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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 1654/96 DA COMISSÃO
de 19 de Agosto de 1996
relativo ao fornecimento de óleo vegetal a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

procedimento a seguir para determinar as despesas daí
resultantes,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

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

gestão da ajuda alimentar e das acções específicas de apoio
à segurança alimentar ('), e, nomeadamente, o n? 1 , alínea
b), do seu artigo 24?,

Considerando que o citado regulamento estabelece a lista

dos países e organismos susceptíveis de serem objecto das
acções de ajuda e determina os critérios gerais relativos ao
transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB;

Artigo 1 ?

A título da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na
Comunidade, a mobilização de óleo vegetal, tendo em
vista fornecimentos aos beneficiários indicados no anexo,

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

atribuição dos fornecimentos é efectuada por via de
concurso .

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

Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da

totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou. Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita.

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Agosto de 1996.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 166 de 5. 7. 1996, p. 1 .
(*) JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
(3) JO n? L 81 de 28. 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO
LOTE A

1 . Acção n? ('): 1060/95
2. Programa: 1995

3. Beneficiário (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, [telefone: (31-70) 33 05 757; telefax:
36 41 701 ; telex: 30960 EURON NL1

4. Representante do beneficiário: a designar pelo beneficiário
5. Local ou país de destino: Haiti
6 . Produto a mobilizar: oleo de colza refinado

7. Características e qualidade da mercadoria (3) Ç): JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto IIIj\.l.a)]
8. Quantidade total: 240 toneladas
9. Número de lotes: 1

10. Acondicionamento e marcação (*) (6): JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos IIIA2.1 , IIIA.2.3 e
IIIA3)
Caixas metálicas de 5 litros, sem cruzetas de cartão

Língua a utilizar na rotulagem: francês

1 1 . Modo de mobilização do produto: mobilização de óleo de colza refinado produzido na Comunidade.
A mobilização não pode dizer respeito a um produto fabricado e/ou acondicionado sob o regime do
aperfeiçoamento activo
12. Estadio de entrega: entregue no porto de embarque
13. Porto de embarque: —

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

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque: —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 30. 9 a 20. 10. 1996
18. Data limite para o fornecimento: —

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento: concurso

20. Data do final do prazo para a apresentação das propostas: 3. 9. 1996 às 12 horas (hora de Bruxelas)
21 . Em caso de segundo concurso:

a) Data do final do prazo de submissão: 17. 9. 1996 às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 14. 10 a 3. 11 . 1996
c) Data limite para o fornecimento: —
22. Montante da garantia do concurso: 15 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega: 10 % do montante da proposta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso ('):
Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment «Loi 1 30», bureau 7/46,
rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel

[Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04]

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatario (4):
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Notas:

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

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

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

(*) A entregar em contentores de 20 pés. Condição: FCL/FCL (cada contentor deverá conter 15 toneladas
líquidas).
O fornecedor suportará o custo de colocação dos contentores, empilhados, no terminal de contentores no
porto de embarque. O beneficiário suportará todos os custos de carregamento subsequentes, incluindo o
custo de retirar os contentores do terminal de contentores .

Não são aplicáveis as disposições do n? 2, segundo parágrafo, do artigo 13? do Regulamento (CEE)
n? 2200/87.

O adjudicatário deve apresentar ao agente receptor uma relação do conteúdo de cada contentor, especifi
cando o número de embalagens de caixas metálicas referentes a cada número de expedição, tal como
especificado no anúncio de concurso. O adjudicatário procederá ao acondicionamento das embalagens de
cartão nos contentores de forma a colmatar os eventuais espaços vazios e estabilizará a última fiada de
embalagens de cartão por meio de cintas de amarração.
O adjudicatário deve selar cada contentor por meio de um sistema de fecho com numeração (sysko lock
tainer 180 seal), cujo número deve ser fornecido ao expeditor do beneficiário.
(6) Em derrogação do JO n? C 114, o ponto III.A.3.c) passa a ter a seguinte redacção: «A menção "Comuni
dade Europeia"».

Ç) O adjudicatário transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, um certificado sanitá
rio.
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REGULAMENTO (CE) N? 1655/96 DA COMISSÃO
de 19 de Agosto de 1996
relativo ao fornecimento de cereais a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

procedimento a seguir para determinar as despesas daí
resultantes,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

gestão da ajuda alimentar e das acções específicas de apoio
à segurança alimentar ('), e, nomeadamente, o n? 1 , alínea
b), do seu artigo 24?,

Considerando que o citado regulamento estabelece a lista
dos países e organismos susceptíveis de serem objecto das
acções de ajuda e determina os critérios gerais relativos ao
transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB;

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

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

Artigo 1 ?
A título da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na
Comunidade, a mobilização de cereais, tendo em vista
fornecimentos aos beneficiários indicados no anexo, em

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

atribuição dos fornecimentos é efectuada por via de
concurso .

Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou. Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao

da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Agosto de 1996.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 166 de 5. 7. 1996, p. 1 .
(2) JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
(3) JO n? L 81 de 28 . 3. 1991 , p. 108 .
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ANEXO

LOTE A

1 . Acção n ? ('): 1057/95
2. Programa: 1995

3. Beneficiário (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax:
36 41 701 ; telex: 30960 EURON NL]

4. Representante do beneficiário ("): a designar pelo beneficiário
5. Local ou país de destino: Haiti

6. Produto a mobilizar: arroz branqueado (códigos de produto 1006 30 96 900 ou 1006 30 98 900)

7. Características e qualidade da mercadoria (3) f): ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto IIAl.f)]
8 . Quantidade total : 1 530 toneladas
9. Número de lotes: 1

10. Acondicionamento e marcação (s) (6) (e) (®): ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [pontos II.A.2.c) e
IIA3]

Língua a utilizar na rotulagem: francês
1 1 . Modo de mobilização do produto: mercado da Comunidade

12. Estadio de entrega: entregue no porto de embarque
13. Porto de embarque: —

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

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque: —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 23. 9 a 13 . 10. 1996
18 . Data limite para o fornecimento: —
19. Processo para determinar as despesas de fornecimento: concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas: 3. 9. 1996, às 12 horas (hora de Bruxelas)
21 . Em caso de segundo concurso:

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas: 17. 9. 1996, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 7 a 27. 10. 1996
c) Data limite para o fornecimento: —
22. Montante da garantia do concurso: 5 ecus por tonelada

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

25. Restituição aplicavel a pedido do adjudicatario (4): restituição aplicável em 30. 8 . 1996, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 1495/96 da Comissão (JO n? L 189 de 30. 7. 1996, p. 54)

N ? L 210/5

N? L 210/6

[ PTl

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
LOTE B

1 . Acção n ? ('): 1058 /95
2. Programa: 1995

3. Beneficiário (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, [tel.: (31-70)33 05 757; telefax:
36 41 701 ; telex: 30960 EURON NL1

4. Representante do beneficiário ("): a designar pelo beneficiário
5. Local ou país de destino: Haiti
6 . Produto a mobilizar: flocos de aveia

7. Características e qualidade da mercadoria (3) Q: ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto II.B.l.e)]
8 . Quantidade total : 96 toneladas
9. Número de lotes : 1

10. Acondicionamento e marcação (6) (8) (9) (10): ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [pontos II.B.2.f) e
II.B.3]

Língua a utilizar na rotulagem: francês
11 . Modo de mobilização do produto: mercado da Comunidade
12. Estadio de entrega: entregue no porto de embarque
13 . Porto de embarque: —

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

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque: —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 23. 9 a 13. 10. 1996
18 . Data limite para o fornecimento: —

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento: concurso
20. Data do final do prazo para apresentação das propostas: 3. 9. 1996 às 12 horas (hora de Bruxelas)
21 . Em caso de segundo concurso:

a) Data do limite do prazo de submissão: 17. 9. 1996 às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 7 a 27. 10. 1996
c) Data limite para o fornecimento: —
22. Montante da garantia do concurso: 5 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega: 10 % do montante da proposta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso ('):
Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment «Loi 130», bureau 7/46,
rue de la Loi/Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxelles/Brussel

[telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04]
25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatario (4): restituição aplicável em 30. 8 . 1996, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 1495/96 da Comissão (JO n? L 189 de 30. 7. 1996, p. 54)
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LOTE C

1 . Acção n ? ('): 1059/95
2. Programa: 1995

3. Beneficiário (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax:
36 41 701 ; telex: 30960 EURON NL1

4. Representante do beneficiário ("): a designar pelo beneficiário
5. Local ou país de destino: Haiti

6. Produto a mobilizar: farinha de trigo mole

7. Características e qualidade da mercadoria Of): ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto II.B.l.a)]
8 . Quantidade total : 360 toneladas
9. Número de lotes: 1

10. Acondicionamento e marcação (5) (6) (8) (9): ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [pontos II.B.2.d) e
II.B.3]

Língua a utilizar na rotulagem: francês
1 1 . Modo de mobilização do produto: mercado da Comunidade

12. Estadio de entrega: entregue no porto de embarque
13. Porto de embarque: —

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

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque: —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 23. 9 a 13. 10. 1996
18 . Data limite para o fornecimento: —
19. Processo para determinar as despesas de fornecimento: concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas: 3. 9. 1996 às 12 horas (hora de Bruxelas)
21 . Em caso de segundo concurso:

a) Data limite do prazo de submissão: 17. 9. 1996 às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 7 a 27. 10. 1996
c) Data limite para o fornecimento: —
22. Montante da garantia do concurso: 5 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega: 10 % do montante da proposta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso ('):

Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment « Loi 130», bureau 7/46,
rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel

[telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04]

25. Restituição aplicavel a pedido do adjudicatario (4): restituição aplicável em 30. 8 . 1996, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 1495/96 da Comissão (JO n? L 189 de 30 . 7. 1996, p. 54)
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Notas:

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

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

(4) O Regulamento (CEE) n? 2330/87 da Comissão (JO n? L 210 de 1 . 8 . 1987, p. 56), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2226/89 (JO n? L 214 de 25. 7. 1989, p. 10), é aplicável no
que diz respeito à restituição à exportação. A data referida no artigo 2? do regulamento atrás citado é a
referida no ponto 25 do presente anexo.
O montante da restituição é convertido em moeda nacional por meio da taxa de conversão agrícola apli
cável no dia do cumprimento das formalidades aduaneiras de exportação. Não são aplicáveis a este
montante as disposições dos artigos 13? a 17? do Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (JO n? L
108 de 1 . 5. 1993, p. 106), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1482/96
(JO n? L 188 de 27. 7. 1996, p. 22).
(5) Ver segunda alteração ao JO n? C 114 de 29 de Abril de 1991 , publicada no JO n? C 135 de 26. 5. 1992,
p. 20 .

(6) A entregar em contentores de 20 pés. Condição: FCL/FCL [lotes B, C: cada contentor deverá conter 12
toneladas net (lote B) e 20 toneladas net (lote C)]. O fornecedor suportará o custo de colocação à disposi
ção dos contentores, empilhados, no terminal de contentores no porto de embarque. O beneficiário
suportará todos os custos de carregamento subsequentes, incluindo o custo de retirar os contentores do
terminal de contentores. Não são aplicáveis as disposições do n? 2, segundo parágrafo, do artigo 13? do
Regulamento (CEE) n ? 2200/87.

O adjudicatário deve apresentar ao agente receptor uma relação completa do conteúdo de cada contentor,
especificando o número de sacos referentes a cada número de expedição, tal como especificado no
anúncio de concurso.

O adjudicatário deve selar cada contentor por meio de um sistema de fecho com numeração (SYSKO
locktainer 180 seal), cujo número deve ser fornecido ao expedidor do beneficiário.
Q O adjudicatário transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, os documentos
seguintes:
— certificado fitossanitário,

— lotes A, C: certificado de fumigação (a carga deve ser objecto antes do embarque de fumigação com
gás fosfina).

(8) Em derrogação do JO n? C 1 14, o ponto IIA3.c) ou o ponto II.B.3.c) passa a ter a seguinte redacção: «A
menção "Comunidade Europeia"».

(9) Com vista a uma eventual reensacagem, o adjudicatário deverá fornecer 2 % de sacos vazios, da mesma
qualidade dos que contêm a mercadoria, com a inscrição seguida de um «R» maiúsculo.
(,0) Ver quarta alteração ao JO n? C 114 de 29 de Abril de 1991 , publicada no JO n? C 272 de 21 . 10. 1992,
p. 6.

(") O fornecedor deverá enviar um duplicado da factura original a: Willis Corroon Scheuer, Postbus 1315,
NL-1000 BH Amsterdam .
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REGULAMENTO (CE) N? 1656/96 DA COMISSÃO
de 19 de Agosto de 1996
relativo ao fornecimento de alimentos de transição à base de cereais a título de
ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

procedimento a seguir para determinar as despesas daí
resultantes,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

gestão da ajuda alimentar e das acções específicas de apoio
à segurança alimentar ('), e, nomeadamente, o n? 1 , alínea

Artigo 1 ?

b), do seu artigo 24?,

A título da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na

Considerando que o citado regulamento estabelece a lista
dos países e organismos susceptíveis de serem objecto das
acções de ajuda e determina os critérios gerais relativos ao
transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB;

disposto no Regulamento (CEE) n ? 2200/87 e com as

Considerando que, após várias decisões relativas à distri

mentos é efectuada por via de concurso.

buição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu
alimentos de transição à base de cereais a certos beneficiá
rios;

Considerando que é necessário efectuar esses forneci
mentos de acordo com as regras previstas no Regulamento
(CEE) n? 2200/87 da Comissão, de 8 de Julho de 1987,
que estabelece as regras gerais de mobilização na Comuni

dade de produtos a fornecer a título de ajuda alimentar
comunitária (2), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 790/91 (3); que é necessário precisar, nomeadamente,
os prazos e condições de fornecimento bem como o

Comunidade, a mobilização de alimentos de transição à
base de cereais, tendo em vista fornecimentos aos benefi
ciários indicados no anexo, em conformidade com o

condições constantes do anexo. A atribuição dos forneci

Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou. Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita.

