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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N ? 2210/96 DO CONSELHO
de 14 de Novembro de 1996

que

altera

o

Regulamento

(CE)

n ? 3076/95

que

reparte

entre

os

Estados-membros, para 1996, certas quotas de captura para os navios que pescam
na zona económica exclusiva da Noruega e na zona de pesca em torno de Jan
Mayen
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3760/92 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1992, que institui um
regime comunitário da pesca e da aquicultura ('), e,

Considerando que essas consultas foram concluídas,
devendo portanto aplicar-se as medidas acordadas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nomeadamente, o n ? 4 do artigo 8 ?,

Artigo 1 ?

Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que o Regulamento (CE) n ? 3076/95 (2) não
pôde definir a atribuição de certas quotas de captura a que
a Suécia tem direito nos termos do Acordo de pesca entre

O anexo II do Regulamento (CE) n ? 30 76/95 é substi
tuído pelo que consta do anexo do presente regulamento .

o Reino da Suécia e o Reino da Noruega, de 9
de Dezembro de 1996;

Artigo 2 ?

Considerando que, nos termos do processo previsto

naquele Acordo de pesca, a Comunidade continuou as

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao

consultas, em nome da Suécia, com a Noruega acerca dos
direitos de pesca em causa para 1996;

da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Novembro de 1996.
Pelo Conselho

0 Presidente
R. BRUTON

(') JO n? L 389 de 31 . 12. 1992, p. 1 . Regulamento alterado pelo
Acto de Adesão de 1994 .

(2) JO n ? L 330 de 30. 12. 1995, p. 51 .
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ANEXO

«ANEXO II

Repartição das quotas de captura da Comunidade nas aguas da Noruega para 1996, referidas no
artgo 1 ?
(Aguas da Noruega a sul de 62°00' de latitude norte)

Espécies

Divisão
CIEM

Quotas de

Quotas atribuídas

captura da

aos Estados-membros

Comunidade

Faneca norueguesa (')

IV

50 000

Dinamarca
Reino Unido

47 500 (2)
2 500 (3)

Galeota

IV

150 000

Dinamarca
Reino Unido

142 500 (2)
7 500 (-1)

Camarão

IV

1 230

Outras espécies

IV

11 000

Dinamarca
Suécia

1 080
1 50

Dinamarca
Reino Unido
Alemanha

5 500
4 1 25
620

Bélgica

60

França

255

Países Baixos

Suécia

440

p.m . (4)

Bacalhau, eglefino, escamudo,
juliana, badejo

IV

2 560

Suécia

Arenque

IV

840

Suécia

840 ( s)

Sarda

IV

240

Suécia

240 ( s)

Espécies industriais

IV

800

Suécia

800 (4) (*)

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

2 560

Incluindo verdinho e carapau misturados de forma inextricável .
A pedido, podem ser trocadas entre si até 38 000 toneladas, no âmbito da quota total de faneca norueguesa e galeota .
A pedido, podem ser trocadas entre si até 2 000 toneladas, no âmbito da quota total de faneca norueguesa e galeota.
Quota atribuída à Suécia pela Noruega, ao nível tradicional para "outras espécies".

(') Capturas acessórias de bacalhau, eglefino, escamudo, juliana e badejo a imputar às quotas para estas espécies.
C1) Das quais, no máximo, 400 toneladas de carapau .*.
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REGULAMENTO (CE) N ? 2211 /96 DA COMISSÃO
de 20 de Novembro de 1996

que fixa as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal
qual
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

necessaria a diferenciação da restituição para o açúcar
conforme o seu destino;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 1 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 1 599/96 (2), e, nomeadamente, o n ? 4, primeiro pará
grafo, alínea a), do seu artigo 19 ?,

Considerando que, por força do artigo 19 ? do Regula
mento (CEE) n ? 1785/ 81 , a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial dos produtos referidos no
n ? 1 , alínea a), do artigo 1 ? do referido regulamento e os
preços desses produtos na Comunidade pode ser abran
gida por uma restituição à exportação;
Considerando que, nos termos do Regulamento (CEE)
n ? 1785/81 , as restituições para os açúcares branco e em
bruto não desnaturados e exportados tal qual devem ser
fixados tendo em conta a situação no mercado comuni
tário e no mercado mundial do açúcar e, nomeadamente,

dos elementos de preço e dos custos mencionados no
artigo 17?A do referido regulamento; que, de acordo com
o mesmo artigo, é conveniente ter em conta igualmente o
aspecto económico das exportações projectadas;

