menos de
peso , menos de
peso , menos de
peso , menos de
peso, menos de
peso , menos de
peso, menos de
peso , menos de
peso, menos de
peso , menos de
peso, menos de
peso , menos de
peso, menos de
peso, menos de
peso , menos de
peso , menos de
peso, menos de
peso , menos de
peso , menos de
peso , menos de

peso,
peso ,
peso ,
peso ,
peso ,
peso ,
peso ,
peso ,
peso ,
peso ,
peso ,
peso ,
peso ,
peso,

0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6%
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6%
0,6%
0,6%
0,6 %
0,6%
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6%
0,6%
0,6%

menos de 0,6%
menos de 0,6%
menos de 0,6%
menos de 0,6%
menos de 0,6 %
menos de 0,6%
menos de 0,6%
menos de 0,6%
menos de 0*6%
menos de 0,6 %
menos de 0,6 %
menos de 0,6 %
menos de 0,6%
menos de 0,6%

de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono e
de carbono e
de carbono e
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono e

de espessura igual ou superior a 1,5 mm
de espessura igual ou superior a 1,5 mm
de espessura igual ou superior a 1,5 mm

de espessura igual ou superior a 1,5 mm

de carbono e de espessura igual ou superior a 1,5 mm
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
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Código NC

ex 7208 42 51
ex 7208 42 59
ex 7208 42 91
ex 7208 42 99
ex 7208 43 10
ex 7208 43 91

ex 7208 43 99
ex 7208 44 10
ex 7208 44 90
ex 7209 12 90
ex 7209 13 90

ex 7209 22 90
ex 7209 23 90

ex 7209 32 90
ex 7209 33 90
ex 7209 42 90
ex 7209 43 90
ex 721 1 12 10
ex 7211 12 90

ex 7211 19 10

ex 721 1 19 91
ex 721 1 19 99
ex 721 1 22 10
ex 721 1 22 90
ex 721 1 29 10

ex 721 1 29 91
ex 721 1 29 99
ex 721 1 3010

Que contenham, em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso, menos de 0,6 % dé carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso, menos de 0,6% de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono e de espessura igual ou inferior a 6 mm
Que contenham, em peso, menos de 0,6% de carbono, de espessura igual ou superior a 1,5 mm e enrolados
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono, de espessura igual ou superior a 3 mm e não enrolados
Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono e de espessura igual ou inferior a 6 mm
Que contenham, em peso, menos de 0,6% de carbono, de espessura igual ou superior a 1,5 mm e enrolados
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono , de espessura igual ou superior a 3 mm e não enrolados
Que contenham, em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso, menos de 0,6% de carbono e de espessura igual ou superior a 0,5 mm mas inferior a
3 mm

ex 7211 41 10
ex 721 1 49 10

De espessura igual ou superior a 0,5 mm mas inferior a 3 mm
Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono e de espessura igual ou superior a 0,5 mm mas inferior a
3 mm

ex 7214 20 00

Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono

7214 40 10
7214 40 91
7214 40 99
7214 50 10
7214 50 91
7214 50 99
ex 7216 21 00
ex 7216 22 00
ex 7216 31 19

ex 7216 31 99
ex 7216 32 19
ex 7216 32 99
ex 7216 40 10

ex 7216 40 90
ex 7216 50 10
ex 7216 50 90

Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que
Que

contenham ,
contenham ,
contenham ,
contenham ,
contenham,
contenham ,
contenham ,
contenham,
contenham,
contenham ,

em peso,
em peso,
em peso,
em peso,
em peso,
em peso,
em peso ,
em peso ,
em peso ,
em peso ,

menos de
menos de
menos de
menos de
menos de
menos de
menos de
menos de
menos de
menos de

0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

carbono
carbono
carbono
carbono
carbono
carbono
carbono
carbono
carbono
carbono
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BENELUX