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Agosto de 1996.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 166 de 5. 7. 1996, p. 1 .
(2) JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
(3) JO n? L 81 de 28. 3. 1991 , p. 108 .
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ANEXO

LOTE A

1 . Acção n? ('): 926/95 (Al ); 927/95 (A2)
2. Programa: 1995

3. Beneficiario (2): Solidaridad Internacional, Glorieta de Quevedo 7, 6-D, E-28015 Madrid [tel.: (34-1 )
593 11 13; telefax: 448 44 69]; Oxfam Belgique, rue du Conseil 39, B-1050 Bruxelles [tel: (3-2) 512 99 90;
telefax: 511 89 19 (contacto: J. M. Biquet)]

4. Representante do beneficiário: Croissant Rouge Sahraoui, 17 rue Ben M Hidi Lardi, Oran [tel.: (213-6)
39 64 24; telefax: 33 10 65 (contacto: Mr Bougoudour)
5. Local ou pais de destino: Argélia
6. Produto a mobilizar: alimentos de transição à base de cereais

7. Características e qualidade da mercadoria (3) f) (8): ver JO n? C 34 de 6. 2. 1993, p. 3 [ponto
ILC.l.b)]
8 . Quantidade total : 10 toneladas

9. Numero de lotes: 1 em 2 partes (Al : 5 toneladas; A2: 5 toneladas)

10. Acondicionamento e marcação {*) ('): ver JO n? C 34 de 6. 2. 1993, p. 3 [pontos II.C.2.b) e II.C.3]
Inscrições em língua francesa
11 . Modo de mobilização do produto: mercado da Comunidade

12. Estádio de entrega: entregue no porto de desembarque, desembarcado
13. Porto de embarque: —

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

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque: —

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque caso a atribuição ocorra no estádio
de porto de embarque: de 30 . 9 a 13. 10 . 1996

18 . Data limite para o fornecimento: 27. 10 . 1996

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento: concurso
20. Data do final do prazo para apresentação das propostas: 3. 9. 1996, às 12 horas (hora de Bruxelas)
21 . Em caso de segundo concurso:

a) Data limite do prazo de submissão: 17. 9. 1996, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque caso a atribuição ocorra no estádio de porto
de embarque: de 14 a 27. 10. 1996
c) Data limite para o fornecimento: 10. 11 . 1996
22. Montante da garantia do concurso: 20 ecus por tonelada

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

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatario (4): restituição aplicável em 30. 8. 1996, fixada nos
termos do n? 2, primeiro parágrafo, do artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1222/94 da Comissão (JO n? L
136 de 31 . 5. 1994, p. 5)
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Notas:

(') O número da acção deve ser incluído em toda a correspondência.

(2) O adjudicatário contactará o beneficiário, o mais rapidamente possível, com vista a determinar os docu
mentos de expedição necessários.

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

(4) O Regulamento (CEE) n? 2330/87 da Comissão (JO n ? L 210 de 1 . 8 . 1987, p. 56), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2226/89 (JO n ? L 214 de 25. 7. 1989, p. 10), é aplicável no
que diz respeito à restituição à exportação. A data referida no artigo 2? do regulamento atrás citado é a
referida no ponto 25 do presente anexo.
O montante da restituição é convertido em moeda nacional por meio da taxa de conversão agrícola apli
cável no dia do cumprimento das formalidades aduaneiras de exportação. Não são aplicáveis a este
montante as disposições dos artigos 13? a 17? do Regulamento (CEE) n ? 1068/93 da Comissão (JO n? L
108 de 1 . 5. 1993, p. 106), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1482/96 (JO
n? L 188 de 27. 7. 1996, p. 22).

(J) Acondicionados em contentores «perdidos» de 20 pés.

(6) Em derrogação do Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 34 de 6 de Fevereiro de 1993, página
9, o ponto II.C.2.b), primeiro parágrafo, passa a ter a seguinte redacção: «Os alimentos para lactentes
devem ser acondicionados em sacos impermeáveis de, no máximo, 1 kg, soldados nas duas extremidades,
suficientemente longos e munidos de um clip para poderem ser fechados após a sua abertura.».

Ç) O adjudicatário transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, o documento
seguinte:
— certificado sanitário .

(8) Em derrogação do Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 34 de 6 de Fevereiro de 1993, página
3, o ponto b), quarto parágrafo, passa a ter a seguinte redacção: «O produto deve também conter um
alimento rico em proteínas, como leite ou concentrado de soja.».
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REGULAMENTO (CE) N? 1657/96 DA COMISSÃO
de 19 de Agosto de 1996
que determina as quantidades atribuídas aos importadores a título dos

contingentes quantitativos comunitários aplicáveis em 1997 a certos produtos
originários da República Popular da China
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 520/94 do
Conselho, de 7 de Março de 1994, que estabelece um

procedimento comunitário de gestão dos contingentes
quantitativos ('), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 138/96 (2), e, nomeadamente, os seus artigos 9 ? e 13 ?,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1169/96 da
Comissão, de 18 de Junho de 1996, relativo às modali

dades de gestão dos contingentes quantitativos aplicáveis
em 1997 a certos produtos originários da República
Popular da China (3), e, nomeadamente, o seu artigo 6°,
Considerando que o Regulamento (CE) n? 1169/96 deter
minou a parte de cada um dos contingentes em causa
reservada aos importadores tradicionais e a outros impor

cionais excede a parte do contingente que lhes esta reser
vada; que, por conseguinte, esses pedidos devem ser satis
feitos mediante a aplicação aos volumes das importações
efectuadas por cada importador durante o período de refe
rência, expressos em quantidade ou em valor, a taxa de
redução uniforme indicada no referido anexo;

Considerando que dos dados comunicados pelos Estados
-membros resulta que, em relação aos produtos que
figuram no anexo II do presente regulamento, o volume
global dos pedidos apresentados pelos outros importa
dores excede a parte do contingente que lhes está reser
vada; que, por conseguinte, esses pedidos devem ser satis
feitos mediante a aplicação aos montantes solicitados por
cada importador, dentro dos limites fixados no Regula
mento (CE) n ? 1169/96, a taxa de redução uniforme indi
cada no referido anexo II,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

tadores, bem como as condições e modalidades de partici
Artigo 1 ?

pação na atribuição das quantidades disponíveis; que os
importadores tiveram a possibilidade de apresentar um

pedido de licença de importação junto das autoridades
nacionais competentes entre 29 de Junho de 1996 e 27
de Julho de 1996, às 15 horas, hora de Bruxelas, em
conformidade com o artigo 3 ? do Regulamento (CE)
n ? 1169/96;

Considerando que a Comissão recebeu por parte dos Esta
dos-membros, em conformidade com o artigo 5? do
Regulamento (CE) n ? 1 169/96, as informações relativas ao
número e ao volume global dos pedidos de licença de
importação recebidos, bem como ao volume global das
importações anteriores realizadas pelos importadores
tradicionais durante o período de referência considerado
( 1994);

No que diz respeito aos produtos que figuram no anexo I
do presente regulamento, os pedidos de licença de impor
tação apresentados segundo as regras pelos importadores
tradicionais serão satisfeitos pelas autoridades nacionais

competentes até ao limite da quantidade ou do valor
resultante da aplicação da taxa de redução indicada
no anexo I para cada contingente, às importações efec
tuadas por cada importador durante 1994.

Caso a aplicação deste critério quantitativo conduza à atri
buição de uma quantidade ou de um valor superior ao
solicitado, apenas será atribuída(o) a quantidade ou o valor
solicitada(o).
Artigo 2?

Considerando que, com base nessas informações, a
Comissão está em condições de determinar os critérios

quantitativos uniformes segundo os quais os pedidos de
licença apresentados pelos importadores comunitários e
que dizem respeito aos contingentes quantitativos aplicá
veis em 1997, oodem ser satisfeitos pelas autoridades
nacionais competentes;

Considerando que dos dados comunicados pelos Estados
-membros resulta que, relativamente aos produtos que

No que diz respeito aos produtos que figuram no anexo II
do presente regulamento, os pedidos de licença de impor
tação apresentados segundo as regras pelos importadores,
com excepção dos importadores tradicionais, serão satis
feitos pelas autoridades nacionais competentes até ao
limite da quantidade ou do valor resultante da aplicação
da taxa de redução indicada no anexo II para cada contin
gente, ao montante solicitado pelos importadores, dentro
dos limites fixados no Regulamento (CE) n? 1169/96.

figuram no anexo I do presente regulamento, o volume

global dos pedidos apresentados pelos importadores tradi
(') JO n? L 66 de 10. 3. 1994, p. 1 .
(*) JO n? L 21 de 27. 1 . 1996, p. 6.

h) JO n? L 155 de 28. 6. 1996, p. 5.

Artigo 3 ?

O presente regulamento entra em vigor no dia da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.
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O presente regulamento é obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 19 de Agosto de 1996.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão
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ANEXO I

TAXA DE REDUÇÃO/DE AUMENTO APLICÁVEL ÀS IMPORTAÇÕES DE 1994
(Importadores tradicionais)

Designação dos produtos

Calçado dos códigos SH/NC

Código SH/ NC

ex 6402 99 (')
6403 51
6403 59

Taxa de redução/
de aumento

-

5,43 %

+ 22,30

%

ex 6403 91 (')
ex 6403 99 (')

- 62,82 %

ex 6404 1 1 (')

- 18,82 %

6404 19 10

+

6911 10

- 19,18

Louça de mesa e de cozinha, com excepção da de porcelana
do código SH/NC

6912 00

- 18,16 %

Objectos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador,
etc., do código SH/NC

7013

+

6,80 %

Brinquedos dos códigos SH/NC

9503 41
9503 49
9503 90

+

9,514%

Louça de mesa e de cozinha, de porcelana do código

1,96 %

%

SH/NC

(') Excepto:

a) Calçado concebido para a prática de uma actividade desportiva, com sola não injectada, munido de ou preparado para
receber pontas, grampos, presilhas, travessas ou dispositivos semelhantes;
b) Calçado que exija tecnologia especial: calçado com um preço por par igual ou superior a 9 ecus, para uso em activi
dades desportivas, com sola moldada numa ou em diversas camadas, não injectada, fabricada com materiais sintéticos
especialmente concebidos para amortecer os choques ocasionados por movimentos verticais ou laterais, e com caracte
rísticas técnicas como, por exemplo, coxins herméticos contendo gás ou um fluido, componentes mecânicos para
absorver ou neutralizar o impacte, ou materiais como polímeros de baixa densidade .
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ANEXO II

TAXA DE REDUÇÃO A QUANTIDADE/VALOR SOLICITADA(O) NOS LIMITES DOS
MONTANTES MÁXIMOS FIXADOS PELO REGULAMENTO (CE) N? 1169/96
(importadores não tradicionais)
Designação dos produtos

Calçado dos códigos SH/NC

Código SH/ NC

Taxa de redução

ex 6402 99 (')

- 17,17 %

6403 51
6403 59

- 92,13 %

ex 6403 91 (')
ex 6403 99 (')

- 73,58 %

ex 6404 1 1 (')

- 58,32 %

6404 19 10

- 19,12 %

6911 10

- 31,94 %

Louça de mesa e de cozinha, com excepção da de porcelana
do código SH/NC

6912 00

- 47,09 %

Objectos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador,
etc., do código SH/NC

7013

- 65,20 %

Brinquedos dos códigos SH/NC

9503 41

Louça de mesa e de cozinha, de porcelana do código
SH/NC

9503 49

- 47,12 %

9503 90

(') Excepto:

a) Calçado concebido para a prática de uma actividade desportiva, com sola não injectada, munido de ou preparado para
receber pontas, grampos, presilhas, travessas ou dispositivos semelhantes;
b) Calçado que exija tecnologia especial: calçado com um preço por par igual ou superior a 9 ecus, para uso em activi
dades desportivas, com sola moldada numa ou em diversas camadas, não injectada, fabricada com materiais sintéticos
especialmente concebidos para amortecer os choques ocasionados por movimentos verticais ou laterais, e com caracte
rísticas técnicas como, por exemplo, coxins herméticos contendo gás ou um fluido, componentes mecânicos para
absorver ou neutralizar o impacte, ou materiais como polímeros de baixa densidade .
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REGULAMENTO (CE) N? 1658/96 DA COMISSÃO
de 19 de Agosto de 1996
que restabelece o direito aduaneiro preferencial de importação de rosas de flor

pequena originárias de Israel
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 4088 /87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as
condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferen
ciais na importação de determinados produtos da floricul
tura originários de Israel, Jordânia, Marrocos e Chipre (')
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n ? 539/96 (2), e, nomeadamente, o n ? 2, alínea b), do
seu artigo 5?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 4088/87
determina as condições de aplicação de um direito adua
neiro preferencial destinado às rosas de flor grande, rosas

de flor pequena, cravos unifloros (standard) e cravos
multifloros (spray), no limite de contingentes pautais
abertos anualmente para a importação na Comunidade de
flores frescas cortadas;

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1981 /94 do
Conselho (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 1099/96 da Comissão (4), determina
a abertura e modo de gestão de contingentes pautais
comunitários para flores e botões, frescos, cortados, origi
nários de Chipre, Jordânia, Marrocos e Israel;
Considerando que o n ? 3 do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n ? 4088/87 dispõe que o direito aduaneiro prefe
rencial será restabelecido para um dado produto e uma
dada origem se os preços do produto importado (sem
dedução do direito aduaneiro à taxa integral), com respeito

a pelo menos 70 % das quantidades relativamente às
quais existam cotações disponíveis nos mercados repre

Considerando que o Regulamento (CE) n? 667/96 da
Comissão (*) fixa os preços comunitários na produção de
cravos e de rosas, para aplicação do regime em causa;
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 700/88 da
Comissão (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 2917/93 f), estabelece as regras de
execução do regime em causa;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 3813/92
do Conselho (8), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (9), são utilizadas para
converter o montante expresso em moedas dos países
terceiros e estão na base de determinação das taxas de

conversão agrícolas das moedas dos Estados-membros;
que as regras de aplicação e determinação relativas a essas
conversões foram estabelecidas no Regulamento (CEE) n ?
1068 /93 da Comissão (l0), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1482/96 (");
Considerando que, para as rosas de flor pequena originá
rias de Israel, o direito aduaneiro preferencial fixado pelo
Regulamento (CE) n? 1981 /94 foi suspenso pelo Regula
mento (CE) n ? 1638 /96 da Comissão (12);
Considerando que, com base nas verificações efectuadas
nos termos do disposto nos Regulamentos (CEE)
n? 4088 /87 e (CEE) n ? 700/88, é necessário concluir que
as condições previstas no n? 3, último parágrafo, do artigo
2? do Regulamento (CEE) n ? 4088/87 estão reunidas,
para o restabelecimento do direito aduaneiro preferencial
relativo às rosas de flor pequena originárias de Israel; que
há que restabelecer o direito aduaneiro preferencial,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

sentativos da Comunidade, forem iguais ou superiores a

85 % do preço comunitário à produção desde o momento
da aplicação efectiva da medida de suspensão do direito
aduaneiro preferencial, durante :
— dois dias sucessivos de mercado após uma suspensão
em aplicação do n? 2, alínea a), do artigo 2? do refe
rido regulamento,

— três dias sucessivos de mercado após uma suspensão
em aplicação do n? 2, alínea b), do artigo 2? do refe
rido regulamento;

Artigo 1 ?