Considerando que, para o açúcar em bruto, a restituição
deve ser fixada para a qualidade-tipo; que esta é definida
no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 431 /68 do
Conselho, de 9 de Abril de 1968 , que determina a quali
dade-tipo para o açúcar em bruto e o local de passagem
na fronteira da Comunidade para o cálculo dos preços
CIF no sector do açúcar (3), alterado pelo Regulamento

(CE) n ? 3290/94 (4); que esta restituição é, além do mais,
fixada em conformidade com o n ? 4 do artigo 17?A do

Regulamento (CEE) n ? 1785/81 ; que o açúcar candi foi
definido no Regulamento (CE) n ? 2135/95 da Comissão,
de 7 de Setembro de 1995, relativo às normas de execução

da concessão das restituições à exportação no sector do

açúcar 0; que o montante da restituição assim calculado,
no que diz respeito aos açúcares aromatizados ou corados,
deve aplicar-se ao seu teor em sacarose, e ser por isso
fixado por 1 % deste teor;

Considerando que, em casos especiais, o montante da
restituição pode ser fixado por actos de natureza diferente;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 990/93 do
Conselho (6), alterado pelo Regulamento (CE) n ? 1380/
/95 (7), proíbe o comércio entre a Comunidade Europeia e
a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montene
gro); que esta proibição não se aplica a determinadas
situações, enumeradas de forma limitativa nos artigos 2?,
4?, 5? e 7? do mesmo regulamento e no Regulamento
(CE) n ? 462/96 do Conselho (8); que este facto deve ser
tomado em consideração na fixação das restituições;

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 3813/92
do Conselho (9), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (10), são utilizadas para
converter o montante expresso em moedas dos países
terceiros e estão na base da 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 ("), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1482/96 (12);
Considerando que a restituição deve ser fixada de duas em
duas semanas; que pode ser modificada no intervalo;

Considerando que a aplicação destas modalidades, na
situação actual dos mercados, no sector do açúcar e,

nomeadamente, as cotações ou preços do açúcar na
Comunidade e no mercado mundial, conduz à fixação da

restituição nos montantes indicados no anexo do presente
regulamento;

Considerando que, atenta a alteração introduzida pelo
Regulamento (CE) n ? 1222/96 ( l3), a partir de 1 de Janeiro
de 1997 o algarismo 9 deve ser considerado integrado no
código da nomenclatura das restituições após os primeiros
oito algarismos, que se referem às subposições da Nomen
clatura Combinada;

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

Considerando que a situação do mercado mundial ou as

exigências específicas de certos mercados podem tornar
(')
(2)
P
(4)

JO n ? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
JO n ? L 206 de 16. 8 . 1996, p. 43.

JO n ? L 89 de 10 . 4. 1968 , p . 3.
JO n? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

D IO n ? L 214 de 8 . 9 . 1995, p. 16.

(6) JO
O JO
(") JO
O JO
( I0) JO
(") JO
( 12) JO
H JO

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

L 102 de 28 . 4. 1993 , p . 14.
L 138 de 21 . 6. 1995, p . 1 .
L 65 de 15 . 3 . 1996, p. 1 .
L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
L 108 de 1 . 5 . 1993, p. 106.
L 188 de 27. 7 . 1996, p . 22.
L 161 de 29. 6. 1996, p . 62.
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As restituições à exportação dos produtos referidos no n? 1 , alínea a), do artigo 1 ? do

Regulamento (CEE) n? 1785/81 , tal qual e não desnaturados, são fixadas nos montantes
referidos no anexo .