Categoria coils
Código NC

I

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91

7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91

I
ll
Il
I
\
Il

7208 13 95
7208 13 98

-

l

ex 7208 14 10

— De espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
— De espessura igual ou superior a 1,5 mm
— De espessura igual ou superior a 1,5 mm

ex 7208 14 91
ex 7208 14 99
7208 21 10

\

7208 21 90

\
\
\
\

7208 22 10
7208 22 91

7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10

\

7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98

-

\
I

ex 7208 24 10

ex 7208 24 99

— De espessura igual ou superior a 1,5 mm
— De espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
— De espessura igual ou superior a 1,5 mm

ex 721 1 1210

— Enrolados

ex 7208 24 91

ex 7211 19 10

— De espessura igual ou superior a 1,5 mm , enrolados

ex 721 1 22 10

— Enrolados

ex 7211 29 10

— De espessura igual ou superior a 1,5 mm , enrolados

7219 11 10

l

7219 11 90

I
\
\
\

7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10

7219 13 90
ex 7219 14 10

ex 7219 14 90
ex 7220 11 00
ex 7220 12 00
ex 7225 10 10

ex 7225 2010
ex 7225 30 00
ex 7226 10 10
ex 7226 20 10
ex 7226 91 10

ex 7226 91 90

\

— De espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
— De espessura igual ou superior a 1,5 mm

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Enrolados, de largura superior a
De espessura igual ou superior a
De espessura igual ou superior a
De espessura igual ou superior a
De espessura igual ou superior a
De espessura igual ou superior a
De espessura igual ou superior a
De espessura igual ou superior a
De espessura igual ou superior a

500 mm
1,5 mm, enrolados,
1,5 mm , enrolados
1,5 mm , enrolados
1 ,5 mm
1,5 mm , enrolados,
1,5 mm , enrolados,
1,5 mm , enrolados ,
1,5 mm , enrolados ,

de largura superior a 500 mm

de largura superior a 500 mm

de largura superior a 500 mm
de largura superior a 500 mm
de largura superior a 500 mm
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Outros produtos siderúrgicos

Código NC

ex 7208 14 10

ex 7208 14 91
ex 7208 14 99
ex 7208 24 10
ex 7208 24 91

ex 7208 24 99
ex 7208 32 10
ex 7208 32 30
ex 7208 32 51
ex 7208 32 59
ex 7208 32 91
ex 7208 32 99
ex 7208 33 10

ex 7208 33 91
ex 7208 33 99
ex 7208 34 10

ex 7208 34 90
ex 7208 35 10
ex 7208 35 90
ex 7208 42 10
ex 7208 42 30
ex 7208 42 51
ex 7208 42 59

ex 7208 42 91
ex 7208 42 99

ex 7208 43 10
ex 7208 43 91
ex 7208 43 99

ex 7208 44 10
ex 7208 44 90
ex 7208 45 10
ex 7208 45 90
ex 7208 90 10

7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90

7209 14 10
7209 14 90
7209 22 10

7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99

7209 32 10
7209 32 90

De espessura inferior a 1,5 mm , que contenham, em peso, menos de 0,6%
De espessura inferior a 1,5 mm, que contenham, em peso, menos de 0,6%
De espessura inferior a 1,5 mm , que contenham , em peso, menos de 0,6%
De espessura inferior a 1,5 mm , que contenham, em peso, menos de 0,6%
De espessura inferior a 1,5 mm, que contenham, em peso, menos de 0,6%
De espessura inferior a 1,5 mm , que contenham, em peso, menos de 0,6%
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular

de carbono

de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
de carbono
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Código NC
7209 33 10

7209 33 90

7209 34 10
7209 34 90
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
ex 7209 90 10
ex 7210 11 10

ex 7210 12 11

ex 7210 12 19

ex 7210 20 10
ex 7210 31 10

ex 7210 39 10

ex 7210 41 10

ex 7210 49 10

ex 7210 50 10
ex 7210 60 11

ex 7210 60 19
ex 7210 70 21

ex 7210 70 29
ex 7210 90 31

ex 7210 90 33
ex 7210 90 35
ex 7210 90 39
ex 7211 12 10
ex 7211 12 90
ex 7211 19 10

Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície, e que contenham , em peso, menos de 0,6% de carbono
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície , e que contenham , em peso, menos de 0,6% de carbono
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície, e que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície, e que contenham , em peso, menos de 0,6% de carbono
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície , e que contenham , em peso , menos de 0,6% de carbono
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície , e que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície, e que contenham , em peso, menos de 0,6% de carbono
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície , e que contenham , em peso , menos de 0,6% de carbono
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Não enrolados, que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono, de espessura igual ou inferior a 6 mm
Não enrolados, que contenham , em peso, menos de 0,6% de carbono , de espessura igual ou inferior a 6 mm
Não enrolados, que contenham , em peso, menos de 0,6% de carbono, de espessura igual ou superior a 1,5 mm
Que contenham , em peso , menos de 0,6% de carbono, de espessura igual ou inferior a 1,5 mm