Para as importações de rosas de flor pequena originárias
de Israel (códigos NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51 ) é
restabelecido o direito aduaneiro preferencial fixado no
Regulamento (CE) n ? 1981 /94 alterado.

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 20 de Agosto
de 1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Agosto de 1996.

Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(5) JO n? L 92 de 13 . 4. 1996, p. 11 .

(«j JO n? L 72 de 18 . 3 . 1988, p. 16.
(')
(2)
H
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

382 de 31 . 12. 1987, p. 22.
79 de 29 . 3 . 1996, p. 6.
199 de 2. 8 . 1994, p. 1 .

146 de 20. 6. 1996, p. 8 .

f) JO n ? L 264 de 23. 10 . 1993, p. 33.
(8) JO n ? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O JO n ? L 22 de 31 . 1 . 1995, p . 1 .
(,0) JO n ? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(") JO n ? L 188 de 27. 7. 1996, p. 22.
H JO n ? L 205 de 15. 8 . 1996, p. 12.
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REGULAMENTO (CE) N? 1659/96 DA COMISSÃO
de 19 de Agosto de 1996

que rectifica os Regulamentos (CE) n ? 843/96 e (CE) n? 855/96 que estabelecem

os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

um produto, não se encontrar em vigor nenhum valor
forfetário de importação para uma dada origem, aplicar
-se-á a média dos valores forfetários de importação em
vigor, que é, por conseguinte, necessário recalcular esta

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

média caso um dos valores forfetários de importação seja

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3223/94 da
Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece
regras de execução do regime de importação dos frutos e
produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 2933/95 (2), e, nomeada
mente, o n ? 1 do seu artigo 4°,

rectificado;

Considerando que a aplicação do valor forfetário de
importação rectificado deve ser solicitada pelo interessado,
para evitar que este sofra consequências desvantajosas,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 150/95 (4), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 3 ?,

Considerando que os Regulamentos (CE) n? 843/96 (*) e
(CE) n? 855/96 (*) da Comissão, estabelecem os valores
forfetários de importação para a determinação do preço de
entrada do tomate originário de determinados países

Artigo 1 ?

Os valores forfetários de importação aplicáveis ao tomate
originário de determinados países terceiros constantes do
anexo dos Regulamentos (CE) n? 843/96 e (CE)
n? 855/96 são substituídos pelos valores forfetários de
importação indicados no quadro em anexo.

terceiros;

Artigo 2?

Considerando que uma verificação revelou a existência de
um erro no anexo dos referidos regulamentos; que é, pois,

O presente regulamento entra em vigor em 20 de Agosto

necessário rectificar os regulamentos em causa;

de 1996.

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 3223/94 prevê,

O artigo 1 ? é aplicável, a pedido do interessado, de 8 de

no n ? 3 do seu artigo 4?, que, sempre que, em relação a

Março a 10 de Maio de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Agosto de 1996.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(4)
(*)
6

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994,
307 de 20. 12. 1995,
387 de 31 . 12. 1992,
22 de 31 . 1 . 1995, p.
114 de 8 . 5. 1996, p.
115 de 9. 5. 1996, p.

p. 66.
p. 21 .
p. 1 .
1.
20.
34.
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ANEXO

(em ecus/100 kg)
Regulamento

Código NC

(CE) n? 843/96

0702 00 25

(CE) n? 855/96

0702 00 25

Código
países terceiros (')

Valor forfetario

204

104,0

de importação

999

75ß

204

104,0

999

81,0

(') Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n ? 68/96 da Comissão (JO n? L 14 de 19. 1 . 1996, p. 6). O codigo
«999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N? 1660/96 DA COMISSÃO
de 19 de Agosto de 1996
que rectifica o Regulamento (CE) n? 1423/96, que estabelece os valores

forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos
frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

forfetario de importação para uma dada origem, aplicar
-se-á a média dos valores forfetários de importação em
vigor, que é, por conseguinte, necessário recalcular esta
média caso um dos valores forfetários de importação seja

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

rectificado;

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3223/94 da
Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece
regras de execução do regime de importação dos frutos e

Considerando que a aplicação do valor forfetário de
importação rectificado deve ser solicitada pelo interessado,
para evitar que este sofra consequências desvantajosas,

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 2933/95 (2), e, nomeada
mente, o n ? 1 do seu artigo 4?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
Artigo 1 ?

política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1 50/95 (4), e,
nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 3 ?,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1423/96 da
Comissão (*), estabelece os valores forfetários de importa
ção para a determinação do preço de entrada de maçãs e
cerejas de determinados países terceiros;

Considerando que uma verificação revelou a existência de
um erro no anexo do referido regulamento; que é, pois,
necessário rectificar o regulamento em causa;

Os valores forfetários de importação aplicáveis às maçãs e
cerejas originárias de determinados países terceiros cons
tantes do anexo do Regulamento (CE) n? 1423/96 são
substituídos pelos valores forfetários de importação indi
cados no quadro em anexo.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 20 de Agosto
de 1996.

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 3223/94 prevê,
no n? 3 do seu artigo 4?, que, sempre que, em relação a
um produto, não se encontrar em vigor nenhum valor

O artigo 1 ? é aplicável, a pedido do interessado, em 23 de
Julho de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Agosto de 1996.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(«)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994, p. 66.
307 de 20. 12. 1995, p. 21 .
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

M JO n? L 182 de 23. 7. 1996, p. 17.
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ANEXO

(em ecus/100 kg)
Regulamento

Código NC

(EG) n° 1423/96

0808 10 71 ,
0808 10 73,
0808 10 79
0809 20 59

Código
países terceiros (')

Valor forfetário

800
804
999

188,7
91,0
95,0

de importação

400

173,1

404

134,6
134,6

999

(l) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n? 68/96 da Comissão (JO n? L 14 de 19. 1 . 1996, p. 6). O código
«999» representa «outras origens».
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N ? L 210/21

REGULAMENTO (CE) N? 1661/96 DA COMISSÃO
de 19 de Agosto de 1996
que rectifica o Regulamento (CE) n? 1487/96, que estabelece os valores forfetários
de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e
produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

forfetario de importação para uma dada origem, aplicar
-se-á a média dos valores forfetários de importação em

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3223/94 da
Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece
regras de execução do regime de importação dos frutos e
produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 2933/95 (2), e, nomeada
mente, o n ? 1 do seu artigo 4?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

vigor, que é, por conseguinte, necessário recalcular esta

média caso um dos valores forfetários de importação seja
rectificado;

Considerando que a aplicação do valor forfetário de

importação rectificado deve ser solicitada pelo interessado,
para evitar que este sofra consequências desvantajosas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da

Artigo 1 ?

política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (4), e,
nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 3 ?,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1487/96 da
Comissão (*), estabelece os valores forfetários de importa
ção para a determinação do preço de entrada dos limões,
das uvas de mesa, das maçãs, das peras, das cerejas e das
ameixas originários de determinados países terceiros;

Considerando que uma verificação revelou a existência de
um erro no anexo do referido regulamento; que é, pois,
necessário rectificar o regulamento em causa;

Os valores forfetários de importação aplicáveis aos limões,
às uvas de mesa, às maçãs, às peras, às cerejas e às ameixas
originários de determinados países terceiros constantes do
anexo do Regulamento (CE) n ? 1487/96, são substituídos
pelos valores forfetários de importação indicados no
quadro em anexo.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 20 de Agosto
de 1996 .

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 3223/94 prevê,
no n? 3 do seu artigo 4?, que, sempre que, em relação a
um produto, não se encontrar em vigor nenhum valor

O artigo 1 ? é aplicável, a pedido do interessado, de 27 a
29 de Julho de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Agosto de 1996.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) JO n ? L 307 de 20 . 12. 1995, p. 21 .

(3) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(4) JO n? L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

M JO n? L 188 de 27. 7. 1996, p. 35.
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ANEXO

(em ecus/100 kg)
Regulamento

Código NC

(CE) n? 1487/96

0805 30 30

I
0806 10 40

I
l
I

Código

Valor forfetário

países terceiros (')

de importação

388

71,4

524

64,7

528

62,8

999

75,3

400

157,1

600
999

175,1
143,6

388

96,4

0808 10 71 ,
0808 10 73,
0808 10 79

0808 20 51

0809 20 59

0809 40 30

400

80,2

512

92,4

804

93,6

999

95,8

388

83,3

512

81,5

999

94,0

052

197,0

400

178,6

999

135,6

624

209,4

999

102,3

(') Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n? 68/96 da Comissão (JO n? L 14 de 19. 1 . 1996, p. 6). O código
«999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N ? 1662/96 DA COMISSÃO
de 19 de Agosto de 1996

que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço
de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ção pela Comissão dos valores forfetários de importação
dos países terceiros, relativamente aos produtos e períodos

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

que especifica no seu anexo;

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 3223/94 da
Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece

Considerando que, em aplicação dos supracitados crité
rios, os valores forfetários de importação devem ser fixados

regras de execução do regime de importação dos frutos e
dos produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 2933/95 (2), e, nomea
damente, o n ? 1 do seu artigo 4?,

nos níveis constantes em anexo,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da

política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (4), e,
nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 3 ?,

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

Artigo 1 ?

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

O presente regulamento entra em vigor em 20 de Agosto
de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Agosto de 1996.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

(•) JO n? L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) JO n? L 307 de 20. 12. 1995, p. 21 .
(3) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

h) JO n? L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 19 de Agosto de 1996, que estabelece os valores
forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e
produtos hortícolas
(ECU/100 kg)
Código NC
0702 00 35

Código
países terceiros (')

Valor forfetário

67,7
114,2

69,4

624
999

0808 10 98

039
052

064

624

388

999

75,4

400

052

204

62,4
156,2
61,0
53,8
69,1
144,3
87,1
90,6
54,3
77,5

412

54,2

208
212

053

060
066

068
204

624
999

052

508

16,5

624

151,9
70,9
135,0
88,8
74,0
73,3

999
052
204

220
388

999

68,2
80,0
66,5
68,5
58,0
96,5
48,9
78,0

052

74,0

064

75,6

066

49,4
110,8
157,8
58,7
307,2

400

512
520
524
528

600
624

220
400
412
508

512

600

186,0
54,3

de importação

0808 10 92, 0808 10 94,

86,8
44,0
97,5
95,8

204

0806 10 40

Código
países terceiros (')

80,2
70,8
54,0
80,3

068

0805 30 30

Código NC

060
064

0709 90 79

de importação

052

0 66

ex 0707 00 2 5

Valor forfetário

(ECU/100 kg)

070

284

404

416
508
512
524

528

624

86,5

804

107,3
141,3
98,1
91,4
104,1
97,4
72,5
90,3
70,4
88,7
132,9
79,0
115,4
84,0
73,0

999

91,6

052

53,9
121,8
106,8

804
999
039

052

064
388
400
512

528
624
728
800

0809 30 41 , 0809 30 49

220

624
999

0809 40 30

81,6
67,4
63,6
72,7
113,5
89,3
100,3
83,5

728

800

0808 20 57

121,0
64,0
101,7
90,2
72,1

052

064
066

068
400

624
676
999

94,2
78,8
59,9

57,9
61,2
143,5
212,2
68,6
97,4

(') Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n? 68/96 da Comissão (JO n? L 14 de 19. 1 . 1996, p. 16). O código « 999» representa «outras
origens».
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DIRECTIVA 96144/CE DA COMISSÃO

de 1 de Julho de 1996

que adapta ao progresso técnico a Directiva 70/220/CEE do Conselho relativa à
aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes às medidas a
tomar contra a poluição do ar pelas emissões provenientes dos veículos a motor
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

medição das emissões contidas na directiva; que não é
portanto necessário invalidar recepções existentes nos
termos da directiva nem impedir a matrícula, a venda e a
entrada em circulação de novos veículos abrangidos por

Tendo em conta a Directiva 70/220/CEE do Conselho, de

tais recepções;

20 de Março de 1970, relativa à aproximação das legisla
ções dos Estados-membros respeitantes às medidas a
tomar contra a poluição do ar pelas emissões provenientes
dos veículos a motor ('), com a última redacção que lhe foi
dada pela Directiva 94/ 12/CE (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 5°,
Considerando que a Directiva 70/220/CEE é uma das
directivas específicas do procedimento de recepção CEE
que foi instituído pela Directiva 70/ 156/CEE do Conse
lho (3), com a última redacção que lhe foi dada pela Direc
tiva 95/54/CE da Comissão (4); que, em consequência, as
disposições da Directiva 70/ 156/CEE relativas aos siste
mas, componentes e unidades técnicas dos veículos se
aplicam à presente directiva;
Considerando que a Directiva 70/220/CEE estabelece as
especificações para o ensaio das emissões dos veículos a
motor abrangidos pelo seu âmbito de aplicação; que,
tendo em conta a experiência obtida e o estado de avanço
das técnicas laboratoriais, parece ser adequado adaptar
essas especificações nesse sentido;
Considerando que é igualmente adequado alinhar as
condições de ensaio da Directiva 70/220/CEE com as da
Directiva 80/ 1268/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro
de 1980, relativa à aproximação das legislações dos Esta

dos-membros respeitantes às emissões de dióxido de
carbono e ao consumo de combustível dos veículos a

motor
com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 93/ 116/CE da Comissão ^, nomeadamente

no que diz respeito à relação entre a massa de referência
do veículo e a inércia equivalente que deve ser utilizada;

Considerando que a presente directiva estabelecerá a
conformidade entre as disposições da utilização da inércia

Considerando que as disposições da presente directiva
estão de acordo com o parecer do Comité de adaptação ao
progresso técnico estabelecido pela Directiva 70/ 156/CEE,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1 ?
Os anexos da Directiva 70/220/CEE são alterados de

acordo com o anexo da presente directiva.