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 21 de Novembro de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 20 de Novembro de 1996, que fixa as restituições à
exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto puro
Código do produto

l

Montante da restituição (3)
— ecus/ 1 00 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90
11 90
11 90
1290
12 90
12 90

100
910
950
100
910
950

39,60
38,80
39,60
38,80

(')
(')
0
(')
(>)
(2)

— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —
1701 91 00 000

0,4305

— ecus/ 1 00 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

43,05
43,97
43,97

— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —
1701 99 90 100

0,4305

(') O presente montante é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de
92 % . Se o rendimento do açúcar em bruto exportado se afastar de 92 %, o
montante da restituição aplicável será calculado em conformidade com as
disposições do n? 4 do artigo 17? A do Regulamento (CEE) n ? 1785/81 .
(2) Fixação suspensa pelo Regulamento (CEE) n ? 2689/85 da Comissão (JO
n? L 255 de 26. 9. 1985, p. 12), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 3251 /85 (JO n ? L 309 de 21 . 11 . 1985, p . 14).
(3) As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) só podem ser concedidas no respeito das condições previstas nos
Regulamentos (CEE) n? 990/93 alterado e (CE) n? 462/96.
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REGULAMENTO (CE) N ? 2212/96 DA COMISSÃO
de 20 de Novembro de 1996

que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para

o décimo sexto concurso público parcial efectuado no âmbito do concurso
público permanente referido no Regulamento (CE) n? 1464/96
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 1 599/96 (2), e, nomeadamente, o n ? 5, alínea b), do seu
artigo 17?,
Considerando que, por força do Regulamento (CE)
n ? 1464/96 da Comissão, de 25 de Julho de 1996, respei
tante a um concurso público permanente para a determi
nação de direitos niveladores e/ou de restituições à expor
tação de açúcar branco (3); procedeu-se a concursos

peia e a Republica Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro); que esta proibição não se aplica a determi
nadas situações, enumeradas de forma limitativa nos

artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regulamento e no Regu
lamento (CE) n ? 462/96 do Conselho (6); que este facto
deve ser tomado em consideração na fixação das restitui
ções;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do açúcar,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo IP

públicos parciais para a exportação desse açúcar;
Considerando que, nos termos do n ? 1 do artigo 9 ? do
Regulamento (CE) n ? 1464/96, é fixado um montante
máximo da restituição à exportação, eventualmente, para o
concurso público parcial em causa, tendo em conta,
nomeadamente, a situação e a evolução previsível do
mercado do açúcar na Comunidade e no mercado
mundial ;

Considerando que, após exame das ofertas, é conveniente
adoptar, para o décimo sexto concurso público parcial, as
disposições referidas no artigo 1 ?;
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 990/93 do
Conselho (4), alterado pelo Regulamento (CE) n ?
1380/95 0, proíbe o comércio entre a Comunidade Euro

1.

Para o décimo sexto concurso público parcial de

açúcar branco, efectuado no âmbito do Regulamento (CE)
n? 1464/96, o montante máximo da restituição à exporta
ção é fixado em 47,002 ecus/ 100 quilogramas.
2. As restituições à exportação para a República Federa
tiva da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) só podem ser
concedidas no respeito das condições previstas nos Regu
lamentos (CEE) n ? 990/93 alterado e (CE) n ? 462/96.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 21 de
Novembro de 1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n ? L 206 de 16. 8 . 1996, p. 43.

h) JO n? L 187 de 26. 7. 1996, p. 42.
h) JO n? L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .
(4) JO n ? L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.

(6) JO n ? L 65 de 15 . 3 . 1996, p. 1 .
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REGULAMENTO (CE) N? 2213/96 DA COMISSÃO
de 20 de Novembro de 1996

que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais

aplicáveis na importação dos melaços no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)

n ? 1 599/96 (2),

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1422/95 da
Comissão, de 23 de Junho de 1995, que estabelece as

regras de aplicação relativas à importação de melaços no
sector do açúcar e que altera o Regulamento (CEE)
n ? 785/ 68 (3), e, nomeadamente, o n ? 2 do seu artigo 1 ? e
o n ? 1 do seu artigo 3 ?,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1422/95 prevê
que o preço CIF de importação do melaço, a seguir
designado «preço representativo», é estabelecido em
conformidade com o Regulamento (CEE) n ? 785/68 da
Comissão (4); que este preço se entende fixado para a
qualidade-tipo definida no artigo 1 ? do citado regula
mento;