7211 19 91
7211 19 99

ex 721 1 22 10
ex 7211 22 90
ex7211 29 10

Não enrolados , que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono, de
Não enrolados, que contenham , em peso, menos de 0,6% de carbono, de
Não enrolados, que contenham, em peso, menos de 0,6% de carbono , de
Que contenham, em peso, menos de 0,6% de carbono, de espessura igual

7211 29 91
7211 29 99

ex 7211 30 10

De espessura inferior a 3 mm
Ditos magnéticos

espessura igual ou inferior a 6 mm
espessura igual ou inferior a 6 mm
espessura igual ou superior a 1,5 mm
ou inferior a 1,5 mm
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Código NC

ex 7211 41 10

— De espessura inferior a 3 mm

ex 7211 41 91

— Ditos magnéticos
— De espessura igual ou inferior a 6 mm
— De espessura inferior a 3 mm

ex 7211 49 10

ex 7212 21 10

—
—
—
—

ex 7212 29 11

— Que contenham, em peso, menos de 0 ,6% de carbono

ex 7212 30 11

— Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
— Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono
— De espessura igual ou inferior a 6 mm e que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono

ex 7212 10 10
ex 7212 10 91

ex 7212 40 10
ex 7212 60 91

Ditos magnéticos
Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham, em peso, menos de 0,6% de carbono

7213 10 00

7213 20 00

7213 31 00
7213 39 00
7213 41 00

7213 49 00
7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 91
7214 40 99
7214 50 10
7214 50 91
7214 50 99
7214 60 00
7216 10 00
7216 21 00

7216 22 00
7216 31 11

7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91

7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10

7216 40 90
7216 50 10
7216 50 90
ex 7216 90 10

ex 7219 14 10
ex 7219 14 90
ex 7219 21 11

ex 7219 21 19
ex 7219 21 90
ex 7219 22 10

—
—
—
—

Que contenham, em peso , menos de 0,6 % de carbono
De espessura inferior a 1 ,5 mm
De espessura inferior a 1 ,5 mm
Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas

— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas
— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas
— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas

N ? L 340 / 47
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Código NC

ex 7219 22 90

- Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas

7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10

7219 24 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90

7219 35 10
7219 35 90
ex 7219 90 11

ex 7219 90 19

ex 7220 11 00

— Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
— Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas, com exclusão dos enrolados e de largura superior a
500 mm

ex 7220 12 00
ex 7220 20 10

— Com exclusão dos enrolados , de espessura igual ou superior a 1 ,5 mm e de largura superior a 500 mm
— De espessura inferior a 3 mm

7221 00 10
7221 00 90
7222 10 11
7222 10 19

7222 10 51
7222 10 59
7222 10 99

7222 40 11
7222 40 19
ex 7225 10 10

— Não enrolados e de espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
— De espessura inferior a 1 ,5 mm

7225 10 91
7225 10 99

ex 7225 20 10

— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas, e com exclusão dos enrolados e de espessura igual

ex 7225 20 30

—
—
—
—
—
—
—
—
—

ex 7225 30 00
ex 7225 40 10

ex 7225 40 30
ex 7225 40 50
ex 7225 50 10

ex 7225 50 90
ex 7225 90 10
ex 7226 10 10

ou superior a 1 ,5 mm
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
De espessura inferior a 1 ,5 mm
Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas

Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas
Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas
De espessura inferior a 3 mm
De espessura inferior a 3 mm
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Com exclusão dos enrolados, de espessura igual ou superior a 1,5 mm e de largura superior a 500 mm

7226 10 30
ex 7226 20 10
ex 7226 20 31
ex 7226 91 10
ex 7226 91 90
ex 7226 92 10
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 80

— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas , e com exclusão dos enrolados, de espessura igual
ou superior a 1 ,5 mm e de largura superior a 500 mm
— De espessura inferior a 3 mm
— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas , e com exclusão dos enrolados, de espessura igual
ou superior a 1 ,5 mm e de largura superior a 500 mm
— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas , e com exclusão dos enrolados , de espessura igual
ou superior a 1 ,5 mm e de largura superior a 500 mm
— De espessura inferior a 3 mm