Artigo 2?
A partir de 1 de Janeiro de 1997, os Estados-membros
deixam de poder conceder:

— a recepção CEE nos termos do n ? 1 do artigo 4? da
Directiva 70/ 156/CEE, ou

— a recepção de âmbito nacional, a não ser que sejam
invocadas as disposições do n ? 2 do artigo 8 ? da
Directiva 70/ 156/CEE,

a um novo modelo de veículo por motivos relacionados
com a poluição do ar pelas emissões se não forem satis
feitas as disposições da Directiva 70/220/CEE.
A presente directiva não anula nenhuma recepção conce
dida ao abrigo da Directiva 70/220/CEE, nem impede a
extenção de tais recepções ao abrigo das disposições da
directiva com base na qual foram originalmente concedi
das.

equivalente da Directiva 70/220/CEE e as disposições da
Directiva 80/ 1268/CEE e entre a redacção da ficha de

informações e da ficha de recepção da Directiva
70/220/CEE e a redacção correspondente da Directiva
70/ 156/CEE;

Considerando que as presentes alterações dizem apenas

respeito às disposições administrativas e às técnicas de
(')
(2)
(3
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
O JO n? L
6 JO n ? L

76 de 6. 4. 1970, p. 1 .
100 de 19. 4. 1994, p. 42.
42 de 23. 2. 1970, p. 1 .
266 de 8. 11 . 1995, p. 1 .
375 de 31 . 12. 1980, p. 36.
329 de 30. 12. 1993, p. 39.

Artigo 3 ?
1 . Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para darem cumprimento à presente directiva até 31
de Dezembro de 1996. Desse facto informarão imediata
mente a Comissão.

Quando os Estados-membros adoptarem tais disposições,
estas devem incluir uma referência à presente directiva ou
ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publi
cação oficial. As modalidades dessa referência serão adop
tadas pelos Estados-membros.

N? L 210/26
2.
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Os Estados-membros comunicarão a Comissão o

texto das principais disposições de direito nacional que
adoptarem no domínio regulado pela presente directiva.

Artigo 4?

20 . 8 . 96

Artigo 5 ?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.

Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1996.
Pela Comissão

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

Martin BANGEMANN

Membro da Comissão
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ANEXO

ALTERAÇÕES DOS ANEXOS DA DIRECTIVA 70/220/CEE
1 . Entre os artigos e o anexo I e aditado uma lista de anexos com a seguinte redacção:
« LISTA DE ANEXOS

ANEXO I:

Âmbito de aplicação, definições, pedido de recepção CEE, recepção CEE, requisitos e
ensaios, modificações do modelo, conformidade da produção, disposições transitórias

ANEXO II:

Ficha de informações

Apêndice: Informação sobre as condições de ensaio
ANEXO III:

Ensaio de tipo I (Controlo das emissões pelo tubo de escape após um arranque a frio)

Apêndice 1: Ciclo de marcha utilizado para o ensaio do tipo I

Apêndice 2: Banco de rolos
Apêndice 3: Método de medição em pista — simulação em banco de rolos
Apêndice 4: Verificação das inércias não-mecânicas
Apêndice 5: Descrição dos sistemas de recolha dos gases de escape
Apêndice 6: Método de calibração da aparelhagem

Apêndice 7: Controlo do conjunto do sistema
Apêndice 8: Cálculo das massas das emissões de poluentes
ANEXO IV:

Ensaio de tipo II (Controlo das emissões de monóxido de carbono em regime de marcha
lenta sem carga)

ANEXO V:

Ensaio de tipo III (Controlo das emissões de gases do cárter)

ANEXO VI:

Ensaio de tipo IV (Determinação das emissões por evaporação provenientes de veículos
equipados com motores de ignição comandada)

Apêndice 1: Calibração dos equipamentos necessários para o ensaio de emissões por
evaporação

ANEXO VII:

Ensaio de tipo V (Ensaio de envelhecimento para verificar a durabilidade dos dispositivos
antipoluição)

ANEXO VIII:

Especificações dos combustíveis de referência

ANEXO IX:

Ficha de recepção CEE

Apêndice: Adenda».

N? L 210/28
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Anexo I:

2. O título passa a ter a seguinte redacção:

«Âmbito de aplicação, definições, pedido de recepção CEE, recepção CEE, requisitos e ensaios,
modificações do modelo, conformidade da produção, disposições transitórias».

3. A primeira frase do ponto 1 passa a ter a seguinte redacção:
«A presente directiva aplica-se:
— às emissões pelo tubo de escape, às emissões por evaporação, às emissões de gases do cárter e à durabilidade
dos dispositivos antipoluição de todos os veículos a motor equipados com motores de ignição comandada,
bem como

— às emissões pelo tubo de escape e à durabilidade dos dispositivos antipoluição de veículos das categorias M, e
N , (') equipados com motores de ignição por compressão,

abrangidos pelo artigo 1 ? da Directiva 70/220/CEE, alterada pela Directiva 83/351 /CEE do Conselho (*), com
excepção dos veículos da categoria N, recepcionados ao abrigo da Directiva 88/77/CEE do Conselho (**).
O JO n? L 197 de 20. 7. 1983, p. 1 .
O JO n? L 36 de 9. 2. 1988, p. 33.».

4. A nota de pe-de-pagina (') passa a ter a seguinte definição:

«(') Conforme definidos na parte A do anexo II da Directiva 70/ 156/CEE.».
5. O ponto 3.2 passa a ter a seguinte redacção:
«3.2. No anexo II figura um modelo da ficha de informações.».

6. O ponto 3.2.1 é suprimido.
7. O ponto 3.2.2 é suprimido.

8 . O ponto 3.2.3 passa a ser 3.2.1 e a ter seguinte redacção:
«3.2.1 . Quando adequado, cópias das outras recepções, incluindo dados relevantes que permitam extensões das
recepções e a determinação dos factores de deterioração.».

9. Após o ponto 4.2 é aditado um novo ponto com a seguinte redacção:
«4.3. A cada modelo de veículo recepcionado deve ser atribuído um número de recepção conforme com o anexo
VII da Directiva 70/ 156/CEE. Um Estado-membro não pode atribuir o mesmo número a outro modelo de
veículo.».

10. No quadro 1.5.2, a expressão «massa» é substituída por «massa máxima».
11 . No ponto 5.3.1.4:

— A primeira frase passa a ter a seguinte redacção:
«Sob reserva dos requisitos previstos no ponto 5.3.1.5, o ensaio deve ser repetido três vezes.».

— A nota pé-de-página (') do ponto 5.3.1.4.1 é suprimida.
— O ponto 5.3.1.4.2 é suprimido.

— A figura 1.5.3 é substituída por uma nova figura como se indica a seguir:
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Figura 1.5.3

Fluxograma relativo à recepção por via do ensaio de tipo I
(ver ponto 5.3.1 )
Recepção CEE
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12. O ponto 6 passa a ter a seguinte redacção:
«6. Modificações do modelo e alterações das recepções

No caso de modificações do modelo de veículo recepcionado nos termos da presente directiva, aplicam-se as
disposições do artigo 5? da Directiva 70/ 156/CEE e, se pertinentes, as seguintes disposições especiais.».
13. O ponto 6.1.1.1 passa a ter a seguinte redacção:
«6.1.1.1 . A recepção pode ser alargada apenas a modelos de veículos cuja massa de referência exige a utilização
das duas inércias equivalentes imediatamente superiores ou de qualquer inércia equivalente inferior.».

14. A parte final da primeira frase do ponto 6.1.2.3 passa a ter a seguinte redacção:
«. .

mediante aprovação do serviço técnico.».

15. Ao ponto 6.3.1.1 é aditado um novo travessão com a seguinte redacção:
«— Distâncias entre centros dos cilindros .».

16 . No ponto 6.3.1.2:

— Na versão portuguesa, a expressão «conversor catalítico» é substituída pelo termo «catalisador».
— O terceiro travessão passa a ter a seguinte redacção:

«— dimensão e forma do(s) catalisadores) (volume do monolito ± 10 %)».
— No décimo travessão aditar, «entrada do catalisador)», uma frase com a seguinte redacção:
« Esta variação de temperatura deve ser verificada em condições estabilizadas à velocidade de 120 km/h e à
regulação de carga do tipo I.».

17. O ponto 6.3.1.3 passa a ter a seguinte redacção:
«6.3.1.3. Categoria de inércia: as duas categorias de inércia imediatamente superiores e qualquer categoria de
inércia inferior.».

18 . O ponto 7.1.1 passa a ter a seguinte redacção:
«7.1.1 . Se tiver de ser efectuado um ensaio de tipo I e a recepção de um veículo tiver uma ou mais extensões, os
ensaios serão efectuados quer com o veículo descrito no dossier de fabrico inicial quer com o veículo
descrito no dossier de fabrico relativo à extensão pertinente.».
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Anexo II:

19. O anexo II é substituído pelo seguinte novo anexo II:
« ANEXO II

FICHA DE INFORMAÇÕES N?
nos termos do anexo I da Directiva 70/ 156/CEE (*) relativa à recepção CEE de um veículo no que diz
respeito às medidas a tomar contra a poluição do ar pelas emissões provenientes dos veículos a
motor (Directiva 70/220/CEE, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva .../.. ./CE)
As seguintes informações, se aplicáveis, devem ser fornecidas em triplicado e incluir um índice. Se houver
desenhos, devem ser fornecidos à escala adequada e com pormenor suficiente, em formato A4 ou dobrados
nesse formato. Se houver fotografias, estas devem ter o pormenor suficiente.
No caso de os sistemas, componentes ou unidades técnicas possuírem controlos electrónicos, fornecer as infor
mações relevantes relacionadas com o seu desempenho.
0.

GENERALIDADES

0.1 .

Marca (firma do fabricante):

0.2.

Modelo e designação(ões) comercial(is) geral(is):

0.3.

Meios de identificação do modelo, se marcados no veículo f):

0.3.1 .

Localização dessa marcação:

0.4.

Categoria do veículo (c):

0.5.

Nome e morada do fabricante:

0.8 .

Morada(s) da(s) linha(s) de montagem :

1.

CONSTITUIÇÃO GERAL DO VEÍCULO

1 .1 .

Fotografias e/ou desenhos de um veículo representativo:

1.3.3.

Eixos motores (número, posição, interligação):

2.

MASSAS E DIMENSÕES (c) (em kg e mm)
(ver desenho quando aplicável)

2.6.

Massa do veículo carroçado em ordem de marcha, ou massa do quadro com cabina, se o fabri
cante não fornecer a carroçaria (com equipamento standard, incluindo líquido de arrefecimento,
lubrificantes, combustível, ferramentas, roda de reserva e condutor) (°) (máximo e mínimo): .

2.8 .

Massa máxima em carga tecnicamente admissível, declarada pelo fabricante (y) (máximo e míni
mo):

3.

MOTOR (i)

3.1 .

Fabricante :

3.1.1 .

Código do fabricante para o motor (conforme marcado no motor, ou outro meio de identificação):

3.2.

Motor de combustão interna

3.2.1.1 .

Princípio de funcionamento: ignição comandada/ignição por compressão, quatro tempos/dois
tempos (')

(*) Os números dos pontos e as notas de pé-de-página utilizados nesta ficha de informações correspondem aos do anexo I da
Directiva 70/ 156/CEE. Os pontos não relevantes para efeitos da presente directiva são omitidos.
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3.2.1.2.

Numero e disposição dos cilindros:

3.2.1.2.1 .

Diâmetro (r):

mm

3.2.1.2.2.

Curso (r):

mm

3.2.1.2.3 .

Ordem de inflamação:

3.2.1 .3.

Cilindrada (s):

3.2.1.4.

Taxa de compressão volumétrica (2):

3.2.1.5.

cm3

Desenhos da câmara de combustão, face superior do êmbolo e, no caso de motores de ignição
comandada, segmentos:

3.2.1.6.

Velocidade de marcha lenta sem carga (2):

3.2.1.7.

Teor de monóxido de carbono em volume nos gases de escape com o motor em marcha lenta
sem carga (2):
% conforme indicado pelo fabricante (motores de ignição comandada apenas)

3.2.1 .8.

Potência útil máxima ('):

3.2.2.

Combustível: gasóleo/gasolina/gas de petroleo liquefeito/qualquer outro (')

3.2.2.1 .

IOR, com chumbo:

3.2.2.2.

IOR, sem chumbo:

3.2.2.3.

Entrada do reservatório de combustível: orifício restringido/etiqueta (')

3.2.4.

Alimentação de combustível

3.2.4.1 .

Por meio de carburadores): sim/ não (! )

3.2.4.1.1 .

Marca(s):

3.2.4.1.2.

Tipo(s):

3.2.4.1.3 .

Número instalado:

kW a

min - '

min — 1 (valor declarado pelo fabricante)

3.2.4.1.4.

Regulações (2)

3.2.4.1.4.1 .

Pulverizadores do carburador:

3.2.4.1.4.2.

Ventuns:

3.2.4.1.4.3 .

Nível na cuba:

Ou a curva de debito do combustível em função do

3.2.4.1.4.4.

Massa da bóia:

débito de ar e indicação dos limites de regulação para
respeitar a curva

3.2.4.1.4.5.

Agulha da bóia:

3.2.4.1.5.

Sistema de arranque a frio: manual/automatico (')

3.2.4.1.5.1 .

Princípio(s) de funcionamento:

3.2.4.1.5.2.

Limites/regulações de funcionamento (') (2):

3.2.4.2.

Por injecção de combustível (ignição por compressão apenas): sim/não (')

3.2.4.2.1 .