Considerando que o preço representativo do melaço é
calculado relativamente a um local de passagem da fron
teira da Comunidade, que é Amesterdão; que esse preço
deve ser calculado a partir das possibilidades de compra
mais favoráveis no mercado mundial estabelecidas com

base nas cotações ou preços desse mercado ajustados em
função das eventuais diferenças de qualidade relativa
mente à qualidade-tipo; que a qualidade-tipo do melaço
foi definida pelo Regulamento (CEE) n? 785/68;

Considerando que , para a determinação das possibilidades
de compra mais favoráveis no mercado mundial, devem
ser tidas em conta todas as informações relativas às ofertas
feitas no mercado mundial, aos preços registados nos

se referir a uma pequena quantidade não representativa do
mercado; que os preços de oferta que possam ser conside
rados não representativos da tendência efectiva do
mercado devem igualmente ser excluídos;

Considerando que, a fim de se obterem dados compará
veis relativos ao melaço da qualidade-tipo, é necessário,
consoante a qualidade do melaço objecto de oferta,
aumentar ou diminuir os preços em função dos resultados
obtidos mediante aplicação do artigo 6? do Regulamento
(CEE) n ? 785/68;
Considerando que um preço representativo pode ser
excepcionalmente mantido a um nível constante durante
um período limitado se o preço de oferta que serviu de
base para o estabelecimento anterior do preço representa
tivo não tiver chegado ao conhecimento da Comissão e se
os preços de oferta disponíveis, afigurando-se insuficiente
mente representativos da tendência efectiva do mercado,
implicarem alterações bruscas e consideráveis do preço
representativo;
Considerando que, quando o preço de desencadeamento
relativo ao produto em causa e o preço representativo
forem diferentes, devem ser fixados direitos de importação
adicionais nas condições referidas no artigo 3 ? do Regula
mento (CE) n ? 1422/95; que, no caso de suspensão dos
direitos de importação em aplicação do artigo 5? do Regu
lamento (CE) n ? 1422/95, devem ser fixados montantes
específicos para esses direitos;

Considerando que a aplicação dessas disposições conduz à
fixação dos preços representativos e dos direitos adicionais
de importação dos produtos em causa conforme indicado
no anexo do presente regulamento;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do açúcar,

mercados importantes de países terceiros e às operações
de venda concluídas no âmbito do comércio internacio

nal, de que a Comissão tem conhecimento, quer através
dos Estados-membros quer pelos seus próprios meios;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

que, aquando dessa determinação, se pode tomar por base,
nos termos do artigo 7? do Regulamento (CEE)
n ? 785/68 , uma média de vários preços, desde que essa

média possa ser considerada representativa da tendência
efectiva do mercado;

Considerando que aquelas informações não são tidas em

conta quando a mercadoria não tiver qualidade sã, leal e

Artigo 1 ?

Os preços representativos e os direitos adicionais aplicá
veis na importação dos produtos referidos no artigo 1 ? do
Regulamento (CE) n ? 1422/95 são fixados conforme indi
cado no anexo.

comerciável ou quando o preço de oferta indicado apenas
(') JO n ? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n ? L 206 de 16. 8 . 1996, p. 43.
(3) JO n ? L 141 de 24. 6. 1995, p. 12.

H JO n? L 145 de 27. 6. 1968, p. 12.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 21 de
Novembro de 1996 .
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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 20 de Novembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais

aplicáveis na importação dos melaços no sector do açúcar

Código NC

Montante em ecus do preço
representativo por 100 kg líquido
do produto em causa

1703 10 00 (')

7,42

1703 90 00 (')

11 ,06

Montante em ecus do direito

adicional por 100 kg líquido
do produto em causa

0,00
—

Importe em ecus do direito
a aplicar na importação
devido à suspensão
referida no artigo 5? do
Regulamento (CE) n ? 1422/95
por 100 kg líquido
do produto em causa (2)

—

0,00

(') Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 785/68, alterado.
(2) Este montante substitui, nos termos do artigo 5? do Regulamento (CE) n ? 1422/95, a taxa dos direitos da Pauta Aduaneira
Comum fixada para esses produtos.
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REGULAMENTO (CE) N? 2214/96 DA COMISSÃO
de 20 de Novembro de 1996

sobre os índices harmonizados de preços no consumidor: transmissão e
divulgação do subíndices dos IHPC
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Artigo 2 ?