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Código NC
7228 20 11
7228 20 19
7228 30 10

7228 30 30

I

7228 30 80

,

7228 70 10
7228 80 10

— Que contenham, em peso, 0,6% ou mais de carbono

ex 7228 80 90
7301 10 00

Categoria ferro fundido
Código NC
7201 10 19
7201 10 30

I
— Que contenham, em peso, mais de 1 % de silício

ex 7201 20 00

7201 30 10
7201 30 90

I
I

ex 7202 99 11

— Que contenham, em peso , mais de 1 % de silício

ex 7203 90 00

— Com exclusão dos blocos

N ? L 340 / 49
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ITALIA

Categoria coils
Código NC

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91

7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91

7208 13 95
7208 13 98
ex 7208 14 10
ex 7208 14 91

ex 7208 14 99

— De espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
— De espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
— De espessura igual ou superior a 1 ,5 mm

7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10

7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10

7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
ex 7208 24 10
ex 7208 24 90

— De espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
— De espessura igual ou superior a 1 ,5 mm

ex 7211 1210

— Enrolados

ex 7211 19 10

— De espessura igual ou superior a 1,5 mm , enrolados

ex 7211 22 10

— Enrolados

ex 7211 29 10

— De espessura igual ou superior a 1,5 mm , enrolados

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10

7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
ex 7219 14 10

— De espessura igual ou superior a 1 ,5 mm

ex 7219 14 90

ex 7220 11 00

— De espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
— Enrolados, de largura superior a 500 mm

ex 7220 12 00

— De espessura igual ou superior a 1,5 mm , enrolados , de largura superior a 500 mm

ex 7225 10 10

— De espessura igual ou superior a 1,5 mm , enrolados

ex 7225 20 10

— De espessura igual ou superior a 1,5 mm , enrolados

ex 7225 30 00

—
—
—
—
—

ex 7226 10 10
ex 7226 20 10

ex 7226 91 10
ex 7226 91 90

De
De
De
De
De

espessura
espessura
espessura
espessura
espessura

igual
igual
igual
igual
igual

ou
ou
ou
ou
ou

superior
superior
superior
superior
superior

a
a
a
a
a

1 ,5
1,5
1 ,5
1,5
1 ,5

mm
mm ,
mm ,
mm ,
mm ,

enrolados ,
enrolados ,
enrolados ,
enrolados ,

de
de
de
de

largura
largura
largura
largura

superior
superior
superior
superior

a
a
a
a

500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
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Outros produtos siderúrgicos
Código NC

ex 7208 14 10

ex 7208 14 91
ex 7208 14 99
ex 7208 24 10

ex 7208 24 91
ex 7208 24 99

—
—
—
—
—
—

De
De
De
De
De
De

espessura
espessura
espessura
espessura
espessura
espessura

inferior
inferior
inferior
inferior

a
a
a
a

1 ,5 mm
1,5 mm
1 ,5 mm
1 ,5 mm

inferior a 1,5 mm
inferior a 1,5 mm

7208 32 10

7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91

7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10

7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 42 10
7208 42 30

7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91

7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90

7208 45 10
7208 45 90
ex 7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10

7209 13 90
7209 14 10

7209 14 90
7209 21 00

7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91

7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90

7209 33 10

— Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular

Nr L 340 / 51

N? L 340 / 52
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Código NC
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90

7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90

7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90

ex 7210 90 39

Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície e que contenham, em peso, menos de 0,6 %
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície e que contenham, em peso, menos de 0,6%
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície e que contenham, em peso, menos de 0,6%
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície e que contenham, em peso, menos de 0,6 %
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície e que contenham, em peso, menos de 0,6%
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície e que contenham, em peso, menos de 0,6%
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície e que contenham, em peso, menos de 0,6%
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente tratadas à superfície e que contenham, em peso, menos de 0,6 %
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular

ex 7211 12 10

Não enrolados

ex 721 1 12 90

De espessura igual ou inferior a 6 mm
Não enrolados de espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
De espessura inferior a 1,5 mm