Descrição do sistema:

3.2.4.2.2.

Princípio de funcionamento: injecção directa/pré-câmara/câmara de turbulência (')

3.2.4.2.3.

Bomba de injecção

3.2.4.2.3.1 .

Marca(s):

3.2.4.2.3.2.

Tipo(s):

3.2.4.2.3.3.

Débito máximo de combustível (') (2):
mmVcurso ou ciclo à velocidade da bomba de:
min 1 ou, alternativamente, um diagrama característico:

3.2.4.2.3.4.

Regulação da injecção (2):

3.2.4.2.3.5.

Curva do avanço da injecção (2):

3.2.4.2.3.6.

Procedimento de calibração: banco de ensaio/motor (')

3.2.4.2.4.

Regulador

^
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3.2.4.2.4.1 .

Tipo:

3.2.4.2.4.2.

Ponto de corte

3.2.4.2.4.2.1 .

Ponto de corte em carga:

min -1

3.2.4.2.4.2.2.

Ponto de corte sem carga:

min -1

3.2.4.2.6.

Injectores)

3.2.4.2.6.1 .

Marca(s):

3.2.4.2.6.2.

Tipo(s):

3.2.4.2.6.3.

Pressão de abertura (2): kPa ou diagrama característico (2):

3.2.4.2.7.

Sistema de arranque a frio

3.2.4.2.7.1 .

Marca(s):

3.2.4.2.7.2.

Tipo(s):

3.2.4.2.7.3.

Descrição:

3.2.4.2.8 .

Sistema auxiliar de arranque

3.2.4.2.8.1 .

Marca(s):

3.2.4.2.8.2.

Tipo(s):

3.2.4.2.8.3.

Descrição:

3.2.4.3.

Por injecção de combustível (ignição comandada apenas): sim/não (')

3.2.4.3.1 .

Princípio de funcionamento: colector de admissão [ponto único/multiponto (')/injecção directa/
/outro (especificar)] ('):

3.2.4.3.2.

Marca(s):

3.2.4.3.3.

Tipo(s):

3.2.4.3.4.

Descrição do sistema:

3.2.4.3.4.1 .

Tipo ou número da unidade de controlo:

3.2.4.3.4.2.

Tipo do regulador de combustível:

3.2.4.3.4.3.

Tipo do sensor do fluxo de ar:

3.2.4.3.4.4.

Tipo do distribuidor de combustível:

3.2.4.3.4.5.

Tipo do regulador de pressão:

3.2.4.3.4.6.

Tipo do micro-interruptor:

3.2.4.3.4.7.

Tipo do parafuso de ajustamento da marcha lenta sem

No caso de sistemas que não sejam
de injecção contínua, dar porme
nores equivalentes

carga :

3.2.4.3.4.8.

Tipo do alojamento do sistema de comando dos gases:

3.2.4.3.4.9.

Tipo do sensor de temperatura da água:

3.2.4.3.4.10.

Tipo do sensor de temperatura do ar:

3.2.4.3.4.11 .

Tipo do interruptor de temperatura do ar:

3.2.4.3.5.

Injectores: pressão de abertura (2):

3.2.4.3.6.

Regulação da injecção:

3.2.4.3.7.

Sistema de arranque a frio

3.2.4.3.7.1 .

Princípio(s) de funcionamento:

3.2.4.3.7.2.

Limites/regulações de funcionamento (') (2):

3.2.4.

Bomba de alimentação

3.2.4.4.1 .

Pressão (2):

3.2.6.

Ignição

3.2.6.1 .

Marca(s):

kPa ou diagrama característico (2):

kPa ou diagrama característico (2):
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3.2.6.2.

Tipo(s):

3.2.6.3.

Princípio de funcionamento:

3.2.6.4.

Curva de avanço da ignição (2):

3.2.6.5.

Regulação da ignição estática (2):

3.2.6.6.

Folga dos platinados (2):

3.2.6.7.

Ângulo da carne (2):

3.2.7.

Sistema de arrefecimento (por liquido/por ar)(')

3.2.8 .

Sistema de admissão

3.2.8.1 .

Sobrealimentador: sim/não (')

3.2.8.1.1 .

Marca(s):

3.2.8.1.2.

Tipo(s):

3.2.8.1.3.

Descrição do sistema (por exemplo, pressão máxima de sobrealimentação:
descarga, se aplicável):

3.2.8.2.

Permutador de calor do ar de sobrealimentação: sim/não (')

3.2.8.4.

Descrição e desenhos das tubagens de admissão e respectivos acessórios (câmara de admissão,
dispositivo de aquecimento, entradas de ar adicionais, etc.):

3.2.8.4.1 .

Descrição do colector de admissão (incluir desenhos e/ou fotografias):

3.2.8.4.2.

Filtro de ar, desenhos:

3.2.8.4.2.1 .

Marca(s):

3.2.8.4.2.2.

Tipo(s):

3.2.8.4.3 .

Silencioso de admissão, desenhos:

3.2.8.4.3.1 .

Marca(s):

3.2.8.4.3.2.

Tipo(s):

3.2.9.

Sistema de escape

3.2.9.2.

Descrição e/ou desenho do sistema de escape:

3.2.11 .

Regulação das válvulas ou dados equivalentes

3.2.11.1 .

Elevação máxima das válvulas, ângulos de abertura e de fecho ou indicações respeitantes a
sistemas alternativos de distribuição, em relação aos pontos mortos superiores:

3.2.11.2.

Gamas de referência e/ou de regulação ('):

3.2.12.

Medidas tomadas contra a poluição do ar

3.2.12.1 .

Dispositivo para reciclar os gases do cárter (descrição e desenhos):

3.2.12.2.

Dispositivos antipoluição adicionais (se existirem e se não forem abrangidos por outra rubrica)

3.2.12.2.1 .

Catalisador: sim/não (')

3.2.12.2.1.1 .

Numero de catalisadores e elementos :

3.2.12.2.1.2.

Dimensões, forma e volume do(s) catalisadores):

3.2.12.2.1.3.

Tipo de acção catalítica:

3.2.12.2.1.4.

Carga total de metais preciosos:

3.2.12.2.1.5.

Concentração relativa:

3.2.12.2.1.6.

Substrato (estrutura e material):

3.2.12.2.1.7.

Densidade das células :

3.2.12.2.1.8.

Tipo de alojamento do(s) catalisadores):

3.2.12.2.1.9.

Localização do(s) catalisadores) (lugar e distância de referência na linha de escape):

graus antes do PMS
mm

graus

kPa, válvula de

, ou

ou

20. 8 . 96

f PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 210/35

3.2.12.2.1.10. Blindagem térmica: sim/não (')
3.2.12.2.2.

Sensor de oxigénio: sim/não (')

3.2.12.2.2.1 .

Tipo:

3.2.12.2.2.2.

Localização:

3.2.12.2.2.3.

Gama de controlo:

3.2.12.2.3.

Injecção de ar: sim/não (')

3.2.12.2.3.1 .

Tipo (ar pulsado, bomba de ar, etc.):

3.2.12.2.4.

Recirculação dos gases de escape: sim/não (')

3.2.12.2.4.1 .

Características (caudal , etc.):

3.2.12.2.5.

Sistema de controlo das emissões por evaporação: sim/não (')

3.2.12.2.5.1 .

Descrição pormenorizada dos dispositivos e respectivo estado de afinação:

3.2.12.2.5.2.

Desenho do sistema de controlo da evaporação:

3.2.12.2.5.3.

Desenho do colector de vapores:

3.2.12.2.5.4.

Massa de carvão seco:

3.2.12.2.5.5.

Desenho esquemático do reservatório de combustível com indicação da capacidade e material: ....

3.2.12.2.5.6 .

Desenho da blindagem térmica entre o reservatório e o sistema de escape:

3.2.12.2.6 .

Colector de partículas: sim/não (')

3.2.12.2.6.1 .

Dimensões, forma e capacidade do colector de partículas :

3.2.12.2.6.2 .

Tipo e concepção do colector de partículas:

3.2.12.2.6.3 .

Localização (distância de referência na linha de escape):

3.2.12.2.6.4 .

Método ou sistema de regeneração, descrição e/ou desenho:

3.2.12.2.7.

Outros sistemas (descrição e funcionamento):

4.

TRANSMISSÃO O

4.4.

Embraiagem (tipo):

4.4.1 .

Conversão máxima de binário : ...

4.5.

Caixa de velocidades

4.5.1 .

Tipo [manual/automática/CVT (')]:

4.6 .

Relações de transmissão

g

Relações de transmissão

(relações entre as
Velocidade

rotações do motor
e as rotações do veio
de saída da caixa

de velocidade)

Máxima para
CVTO
1

2
3

Mínima para
CVTO
Marcha atrás

\

(*) Transmissão continuamente variavel.

Relação(ões) no diferencial
(relação entre as
rotações do veio de saída
da caixa de velocidades

e as rotações das
rodas motrizes

Relações
finais
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6.

SUSPENSÃO

6.6 .

Pneumáticos e rodas

6.6.1 .

Combinação(ões) pneumático/roda [para os pneumáticos, indicar a designação da dimensão, o
índice de capacidade de carga mínimo, o símbolo da categoria de velocidade mínima; para as
rodas, indicar a(s) dimensão(ões) da jante e saliência(s)]

6.6.1.1 .

Eixos

6.6 . 1.1.1 .

Eixo 1 :

6.6.1.1.2 .

Eixo 2:

6.6.1.1.3 .

Eixo 3 :

6. 6.1.1.4 .

Eixo 4:
etc .

6.6.2.

Limites superior e inferior dos raios de rolamento:

6.6.2.1 .

Eixo 1 :

6.6.2.2.

Eixo 2:

6.6.2.3 .

Eixo 3 :

6.6.2.4.

Eixo 4:
etc .

6.6.3.

Pressão(ões) dos pneumáticos recomendada(s) pelo fabricante do veículo:

9.

CARROÇARIA

9.10.3 .

Bancos

9.10.3.1 .

Número:

Data, processo

Apêndice

INFORMAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DE ENSAIO
1.

Velas de ignição

1.1 .

Marca:

1.2.

Tipo:

1.3.

Regulação da folga:

2.

Bobina de ignição

2.1 .

Marca :

2.2.

Tipo:

3.

Condensador de ignição

3.1 .

Marca :

3.2.

Tipo:

4.

Lubrificante utilizado

4.1 .

Marca:

4.2.

Tipo:

kPa
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Anexo III

20 . A parte final da segunda frase do ponto 4.1.4.2 passa a ter a seguinte redacção:
«... com uma precisão de 5% , a 120, 100, 80, 60 e 40 km/h, e de 10 % , a 20 km/h.».
21 . A parte final da primeira frase do ponto 4.1.5.2 passa a ter a seguinte redacção:
«... velocidades estabilizadas de 120, 100 , 80 , 60, 40 e 20 km/h .».

22. No ponto 4.2.3 :

— a primeira frase é suprimida,
— a figura III.4.2.3 é suprimida.

23. No ponto 4.2.7, o texto após a vírgula tem a seguinte redacção:

«. . ., os tubos de ligação devem estar ligados entre si tão perto do veículo quanto possível mas de modo a não
afectar o funcionamento do veículo .».

24. No ponto 4.3.1.2:

— O segundo parágrafo passa a ter a seguinte redacção:

«O erro de medição não deve ser superior a ± 2 % (erro intrínseco do analisador), não tendo em conta o
verdadeiro valor dos gases de calibração. Para teores inferiores a 100 ppm, o erro de medição não deve
exceder ± 2 ppm. A amostra de ar ambiente deve ser medida no mesmo analisador com uma gama adequa
da.».

— O terceiro e quarto parágrafos são suprimidos.
— O último parágrafo passa a ter a seguinte redacção:
«A balança utilizada para determinar o peso dos filtros deve ter uma precisão de 5 µg e uma capacidade de
leitura de 1 µg.».
25. No ponto 4.3.2, a terceira frase do terceiro parágrafo passa a ter a seguinte redacção:

«A sonda de recolha do gás na qual as partículas serão recolhidas deve estar disposta no canal de diluição de
modo a permitir a recolha de um fluxo de gás representativo da mistura homogénea ar/gás de escape e assegurar
que a temperatura da mistura ar/gás de escape não exceda 325 K (52 °C) imediatamente antes do filtro de partí
culas .».

26 . No ponto 5.1 :

— O quadro é substituído pelo seguinte:
Massa de referencia do veículo (Pr)
(kg)

Inércia equivalente I
(kg)

« Pr < 480

455

480 < Pr < 540

510

540 < Pr < 595

570

595 < Pr < 650

625

650 < Pr < 710

680

710 < Pr < 765

740

765 < Pr < 850

800

850 < Pr < 965

910

965 < Pr < 1 080

1 020

1 080 < Pr <

1 190

1 130

1 190 < Pr <

1 305

1 250

1 305 < Pr < 1 420

1 360

1 420 < Pr < 1 530

1 470

1 530 < Pr < 1 640

1 590

1 640 < Pr < 1 760

1 700

1 760 < Pr <

1 810

1 870

1 870 < Pr < 1 980

1 930

1 980 < Pr < 2 100

2 040

2 100 < Pr < 2 210

2 150

2 210 < Pr < 2 380

2 270

2 380 < Pr < 2 610

2 270

2 610 < Pr

2 270 »
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— Após o quadro aditar uma frase com a seguinte redacção:

«Se o banco de rolos não dispuser da inércia equivalente correspondente, será usado o valor superior mais
próximo da massa de referência do veículo.».
27. No ponto 5.3.1 , é aditado um novo paragrafo a seguir ao primeiro com a seguinte redacção:
«A pedido do fabricante, os veículos com motores de ignição comandada podem ser pré-acondicionados com
um ciclo de condução da parte I e dois ciclos de condução da parte II.».
28 . O ponto 6.1.3 passa a ter a seguinte redacção:
«6.1.3.