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 2494/95 do
Conselho, de 23 de Outubro de 1995, relativo aos índices
harmonizados de preços no consumidor ('),

Considerando que o n ? 1 , alínea b), do artigo 5? do Regu
lamento (CE) n ? 2494/95 determina que cada Estado
-membro deve produzir um índice harmonizado de

Definições

Para efeitos do presente regulamento, define-se «subíndice
dos IHPC» como um índice de preços para qualquer das
categorias de despesas que figuram no anexo I e são ilus
tradas no anexo II do presente regulamento . Estas
baseiam-se na classificação COICOP/IHPC (classificação
do consumo individual por objectivo, adaptada às necessi
dades dos IHPC)(3), « Divulgação» refere-se a saída de
dados em qualquer formato.

preços no consumidor (IHPC), a partir do índice
de Janeiro de 1997;

Artigo 3 ?

Considerando que o artigo 9 ? do Regulamento (CE)
n ? 2494/95 determina que os Estados-membros tratem os
dados recolhidos por forma a elaborar IHPC que

abranjam as categorias da Coicop (classificação do
consumo individual por objectivo); que é necessário
adaptar a estas categorias;

Considerando que o artigo 11 ? do Regulamento (CE)
n? 2494/95 determina que os IHPC e os subíndices
correspondentes deverão ser publicados pela Comissão
(Eurostat) que os referidos subíndices têm de ser especifi

Elaboração e transmissão de subíndices
Os

Estados-membros deverão elaborar e

transmitir à

Comissão (Eurostat), mensalmente, todos os subíndices
(anexo I) que tenham uma ponderação superior a 1 por
1 000 da despesa total abrangida pelos IHPC (4). Junta
mente com o índice de Janeiro de 1997, os Estados-mem
bros deverão ainda transmitir à Comissão (Eurostat) infor
mações sobre a ponderação correspondente, e posterior
mente, sempre que a estrutura de ponderação seja alte
rada .

cados;

Considerando que, em conformidade com o n ? 3 do
artigo 5? do Regulamento (CE) n? 2494/95, são necessá
rias medidas de aplicação para garantir a comparabilidade
dos IHPC;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

Artigo 4 ?

Divulgação de subíndices
A Comissão (Eurostat) procederá à divulgação dos subín
dices dos IHPC para as categorias incluídas no anexo I do
presente regulamento, considerando 1996 = 100 .
Artigo 5 ?

do programa estatístico (CPE), criado pela Decisão
89/382/CEE, Euratom do Conselho (2);

Considerando que o Instituto Monetário Europeu foi
consultado, em conformidade com o n ? 3 do artigo 5? do

Regulamento (CE) n? 2494/95, e emitiu um parecer favo
rável,

Controlo de qualidade

Os Estados-membros fornecerão à Comissão (Eurostat), a
pedido desta, informações sobre a atribuição de bens e
serviços às categorias de despesas do anexo I e II, em
número suficiente que permita avaliar a observância do
presente regulamento.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 6?

Artigo 1 ?

Entrada em vigor

Objectivos

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

O objectivo do presente regulamento consiste em estabe

Comunidades Europeias.

lecer os subíndices dos índices harmonizados de preços

no consumidor (IHPC), que serão produzidos mensal
mente pelos Estados-membros, e transmitidos à Comissão
(Eurostat), que os divulgará.

(3) Anexo I ao Regulamento (CE) n? 1749/96 da Comissão, de 9

de Setembro de 1996, sobre medidas iniciais de aplicação do

Regulamento (CE) n ? 2494/95 do Conselho relativo aos ín
dices harmonizados de preços no consumidor (JO n? L 229
de 10 . 9 . 1996, p. 3).