ex 7209 90 10
ex 7210 11 10

ex 7210 12 11

ex 7210 12 19

ex 7210 20 10
ex 7210 31 10

ex 7210 39 10

ex 7210 41 10

ex 7210 49 10

ex 7210 50 10
ex 7210 60 11

ex 7210 60 19
ex 7210 70 21

ex 7210 70 29

ex 7210 90 31
ex 7210 90 33
ex 7210 90 35

ex 721 1 19 10

7211 19 91
7211 19 99

ex 721 1 22 10

Não enrolados

ex 7211 22 90

De espessura igual ou inferior a 6 mm
Não enrolados e de espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
De espessura inferior a 1,5 mm

ex 721 1 29 10

7211 29 91

7211 29 99
7211 30 10

7211 41 10
ex 721 1 41 91
7211 49 10

De espessura igual ou inferior a 6 mm

de carbono
de carbono
de carbono

de carbono

de carbono
de carbono
de carbono

de carbono
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Código NC

ex 7212 10 10

ex 7212 10 91
ex 7212 21 11
ex 7212 29 11
ex 7212 30 11
ex 7212 40 10

ex 7212 60 91

—
—
—
—
—
—
—

Que contenham, em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso , menos de 0,6% de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6% de carbono
Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
De espessura igual ou inferior a 6 mm e que contenham , em peso , menos de 0,6% de carbono

7213 10 00
7213 20 00

7213 31 00
7213 39 00
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90
7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 91

7214 40 99
7214 50 10
7214 50 91
7214 50 99
7214 60 00
ex 7215 90 10

— De aço para cortantes

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11

7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10

7216 33 90
7216 40 10

7216 40 90
7216 50 10
7216 50 90
ex 7216 90 10

ex 7219 14 10
ex 7219 14 90
ex 7219 21 11
ex 7219 21 19
ex 7219 21 90
ex 7219 22 10
ex 7219 22 90

7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Que contenham , em peso, menos de 0,6 % de carbono
De aço para cortantes

Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com

exclusão
exclusão
exclusão
exclusão
exclusão
exclusão
exclusão

dos enrolados e de espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
dos enrolados e de espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas
dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas
dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas
dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas
dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas
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Código NC

7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90

7219 35 10
7219 35 90

ex 7220 11 00

— Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
— Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas e com exclusão dos enrolados e de largura superior

ex 7220 12 00

— Com exclusão dos enrolados , de espessura igual ou superior a 1,5 mm e de largura superior a 500 mm

ex 7219 90 11
ex 7219 90 19

a 500 mm

7220 20 10

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 51

7222 10 59
7222 10 99
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
ex 7225 10 10

— Não enrolados e de espessura igual ou superior a 1 ,5 mm
— De espessura inferior a 1 ,5 mm

7225 10 91
7225 10 99
ex 7225 20 10

— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas e com exclusão dos enrolados e de espessura igual ou

ex 7225 20 30

—
—
—
—
—

superior a 1,5 mm
ex 7225 30 00
ex 7225 40 10
ex 7225 40 30
ex 7225 40 50

Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
De espessura inferior a 1,5 mm
Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas
Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas
Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas

7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10

7225 50 90
ex 7225 90 10
ex 7226 10 10

— Simplesmente cortada em forma diferente da quadrada ou rectangular
— Com exclusão dos enrolados, de espessura igual ou superior a 1 ,5 mm e de largura superior 500 mm

7226 10 30
ex 7226 20 10

— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas, e com exclusão dos enrolados, de espessura igual
ou superior a 1,5 mm e de largura superior a 500 mm

7226 20 31
ex 7226 91 10

ex 7226 91 90
7226 92 10

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10

— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas, e com exclusão dos enrolados , de espessura igual
ou superior a 1,5 mm e de largura superior a 500 mm
— Com exclusão dos laminados nas quatro faces ou em caixas fechadas, e com exclusão dos enrolados , de espessura igual
ou superior a 1 ,5 mm e de largura superior a 500 mm
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Código NC
7227 90 30

7227 90 80
7228 10 10
7228 10 30

7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30

7228 30 10
7228 30 30
7228 30 80
7228 60 10
7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10
ex 7228 80 90

— Que contenham , em peso, 0,6% ou mais de carbono

7301 10 00

Categoria ferro fundido
Código NC

7201 10 19
7201 10 30
ex 7201 20 00
7201 30 10

7201 30 90

— Que contenham , em peso , mais de 1 % de silício
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