No final do primeiro período de 40 segundos de marcha lenta sem carga (ver ponto 6.2.2),
deve-se fazer passar sobre o veículo uma corrente de ar de velocidade variável . A velocidade do
ventilador que produz a corrente de ar deve ser tal que, dentro da gama de funcionamento de
10 km/h até pelo menos 50 km/h, a velocidade linear do ar à saída do ventilador tenha uma
aproximação de ± 5 km/h em relação à velocidade correspondente dos rolos. A selecção final do
ventilador deve ter as seguintes características:
— área: pelo menos 0,2 m2,
— altura da aresta inferior acima do solo: cerca de 20 cm,

— distância a partir da parte da frente do veículo: cerca de 30 cm.
Como alternativa, a velocidade do ventilador deve ser pelo menos 6 m/s (21,6 km/h). A pedido do
fabricante no que diz respeito a veículos especiais (por exemplo furgonetas, veículos fora-de-es
trada) a altura da ventoinha de arrefecimento pode ser modificada.».
29 . O ponto 6.1.4 passa a ter a seguinte redacção:

«6.1.4.

Durante o ensaio, a velocidade é registada em função do tempo ou recolhida pelo sistema de
aquisição de dados, para que se possa controlar a validade dos ciclos executados.».

30. No ponto 6.3.1 :

— É aditado texto com a seguinte redacção:
«Ver quadros III.1.2 e III.1.3 dos apêndices.».
— Os pontos 6.3.1.1 a 6.3.1.6 são suprimidos.

Apêndice 2
31 . No ponto 1.1 , a expressão « 100 km/h» é substituída pela expressão « 120 km/h».

32. O ponto 1.2.2 passa a ter a seguinte redacção:
« 1.2.2.

A carga absorvida pelo freio e pelos atritos internos do banco de rolos desde a velocidade 0 até
120 km/h deve ser tal que:
F =

(a + b.V2) ± 0,1 • Fso (sem ser negativa)

em que :

F =
a =
b =
V =
F80 =

carga total absorvida pelo banco de rolos (N)
valor equivalente à resistencia de rolamento (N)
valor equivalente ao coeficiente de resistência do ar (N^km/h)2)
velocidade (km/h)
carga à velocidade de 80 km/h (N)».

33. No ponto 2.1 , as duas primeiras frases passam a ter a seguinte redacção:

«O presente apêndice descreve o método a utilizar para determinar a carga absorvida por um banco de rolos.
A carga absorvida inclui a carga absorvida pelos atritos e a carga absorvida pelo freio.».
34. O título do ponto 2.2 passa a ter a seguinte redacção:
«Calibração a 80 km/h do indicador de carga em função da carga absorvida.».

35. A figura III.2.2.2 é substituída pela seguinte:
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« Figura III.2.2. 2.

Diagrama que ilutra a carga absorvida pelo banco de rolos

A = F = a + b.V2

• = (a + b.V2) - 0,1.F80

□ = (a + b.V2) + 0,1 .F

36. O ponto 2.2.5 passa a ter a seguinte redacção:
«2.2.5.

Registar a carga indicada F¡ (N)».

37. No ponto 2.2.10, a expressão «potencias utilizadas em estrada» e substituída pelo termo «cargas».
38 . O ponto 2.2.11 passa a ter a seguinte redacção:
«2.2.11 .

Calcular a carga absorvida segundo a fórmula:

p_

Mj . AV
t

em que :

F

= carga absorvida em N

M;

= inércia equivalente em kg (não tendo em conta a inércia do rolo livre traseiro)

ΔV

= desvio da velocidade em m/s (10 km/h = 2,775 m/s)

t

= tempo de desaceleração do rolo de 85 a 75 km/h.»

39 . Ponto 2.2.12:

— O ponto 2.2.12 passa a ter a seguinte redacção:

«2.2.12.

A figura III.2.2.12 representa a carga indicada a 80 km/h em função da carga absorvida à
mesma velocidade .».

— A figura III.2.2.12 é substituída pela seguinte:
«Figura III.2.2.12

Carga indicada a 80 km/h em função da carga absorvida à mesma velocidade
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40. O título do ponto 2.3 passa a ter a seguinte redacção:
«Calibração do indicador de carga em função da carga absorvida para outras velocidades».

41 . No ponto 2.4, o termo «potência» é substituído pelo termo «carga».

42. No ponto 2.4.2, a expressão «potência absorvida (Pa)» é substituída pelo termo «carga».
43. O ponto 2.4.3 passa a ter a seguinte redacção:

«2.4.3.

Registar a carga absorvida às velocidades de 120, 100, 80, 60, 40 e 20 km/h.».

44. O início do ponto 2.4.4 passa a ter a seguinte redacção:
«2.4.4.

Traçar a curva F(V) . . .».

45. No ponto 2.4.5, a expressão «potência Pa» é substituída por «carga F».
46. O ponto 3.1 passa a ter a seguinte redacção:
«3.1 .

Métodos de regulação

O banco pode ser regulado à velocidade estabilizada de 80 km/h através dos métodos descritos no
apêndice 3.».

47. O ponto 3.2 passa a ter a seguinte redacção:
« 3.2.

Método alternativo

Com o acordo do fabricante, pode ser aplicado o seguinte método:
3.2.1 .

O freio é regulado de modo a absorver a carga exercida nas rodas motoras a uma velocidade esta
bilizada de 80 km/h em conformidade com o seguinte quadro:
Massa de

Inércia

referência do
veículo

equivalente

Pr (kg)

kg

Potência e carga
absorvidas pelo
banco a 80 km/h
kW

N

Coeficientes

a

b

N

N/(km/h)2

Pr < 480

455

3,8

171

3,8

0,0261

480 < Pr < 540

510

4,1

185

4,2

0,0282

540 < Pr < 595

570

4,3

194

4,4

0,0296

595 < Pr < 650

625

4,5

203

4,6

0,0309

650 < Pr < 710

680

4,7

212

4,8

0,0323

710 < Pr < 765

740

4,9

221

5,0

0,0337

765 < Pr < 850

800

5,1

230

5,2

0,0351

850 < Pr < 965

910

5,6

252

5,7

0,0385

9 65 < Pr < 1 080

1 020

6,0

270

6,1

0,0412

1 080 < Pr < 1 190

1 130

6,3

284

6,4

0,0433

1 190 < Pr < 1 305

1 250

6,7

302

6,8

0,0460

1 305 < Pr < 1 420

1 360

7,0

315

7,1

0,0481

1 420 < Pr < 1 530

1 470

7,3

329

7,4

0,0502

1 530 < Pr < 1 640

1 590

7,5

338

7,6

0,0515

1 640 < Pr < 1 760

1 700

7,8

351

7,9

0,0536

1 760 < Pr < 1 870

1 810

8,1

365

8,2

0,0557

1 870 < Pr < 1 980

1 930

8,4

378

8,5

0,0577

1 980 < Pr < 2 100

2 040

8,6

387

8,7

0,0591

2 100 < Pr < 2 210

2 150

8,8

396

8,9

0,0605

2 210 < Pr < 2 380

2 270

9,0

405

9,1

0,0619

2 380 < Pr < 2 610

2 270

9,4

423

9,5

0,0646

2 610 < Pr

2 270

9,8

441

9,9

0,0674
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No caso de veículos, que não sejam automóveis de passageiros, com uma massa de referência
superior a 1 700 kg, ou veículos com tracção permanente a todas as rodas, multiplicam-se os
valores de potência indicados no quadro constante do ponto 3.2.1 pelo factor 1,3.»

48 . Os pontos 3.3, 3.3.1 e 3.3.2 são suprimidos.

Apêndice 3
49 . Ponto 4.1 :

— O ponto 4.1 passa a ter a seguinte redacção:
«4.1 .

Selecção do veículo de ensaio

Se não forem ensaiadas todas as variantes de um modelo de veículo ('), aplicam-se os seguintes
critérios para a selecção do veículo de ensaio.
4.1.1 .

Carroçaria

Se houver diferentes tipos de carroçaria, escolhe-se a pior em termos aerodinâmicos. O fabri
cante deve fornecer dados adequados para a selecção.
4.1.2.

Pneumáticos

Escolhe-se a variante que tenha os pneumáticos mais largos. Se houver mais de três dimen
sões de pneumáticos, escolhe-se a variante que tenha os segundos pneumáticos mais largos.
4.1.3 .

Massa de ensaio

A massa de ensaio deve ser a massa de referência do veículo com a maior gama de inércias.
4.1.4 .

Motor

O veículo de ensaio deve ter o(s) maior(es) permutadores) de calor.
4.1.5 .

Transmissão

Deve-se fazer em ensaio com cada um dos tipos das seguintes transmissões:
— tracção às rodas da frente
— tracção às rodas da retaguarda

— tracção permanente às quatro rodas
— tracção temporária às quatro rodas
— caixa de velocidades automática
— caixa de velocidades manual .

(') De acordo com a Directiva 70/ 156/CEE.».

— Os antigos pontos 4.1 , 4.2 e 4.3 passam a ser pontos 4.2, 4.3 e 4.4.

50. Após o ponto 5.1.1.2.7 é aditado um novo ponto com a seguinte redacção:
«5.1.1.2.8 .
A potência (P) determinada na pista deve ser reduzida às condições ambientes como segue:
P
r corrigida

K,

=

K • P
1V
1 medida

— [, + K>(T-G]+-5J2£

FCL

em que

R8

= resistência ao rolamento à velocidade V

RAERO

= resistência aerodinâmica ao avanço à velocidade V

Rt

= resistência total = RK 4- RAERO

Kr

= factor de correcção da temperatura da resistência ao rolamento, tomado como
3,6-10 - 3/°C

t

= temperatura ambiente do ensaio em pista em °C

to

= temperatura ambiente de referência = 20 °C

p

= densidade do ar às condições de ensaio

po

= densidade do ar às condições de referência (20 ° C, 1 00 kPa)

As relações RR/R t e RAERO/RT devem ser especificadas pelo fabricante do veículo com base nos
dados normalmente à disposição da empresa.
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Se esses valores não estiverem disponíveis e dependendo do acordo do fabricante e do serviço
técnico envolvido, podem-se utilizar os valores para a relação resistência ao rolamento/resistência
total dados pela seguinte fórmula:
R„

= a . M + b

RT
em que:

M = massa do veículo em kg
e, para cada velocidade, os coeficientes a e b são dados no quadro a seguir:
V (km/tim)

a

b

20

7,24 · IO "5

0,82

30

1,25 · IO "4

0,67

40

1,59 · 10^

0,54

50

1,86 · IO"4

0,42

90

1,71 · 10^

0,21

120

1,57 · 10 ^

0,14»

51 . O ponto 5.1.2.2.6 passa a ter a seguinte redacção:
«5.1.2.2.6.
Ajustar a regulação do freio de modo a produzir a potência corrigida (ponto 5.1.1.2.8) e a ter em
consideração a diferença entre a massa do veículo (M) na pista e a massa de ensaio em termos de
inércia equivalente (I) a utilizar. Isto pode ser feito calculando o tempo médio corrigido para
passar de V2 a V, em roda livre na pista e reproduzindo o mesmo tempo no freio através da
seguinte relação:
Tcorngida =

Tmedida
K

M

em que:

K é especificado no ponto 5.1.1.2.8 .».

52. Após o ponto 5.1.2.2.6 é aditado um novo ponto com a seguinte redacção:
«5.1.2.2.7.
A potência P„ a absorver pelo banco deve ser determinada para permitir a reprodução da mesma
potência (ponto 5.1.1.2.8) para o mesmo veículo em diferentes dias.».
53. O ponto 5.2.1.2.2 passa a ter a seguinte redacção:
«5.2.1.2.2.
Registar o binário C(t) e a velocidade durante um período de pelo menos 20 s. A precisão do
sistema de registo de dados deve ser de pelo menos ± 1 Nm para o binário e ± 0,2 km/h para a
velocidade.».

54. O ponto 5.2.1.2.5 passa a ter a seguinte redacção:
«5.2.1.2.5.
O ensaio deve ser efectuado três vezes em cada sentido. Determinar o binário médio para a velo
cidade de referência a partir dessas seis medidas. Se a velocidade média se desviar mais do que
1 km/h da velocidade de referência, deve-se utilizar uma regressão linear para calcular o binário
médio.».

55. Após o ponto 5.2.1.2.6 aditar um novo ponto com a seguinte redacção:
«5.2.1.2.7.

O binário médio Cr determinado na pista deve ser reduzido às condições ambientes de referência
como segue:

^Tcofrigido = ^ " Crmedido
em que K está definido no ponto 5.1.1.2.8.».
56. O ponto 5.2.2.2.3 passa a ter a seguinte redacção:

«5.2.2.2.3.

Regular o freio de modo a reproduzir o binário total em pista corrigido referido no ponto
5.2.1.2.7.».

57. Após o ponto 5.2.2.2.3 aditar um novo ponto com a seguinte redacção:
«5.2.2.2.4.

Executar as mesmas operações descritas no ponto 5.1.2.2.7, com a mesma finalidade.».

58. O ponto 5.3 é suprimido.

59. O ponto 5.4 é suprimido.
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Apêndice 4
60. No ponto 1 , aditar uma frase com a seguinte redacção:
«O fabricante do banco de rolos deve fornecer um método para verificar as especificações de acordo com o
ponto 3 .».
61 . O ponto 5 é suprimido.

Apêndice 5
62. Na versão portuguesa, o título passa a ter a seguinte redacção:
«Descrição dos sistemas de recolha dos gases de escape».

63. O ponto 3.3, incluindo a figura III.5.3.3, é suprimido.

Apêndice 8
64. A última linha do ponto 1.5.1.1 passa a ter a seguinte redacção:

«pressão de vapor saturado de H20 a 23°C:Pd = 2,81 kPa».
65. O ponto 1.5.2.1 passa a ter a seguinte redacção:
« 1.5.2.1 .
Factor de correcção da humidade (KH) [ver fórmula (6)]
H =

6,211 • Ra • Pd

PB - Pd • Ra • 10~ 2
H =

6,211 • 60 • 3,2

101,33 - (2,81 • 0,6)
H = 10,5092
1

kn —

kn —

1 - 0,0329 • H - 10,71 )
1

1 - 0,0329 • ( 10,5092 - 10,71 )

kH = 0,9934».