(') JO n ? L 257 de 27. 10 . 1995, p. 1 .
2) JO n? L 181 de 28. 6. 1989, p. 47.

(4) Em conformidade com o artigo 3? do Regulamento (CE)
n ? 1749/96 .
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O presente regulamento é obrigatόrio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1996 .
Pela Comissão
Yves - Thibault DE SILGUY

Membro da Comissão
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ANEXO I

SUBINDICES IHPC

01 .

PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

01.1

Produtos alimentares

01.1.1

Pão e cereais

01.1.2

Carne

01.1.3

Peixe

01.1.4

Leite, queijo e ovos

01.1.5

Óleos e gorduras

01.1.6

Frutas

01.1.7

Produtos hortícolas, incluindo batata e outros tubérculos

01.1.8

Açúcar, compota, mel, xaropes, chocolate e produtos de confeitaria

01.1.9

Produtos alimentares n. e.

01.2

Bebidas não alcoólicas

01.2.1

Café, chá e cacau

01.2.2

Agua mineral, refrigerantes e sumos

02 .

BEBIDAS ALCOÓLICAS E TABACO

02.1

Bebidas alcoólicas

02.1.1

Bebidas espirituosas

02.1.2

Vinho

02.1.3

Cerveja

02.2

Tabaco

03 .

VESTUÁRIO E CALÇADO

03.1

Vestuário

03.1.1

Materiais para vestuário

03.1.2

Artigos de vestuário

03.1.3

Outros artigos e acessórios de vestuário

03.1.4

Limpeza a seco, reparação e aluguer de vestuário

03.2

Calçado, incluindo reparação

04.

HABITAÇÃO, ÁGUA, ELECTRICIDADE, GÂS E OUTROS COMBUSTÍVEIS

04.1

Rendas efectivas pela habitação

04.3

Manutenção e reparação regulares das habitações

04.3.2

Produtos para manutenção e reparação regulares das habitações
Serviços para manutenção e reparação regulares das habitações

04.4A

Outros serviços relacionados com a habitação

04.5

Electricidade, gás e outros combustíveis

04.5.1

Electricidade

04.5.2

Gás

04.5.3

Combustíveis líquidos

04.5.4

Combustíveis sólidos

04.5.5

Água quente, vapor e gelo

04.3.1
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ACESSÓRIOS PARA O LAR, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO E MANUTENÇÃO
CORRENTE DA HABITAÇÃO

05.1

Mobiliário, acessórios fixos e artigos de decoração, carpetes e outros revesti
mentos para pavimentos, reparações

05.1.1

Mobiliário e acessórios

05.1.2

Carpetes e outros revestimentos para pavimentos

05.1.3

Reparação de mobiliário, acessórios e revestimentos para pavimentos

05.2

Têxteis de uso doméstico

05.3

Aparelhos de aquecimento e de cozinha, frigoríficos, máquinas de lavar e outro
equipamento doméstico, incluindo acessórios e reparações

05.3.1 /2

Equipamento doméstico de base, eléctrico ou não e pequeno equipamento doméstico eléc
trico

05.3.3

Reparação de equipamento doméstico

05.4

Vidros, loiças e outros utensílios de uso doméstico

05.5

Ferramentas e equipamento para casa e jardim

05.6

Bens e serviços para a manutenção corrente da habitação

05.6.1

Bens de uso doméstico não duradouros

05.6.2

Serviços domésticos e de cuidado da habitação

06A

SAÚDE: medicamentos e outros produtos farmacêuticos, aparelhos e material
terapêutico — pagos pelo utente e não reembolsados

07.

TRANSPORTES

07.1

Aquisição de veículos

07.1.1

Veículos automóveis novos e em segunda mão

07.1.2/ 3

Motociclos e bicicletas

07.2

Utilização de equipamento para transporte pessoal

07.2.1

Partes e acessórios

07.2.2

Combustível e lubrificantes

07.2.3

Manutenção e reparações

07.2.4A

Outros serviços relacionados com o equipamento para transporte pessoal

07.3

Serviços de transportes

07.3.1A

Transportes ferroviários de passageiros

07.3.2A

Transportes rodoviários de passageiros

07.3 .3A

Transportes aéreos de passageiros

07.3.4A

Transportes de passageiros por mar e vias interiores navegáveis

07.3.5A

Outros serviços de transportes adquiridos

07.3.6A

Títulos de transporte combinados

08 .