66. As ultimas duas linhas do ponto 1.5.2.3 são alteradas do seguinte modo:
«M NOX = 70 • 51961 • 2,05 • 0,9934 • 10~ 6

M NOX —

Anexo

7,41
d

1
d

g/km».

v

67. No segundo quadro do ponto 3.2, a expressão «os ensaios de tipo I» é substituída pela expressão «o ensaio de
tipo I a 50 km/h.».
Anexo VI

68 . A primeira frase do ponto 5.1.5 passa a ter a seguinte redacção:
«O(s) reservatório(s) é (são) cheio(s) de novo com o combustível previsto para o ensaio, a uma temperatura infe
rior a 287 K ( 14 °C) até 40 % ± 2% da capacidade normal do(s) reservatório(s).».
69. Após o ponto 7.3.6 é aditado um novo ponto com a seguinte redacção:
«7.3.6.
A pedido do fabricante, a capacidade funcional de ventilação pode ser demonstrada por um
método alternativo equivalente. O método específico deve ser demonstrado pelo fabricante ao
serviço técnico durante o processo de recepção.».
70. Após o ponto 7.4.4.2 é aditado um novo ponto com a seguinte redacção:
«7.4.4.3.
A pedido do fabricante, pode ser utilizado um método de ensaio de purga alternativo, se tiver sido
apresentado ao serviço técnico e tiver sido por este aprovado durante o processo de recepção.».
Anexo IX

71 . O anexo IX é substituído pelo novo anexo a seguir:
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*ANEXO IX
MODELO

[formato máximo: A4 (210 x 297 mm)]

FICHA DE RECEPÇÃO CEE

Carimbo da
autoridade administrativa

Comunicação relativa a:

—
—
—
—

recepção (')
extensão da recepção (')
recusa da recepção (')
revogação da recepção (')

de um modelo/tipo (') de veículo/componente/unidade técnica (') no que diz respeito à Directiva 00/000/CE, com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 00/000/CE.
Número da recepção:
Razão da extensão :

SECÇÃO I
0.1 .

Marca (firma do fabricante):

0.2.

Modelo/tipo (') e designação(ões) comercial(is) geral(is):

0.3.

Meios de identificação do modelo/tipo ('), se marcados no veículo/componente/unidade técnica (') (2): ..

0.3.1 .

Localização dessa marcação:

0.4.

Categoria do veículo (3):

0.5 .

Nome e morada do fabricante :

0.7.

No caso de componentes e unidades técnicas, localização e método de fixação da marca de recepção
CEE :

0.8 .

Morada(s) da(s) linha(s) de montagem:

SECÇÃO II
1.

Informações adicionais (se aplicável): ver adenda

2.

Serviço técnico responsável pela realização dos ensaios:

3.

Data do relatório de ensaio:

4.

Número do relatário de ensaio:

5.

Eventuais observações: ver adenda

6.

Local :

7.

Data:

8.

Assinatura:

9.

Está anexado o índice do dossier de recepção, que está arquivado nas autoridades de recepção e pode
ser obtido a pedido.

(') Riscar o que não interessa.
(2) Se os meios de identificação do modelo/tipo contiverem caracteres não relevantes para a descrição dos modelos/tipos de veículo,

componente ou unidade técnica abrangidos por esta ficha de recepção, tais caracteres devem ser representados na documentação
por meio do símbolo "?" (por exemplo ABC?? 123??).
(3) Conforme definida na parte A do anexo II da Directiva 70/ 156/CEE.
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Apêndice
Adenda à ficha de recepção CEE n? ...

relativa à recepção de um veículo no que diz respeito à Directiva 70/220/CEE, com a última redacção que lhe foi
dada pela Directiva 00/000/CE

1.

Informações adicionais

1 .1 .

Massa do veículo em ordem de marcha:

1.2.

Massa máxima:

1.3 .

Massa de referência:

1.4 .

Número de bancos :

1.5.

Identificação do motor:

1.6 .

Caixa de velocidades

1.6.1 .

Manual, número de velocidades ('):

1.6.2.

Automática, número de relações ('):

1.6.3.

Continuamente variável : sim/não (')

1.6.4.

Relações de caixa:

1.6.5.

Relação do diferencial :

1.7.

Gama de dimensões dos pneumáticos:

1.7.1 .

Circunferência de rolamento dos pneumáticos utilizados no ensaio de tipo I:

1.8 .

Resultados dos ensaios :

Tipo I

CO

HC + NO,

(g/km)

(g/km)

Partículas (2)
(g/km)

medidos

com DF

Tipo II:

%

Tipo III:

Tipo IV:

Tipo V:

g/ensaio

— Tipo de durabilidade: 80 000 km, não aplicável (')
— Factores de deterioração DF: calculados, fixos (')
— Especificar os valores :

5.

Eventuais comentários:

(') Riscar o que não interessa.

(2) Unicamente para veículos com motores de ignição por compressão».
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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Julho de 1996

que estabelece as exigências genealógicas e zootécnicas para a importação de
sémen de certos animais

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(96/509/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 94/28/CE do Conselho, de

23 de Junho de 1994, que fixa os princípios relativos às
condições zootécnicas e genealógicas aplicáveis às impor
tações de animais, sémen, óvulos e embriões provenientes
de países terceiros ('), e, nomeadamente, os segundo e
terceiro travessões do seu artigo 5?,
Considerando que, em conformidade com a Directiva
87/328/CEE do Conselho, de 18 de Junho de 1987, rela
tiva à admissão à reprodução de bovinos reprodutores de
raça pura (2), a Decisão 90/257/CEE da Comissão, de 10
de Maio de 1990, que determina os critérios de admissão
do reprodutor ou da reprodutora de raça pura das espécies
ovina e caprina à reprodução e de utilização dos respec
tivos sémen, óvulos e embriões (3), e a Directiva
90/ 118/CEE do Conselho, de 5 de Março de 1990, relativa

à admissão à reprodução de suínos reprodutores de raça
pura (4), um Estado-membro não pode proibir, restringir
ou entravar a admissão, para efeitos da realização de testes
oficiais, do sémen de machos não testados, dentro dos

limites quantitativos necessários à realização desses testes
oficiais;

Considerando que os princípios desses testes oficiais são
estabelecidos pela Decisão 86/ 130/CEE da Comissão, de
(*)
O
(3)
(4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

178 de 12. 7. 1994, p. 66.
167 de 26. 6. 1987, p. 54.
145 de 8 . 6. 1990, p. 38 .
71 de 17. 3 . 1990, p. 34.

11 de Março de 1986, que fixa os métodos de controlo do

rendimento e de apreciação do valor genético dos repro
dutores de raça pura da espécie bovina (*) alterada pela
Decisão 94/51 5/CE (6), pela Decisão 90/256/CEE da
Comissão, de 10 de Maio de 1990, que fixa os métodos de
controlo de performances e de apreciação do valor gené

tico dos ovinos e caprinos reprodutores de raça pura Q, e
pela Decisão 89/507/CEE da Comissão, de 18 de Julho de
1989, que fixa os métodos de controlo das performances e
de apreciação do valor genético dos animais reprodutores
de raça pura e reprodutores híbridos da espécie suína (8);
Considerando que é necessário estabelecer as condições

para a importação de sémen de machos não testados; que
é, pois, necessário determinar os certificados para esse
sémen;

Considerando que o sémen de um animal submetido a

testes de performance e a uma apreciação do valor gené
tico deve ser acompanhado de um certificado genealógico
e zootécnico conforme previsto pela Decisão
96/510/CE da Comissão (9);
Considerando que as autoridades competentes dos Esta
dos-membros devem assegurar que o sémen de machos
não testados seja aceite para inseminação artificial dentro
dos limites das quantidades necessárias para que organiza
ções ou associações aprovadas possam efectuar os testes
oficiais;

O
(6)
Ç)
O
(')

JO
JO
JO
JO
Ver

n? L 101 de 17. 4. 1986, p. 37.
n? L 207 de 10. 8. 1994, p. 30.
n? L 145 de 8 . 6. 1990, p. 35.
n? L 247 de 23. 8 . 1989, p. 43.
página 53 do presente Jornal Oficial.
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Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
zootécnico permanente,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

20 . 8 . 96

— de um certificado em conformidade com o modelo do

anexo II, emitido pelas autoridades competentes do
Estado-membro de destino .

Os certificados referidos nos primeiros e segundo traves
sões devem ser apresentados conjuntamente aquando da
importação.

Artigo 1 ?

Artigo 3 ?

O sémen referido no artigo 1 ? da Directiva 94/28/CE,

A presente decisão entra em vigor em 1 de Agosto de

proveniente de um animal não submetido a testes de
performance e a uma apreciação do valor genético com
base nos princípios previstos pelas normas comunitárias,
apenas pode ser importado dentro dos limites das quanti

1997.

dades necessárias para que organizações ou associações

aprovadas possam efectuar esses testes oficiais.
Artigo 2?

O sémen referido no artigo 1 ? deve ser acompanhado:
— de um certificado e zootécnico em conformidade com

o modelo constante do anexo I, emitido pelas autori
dades do país terceiro,

Artigo 4?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

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

Membro da Comissão

ANEXO I

CERTIFICADO GENEALÓGICO E ZOOTÉCNICO PARA A IMPORTAÇAO DE SEMEN DE BOVINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA, DE
SUÍNOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA E DE OVINOS E CAPRINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA E DE OVINOS E CAPRINOS
REPRODUTORES DE RAÇA PURA NÃO SUBMETIDOS A TESTES DE PERFORMANCE E A UMA APRECIAÇÃO DO VALOR GENETICO
A. Dados relativos ao macho dador

1 . Espécie ( bovinos/suino/ovino/caprino) (1 )

2 . Raça/tipo genético

3 . Organismo que emite o certificado

4. Nome e endereço da entidade que mantém o livro genealogico de origem no pais terceiro

5. Nome e endereço do criador

6 . Nome (facultativo)

7 . Numero de registo original

8 . Data de nascimento

9. Grupo sanguíneo (2)

1(1

Ascendência R

Pai

Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

Número de inscrição no livro genealógico original
Avo

Número de inscrição no livro genealógico original
Mae

Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

Número de inscrição no livro genealógico original
Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

11 . Todos os resultados disponíveis dos testes de performance e resultados actualizados da apreciação do valor genético, com indicaçao do
organismo que procedeu à apreciação, relativos ao animal em causa e aos respectivos pais e avos (3)

Feito em

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

( 1 ) Riscar o que nao interessa.

(2) Ou outro método adequado aprovado em conformidade com a legislação comunitária, exigido apenas para bovinos, ovinos e caprinos.
(3) Se necessário, utilizar folhas suplementares.

CERTIFICADO GENEALÓGICO E ZOOTÉCNICO PARA A IMPORTAÇÃO DE SÉMEN DE BOVINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA, DE
SUÍNOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA E DE OVINOS E CAPRINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA NÃO SUBMETIDOS A TESTES DE
PERFORMANCE E A UMA APRECIAÇÃO DO VALOR GENÉTICO
B. Dados relativos ao sémen

1 . Sistema de identificação do sémen
(cor, número, etc. )

2 . Identificação do recipiente

3 . Origem do sémen (endereço de centro de colheita de sémen )
4 . Destino do sémen ( nome e endereço do destinatário)

Número de doses

Identificação da palheta

Feito em

em

Assinatnra

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

I

Data da colheita

ANEXO II

CERTIFICADO PARA A IMPORTAÇÃO LIMITADA DE SÉMEN NÃO TESTADO DE BOVINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA, DE

SUÍNOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA E DE OVINOS E CAPRINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA, DESTINADO A SER UTILI
ZADO PARA AVALIAÇÃO GENÉTICA
1 . Organismo que emite o certificado
2 . Nome do macho dador (facultativo)

3 . Número de inscrição no livro genealógico original

4 . Número máximo de doses que podem ser importadas
5 . Destinatário

Feito em

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

l
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 18 de Julho de 1996

que estabelece os certificados genealógicos e zootécnicos exigíveis aquando da
importação de reprodutores ou dos respectivos sémen, óvulos e embriões
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(96/51 O/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Decisões 86/404/CEE (2), 88/ 124/CEE (3), 89/503/CEE (4),
89/506/CEE (*), 90/258/CEE («), 93/623/CEE Ç) e

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

96/80/CE (8) da Comissão;

Tendo em conta a Directiva 94/28/CE do Conselho, de

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

23 de Junho de 1994, que fixa os princípios relativos às
condições zootécnicas e genealógicas aplicáveis às impor
tações de animais, sémen, óvulos e embriões provenientes
de países terceiros ('), e, nomeadamente, os segundo e
terceiro travessões do seu artigo 4?, os segundo e terceiro

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

travessões do seu artigo 5°, o segundo travessão do seu
artigo 6°. e o segundo travessão do seu artigo 7?,

Considerando que cabe à Comissão elaborar o modelo do
certificado genealógico e zootécnico que deve acom
panhar os reprodutores ou o respectivo sémen, óvulos e
embriões aquando da sua importação na Comunidade;
que as informações constantes desses certificados consti
tuem a base para o registo ou inscrição num registo ou
livro genealógico da Comunidade;

Considerando que, em conformidade com o artigo 1 ? da
Directiva 94/28/CE do Conselho, os animais reprodutores
só podem ser importados se estiverem registados ou ins
critos num registo ou livro genealógico mantido por uma
instância constante de uma das listas referidas no artigo 3 ?
da Directiva 94/28/CE do Conselho; que, no entanto, na
pendência do estabelecimento de tais listas, é necessário
passar certificados genealógicos e zootécnicos;
Considerando que as particularidades de cada espécie e
dos respectivos sémen, óvulos e embriões exigem a elabo
ração de certificados específicos para reprodutores de raça
pura, suínos reprodutores híbridos, fêmeas grávidas,

Artigo 1 ?

O certificado referido no segundo travessão do artigo 4?
da Directiva 94/28/CE do Conselho deve ser estabelecido
em conformidade :

— com o modelo constante do anexo I, no caso de repro
dutores de raça pura das espécies bovina, suína, ovina
ou caprina,
— com o modelo constante do anexo II, no caso de

suínos reprodutores híbridos,

— com o documento de identificação previsto na Deci
são 93/623/CEE, no caso de equídeos registados.
Artigo 2 ?

Além disso, caso se trate de fêmeas grávidas, os animais
referidos no artigo 1 ? devem ser também acompanhados
de um certificado conforme ao modelo constante do
anexo III .

Artigo 3 ?

sémen, óvulos e embriões;

Considerando que, na pendência da adopção de uma deci
são nos termos do segundo travessão do artigo 5° da
Directiva 94/28/CE do Conselho, só pode ser importado o
sémen de animais que tenham sido submetidos a provas
de performance e a uma apreciação do valor genético;

O certificado relativo ao sémen, referido no terceiro

travessão do artigo 5? da Directiva 94/28/CE deve ser
estabelecido em conformidade com o modelo constante
do anexo IV.

Artigo 4?

Considerando que alguns dos elementos relativos ao desti

natário constam já dos certificados sanitários exigidos
aquando da importação de animais, sémen, óvulos e
embriões; que esses elementos não devem, portanto,
constar dos certificados genealógicos e zootécnicos;
Considerando que o modelo e os dados a inscrever

no certificado genealógico e zootécnico dos reprodutores,
bem como dos respectivos sémen, óvulos e embriões,
foram já estabelecidos, para as espécies em questão, pelas
(') JO n? L 178 de 12. 7. 1994, p. 66.

O certificado relativo a óvulos, referido no segundo traves
são do artigo 6? da Directiva 94/28/CE, deve ser estabele
cido em conformidade com o modelo constante do
anexo V.

i1)
(3)
(4)
O
O
O
(8)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n?
n°
n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L
L
L

233 de 20. 8. 1986, p. 19.
62 de 8. 3. 1988, p. 32.
247 de 23. 8. 1989, p. 22.
247 de 23. 8. 1989, p. 34.
145 de 8 . 6. 1990, p. 39.
298 de 3. 12. 1993, p. 45.
19 de 25. 1 . 1996, p. 50.
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Artigo 5 ?

Artigo 7?

O certificado relativo a embriões, referido no segundo
travessão do artigo 7? da Directiva 94/28/CE, deve ser

A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Agosto de
1997.

estabelecido em conformidade com o modelo constante
do anexo VI.

Artigo 6?
Os dados constantes dos certificados previstos nos artigos
1 ? a 5? podem ser incluídos nos documentos que acom
panham os animais, sémen, óvulos e embriões . Nesse
caso, as autoridades devem certificar a inclusão dos dados

nesses documentos mediante a seguinte declaração:
«O abaixo assinado certifica que os dados referidos na
Decisão 96/51 O/CE constam dos presentes documen
tos ».

Artigo 8?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

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

Membro da Comissão

ANEXO I

CERTIFICADO GENEALÓGICO E ZOOTÉCNICO RELATIVO À IMPORTAÇÃO DE REPRODUTORES DE RAÇA PURA DAS ESPÉCIES BOVINA,
SUÍNA , OVINA OU CAPRINA

1 . Especie ( bovinos/suínos/ovinos/caprinos) ( 1 )

2 . Raça

3 . Organismo que emite o certificado

4 . Nome e endereço da entidade que mantém o livro genealógico de origem no país terceiro

5 . Nome e endereço do criador

6. Nome e endereço da organizaçao ou associação de criação que mantém o livro genealógico da Comunidade em que o animal vai ser
inscrito

7. Nome e endereço da pessoa responsável pela inscrição ou registo do animal

8 . Nome do animal (facultativo)

9. Numero de inscrição no livro genealógico original

10 . Sistema de identificação (tatuagem , marca auricular, micro
pastilha, silhueta, etc.)

11 . Numero de identificação

12 . Data de nascimento

13 . Sexo

14 . Ascendencia

Pai

Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

Número de inscrição no livro genealógico original
Avo

Número de inscrição no livro genealógico original
Mae

Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

Número de inscrição no livro genealógico original
Avo

Número de inscrição no livro genealógico original
15 . Todos os resultados dos controlos de performances e resultados actualizados da apreciação do valor genetico disponíveis, com indi

cação do organismo que procedeu à apreciação, relativos ao animal em causa e aos seus pais e avós (2)

Feito em

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

( 1 ) Riscar o que nao interessa.

( 2) Se necessário , acrescentar folhas .

ANEXO II

CERTIFICADO RELATIVO A IMPORTAÇÃO DE SUÍNOS REPRODUTORES HÍBRIDOS
1 . Organismo que emite o certificado

2 . Nome e endereço da entidade que mantém o registo de origem no país terceiro

3. Nome e endereço do criador

4 . Nome e endereço da organização ou associação de criação que mantém o registo da Comunidade em que o animal vai ser inscrito

5 . Nome e endereço da pessoa responsável pelo registo do animal

6. Nome (facultativo)

7. Número de registo no país terceiro

8 . Sistema de identificação (tatuagem , marca auricular,

9. Número de identificação

micropastilha, etc.)
10 . Data de nascimento

11 . Sexo

12 . Tipo genético , linhagem

Feito em

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

ANEXO III

CERTIFICADO DE GRAVIDEZ
A. Dados relativos ao macho dador

2 . Raça/tipo genético

1 . Especie

3. Organismo que emite o certificado

4 . Nome e endereço da entidade que mantém o livro genealógico de origem no país terceiro

5. Nome (facultativo)

6. Numero de registo original

7 . Data de nascimento

8. Grupo sanguíneo (1 )

9. Nome e endereço do criador

10 . Ascendência

Pai (2)
Número de inscrição no livro genealógico original

Avô (3)
Número de inscrição no livro genealógico original
Avo (3)
Número de inscrição no livro genealógico original

Mãe (2)
Número de inscrição no livro genealógico original

Avô (3)
Número de inscrição no livro genealógico original
Avó (3)

Número de inscrição no livro genealógico original
11 . Todos os resultados dos controlos de performances e resultados actualizados da apreciação do valor genetico disponíveis, com a indi

cação do organismo que procedeu à apreciação, relativos ao animal em causa e aos respectivos pais e avós (2) (4)

B. Data da inseminação ou acasalamento

Feito em

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

Í1) Ou outro métodoadequadoaprovadoem conformidadecom alegislaçãocomunitária;exigidoapenas para bovinos, ovinosecaprinos.
z) Desnecessário para os suínos híbridos.

3 Desnecessário para equídeos e suínos híbridos.
4) Se necessário, acrescentar folhas.

ANEXO IV

CERTIFICADO GENEALÓGICO E ZOOTÉCNICO RELATIVO A IMPORTAÇÃO DE SEMEN DE BOVINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA, DE SUÍNOS
REPRODUTORES E DE OVINOS OU CAPRINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA
A. Dados relativos ao macho dador

1 . Espécie ( bovinos/suinos/ovinos/caprinos) (1 )

2 . Raça/tipo genetico

3 . Organismo que emite o certificado

4. Nome e endereço da entidade que mantém o livro genealogico de origem no país terceiro

5 . Nome e endereço do criador

6. Nome (facultativo)

7. Numero de registo original

8 . Data de nascimento

9. Grupo sanguíneo (2)

10 . Ascendencia (3)

Pai

Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

Número de inscrição no livro genealógico original
Avo

Número de inscrição no livro genealógico original
Mae

Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

Número de inscrição no livro genealógico original
Avo

Número de inscrição no livro genealógico original
11 . Todos os resultados dos controlos de performances e resultados actualizados da apreciação do valor genético disponíveis, com indicação
do organismo que procedeu à apreciação , relativos ao animal em causa e aos repectivos pais e avós (3) (4)

12 . Fiabilidade de apreciação genética (só para os touros de aptidão leiteira) ( pelo menos 0,5):

Feito em

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

(1 ) Riscar o que nao interessa.

(A Ou outro método adequado aprovado em conformidade com a legislação comunitária; exigido apenas para bovinos, ovinos e caprinos.

(3) Desnecessário para os suínos híbridos.
(4) Se necessário, acrescentar folhas.

CERTIFICADO GENEALÓGICO E ZOOTÉCNICO RELATIVO À IMPORTAÇÃO DE SÉMEN DE BOVINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA, DE
SUÍNOS REPRODUTORES E DE OVINOS OU CAPRINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA
B. Dados relativos ao sémen

1 . Sistema de identificação do sémen (cor, número, etc. )

2 . Identificação do recipiente

3. Origem do sémen (endereço do centro de colheita de sémen )
4 . Destino do sémen (nome e endereço do destinatário)

Número de doses

Identificação da palheta

Feito em

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

Data da colheita

l

ANEXO V

CERTIFICADO GENEALOGICQ E ZOOTÉCNICO RELATIVO À IMPORTAÇÃO DE ÓVULOS DE BOVINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA, DE
SUÍNOS REPRODUTORES E DE OVINOS OU CAPRINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA

A. Dados relativos à fêmea dadora

1 . Espécie ( bovinos/suinos/ovinos/caprinos) ( 1 )

2 . Raça/tipo genético

3. Organismo que emite o certificado

4 . Nome e endereço da entidade que mantém o livro genealógico de origem no país terceiro

5 . Nome e endereço do criador

6. Nome (facultativo)

7 . Numero de registo original

8 . Data de nascimento

9. Grupo sanguíneo (2)

10 . Ascendência 3

Pai

Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

Número de inscrição no livro genealógico original
Avo

Número de inscrição no livro genealógico original
Mae

Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

Número de inscrição no livro genealógico original
Avo

Número de inscrição no livro genealógico original
11 . Todos os resultados dos controlos de performances e resultados actualizados da apreciação do valor genetico disponíveis , com indi

cação do organismo que procedeu à apreciação, relativos ao animal em causa e aos respectivos pais e avós (3) (4)

Feito em

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

( 1 ) Riscar o que nao interessa.

(2 Ou outro método adequado aprovado em conformidade com a legislação comunitária; exigido apenas para bovinos, ovinos e caprinos.
(3 Desnecessário para os suínos híbridos.
4 Se necessário , acrescentar folhas .

CERTIFICADO GENEALÓGICO E ZOOTÉCNICO RELATIVO À IMPORTAÇÃO DE ÓVULOS DE BOVINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA, DE
SUÍNOS REPRODUTORES E DE OVINOS OU CAPRINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA
B. Dados relativos aos óvulos

1 . Sistema de identificação dos óvulos (cor, número , etc. )

2 . Identificação do recipiente

3 . Origem dos óvulos (endereço da equipa de colheita de óvulos)
4 . Destino dos óvulos ( nome e endereço do destinatário)

Identificação da palheta

Feito em

Número de óvulos por palheta

em

Asíinatnra

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

Data da colheita

ANEXO VI

CERTIFICADO GENEALOGICQ E ZOOTÉCNICO RELATIVO À IMPORTAÇÃO DE EMBRIÕES DE BOVINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA, DE
SUÍNOS REPRODUTORES E DE OVINOS OU CAPRINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA

A. Dados relativos ao macho dador

1 . Espécie ( bovinos/suinos/ovinos/caprinos) ( 1 )

2 . Raça/tipo genético

3 . Organismo que emite o certificado

4 . Nome e endereço da entidade que mantém o livro genealógico de origem no país terceiro

5 . Nome e endereço do criador

6. Nome (facultativo)

7 . Numero de registo original

8 . Data de nascimento

3 . Grupo sanguíneo (2 )

10 . Ascendencia (3 )

Pai

Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

Número de inscrição no livro genealógico original
Avo

Número de inscrição no livro genealógico original
Mãe

Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

Número de inscrição no livro genealógico original
Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

11 . Todos os resultados dos controlos de performances e resultados actualizados da apreciação do valor genetico disponíveis , com indi

cação do organismo que procedeu à apreciação, relativos ao animal em causa e aos respectivos pais e avós (3) (4)

Feito em

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

( 1 ) Riscar o que nao interessa.

(2) Ou outro método adequado aprovado em conformidade com a legislação comunitária; exigido apenas para bovinos, ovinos e caprinos.
3 Desnecessário para os suínos híbridos.
4) Se necessário , acrescentar folhas.

CERTIFICADO GENEALÓGICO E ZOOTÉCNICO RELATIVO À IMPORTAÇÃO DE EMBRIÕES DE BOVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA, DE

SUÍNOS REPRODUTORES E DE OVINOS Olf CAPRINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA

B. Dados relativos à fêmea dadora

1 . Especie ( bovinos/suinos/ovinos/caprinos) ( 1 )

2 . Raça/tipo genético

3 . Organismo que emite o certificado

4 . Nome e endereço da entidade que mantém o livro genealógico de origem no país terceiro

5 . Nome e endereço do criador

6 . Nome (facultativo)

7. Numero de registo original

8 . Data de nascimento

9. Grupo sanguíneo (2)

10 . Ascendencia (3)

Pai

Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

Número de inscrição no livro genealógico original
Avo

Número de inscrição no livro genealógico original
Mae

Avo

Número de inscrição no livro genealógico original

Número de inscrição no livro genealógico original
Avo

Número de inscrição no livro genealógico original
11 . Todos os resultados dos controlos de performances e resultados acutalizados da apreciação do valor genetico disponíveis, com indi

cação do organismo que procedeu à apreciação , relativos ao animal em causa e aos respectivos pais e avós (3) (4)

Feito em

,

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

( 1 ) Riscar o que não interessa.

(2) Ou outro método adequado aprovado em conformidade com a legislação comunitária; exigido apenas para bovinos, ovinos e caprinos.
3) Desnecessário para os suínos híbridos.
(4 Se necessário, acrescentar folhas.

CERTIFICADO GENEALÓGICO E ZOOTÉCNICO RELATIVO À IMPORTAÇÃO DE EMBRIÕES DE BOVINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA, DE
SUÍNOS REPRODUTORES E DE OVINOS OU CAPRINOS REPRODUTORES DE RAÇA PURA
C. Dados relativos ao(s) embrião(ões)

1 . Sistema de identificação dos embriões (cor, número, etc. )

2. Identificação do recipiente

3. Origem do(s) embrião(ões) (endereço da equipa de colheita de embriões)
4. Destino do(s) embrião(ões) (nome e endereço do destinatário)

Número de embriões por palheta

Identificação da palheta

\
\

\
I
I

Data da colheita

I

I
Feito em

em

Assinatura

NOME EM MAIÚSCULAS E QUALIDADE DO SIGNATÁRIO

\

I