COMUNICAÇÕES

08.1

Comunicações

08.1.1

Serviços postais

08.1.2/ 3

Equipamento telefónico e de telecópia e serviços telefónicos, telegráficos e de telecopia

09 .

LAZER, RECREAÇÃO E CULTURA

09.1

Equipamento e acessórios, incluindo reparações

09.1.1

Equipamento para recepção, registo e reprodução de som e imagem
Equipamento fotográfico e cinematográfico e instrumentos de óptica

09.1.2
09.1.3

Equipamento de processamento de dados

09.1.4

Outros bens duradouros para lazer e cultura

09.1.5

Jogos, brinquedos e equipamento de lazer, equipamento para desporto, campismo e recrea
ção ao ar livre
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09.1.6

Aparelhos para gravação de som e imagem

09.1.7

Jardinagem

09.1.8

Animais de estimação

09.1.9

Reparação de equipamento e acessórios para cultura e lazer

09.2A

Serviços recreativos e culturais

09.3

Jornais, livros e artigos de papelaria

09.4

11 .

Férias organizadas
EDUCAÇÃO — habitualmente paga pelos consumidores dos Estados-membros
HOTÉIS, CAFÉS E RESTAURANTES

11.1

Refeições

1 OA

11.1.1

Restaurantes e cafés

11.1.2

Cantinas

11.2

Serviços de alojamento

12.

BENS E SERVIÇOS DIVERSOS

12.1

Cuidados pessoais

12.1.1

Salões de cabeleireiro e estabelecimentos de cuidados pessoais

12.1.2

Aparelhos, artigos e produtos para cuidados pessoais

12.2

Artigos pessoais n. e.

12.4A

Seguros

1 2.4.2A

Seguros relacionados com a habitação — seguros de recheio

12.4.4A
12.5A

Seguros relacionados com os transportes — seguro automóvel
Serviços bancários n. e.

12.6A

Outros serviços n. e.
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ANEXO II

ILUSTRAÇÃO DOS SUBINDICES DOS IHPC: DISCRIMINAÇÃO POR DIVISÃO (nível de dois
dígitos), GRUPO (nível de três dígitos) e CLASSE (') (nível de quatro dígitos) (2)
01 .

PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS NAO ALCOÓLICAS

01.1 .

Produtos alimentares

Os produtos aqui classificados são os geralmente adquiridos para consumo doméstico. Consequen
temente, este título exclui os produtos normalmente vendidos para consumo imediato, tais como
sanduíches, cachorros, gelados, etc. ( 11.1.1 ). Excluem-se ainda os pratos cozinhados adquiridos
para consumo noutro local e os produtos de fornecedores de alimentos preparados e fornecedores
de refeições, mesmo quando entregues ao domicílio ( 11.1.1 ). Os produtos vendidos especifica
mente como comida para animais são abrangidos pelo ponto 09.1.8 .
01.1.1 .

Pão e cereais (ND)

— Arroz sob todas as formas, incluindo arroz preparado com carne, peixe, mariscos ou vegetais,
— milho, trigo, centeio, aveia, cevada e outros cereais sob a forma de grãos, farinhas ou pós,

— pão e outros produtos de padaria tais como pão estaladiço, biscoitos, tostas, produtos de paste
laria industrial, pão de espécie, bolachas, talassas, pães de leite e pães de passas,

— massas folhadas e outras, utilizadas em bolos, tartes, empadas, quiches e pizas,
— massas alimentícias sob todas as formas, incluindo massas contendo carne, peixe, mariscos,
queijo ou vegetais,

— outros produtos, tais como malte, farinha de malte, extracto de malte, fécula de batata, tapioca,
sagu, outros amidos, preparações à base de cereais (cornflakes, flocos de aveia, etc.) e alimentos
homogeneizados para bebés, produtos dietéticos e ingredientes culinários à base de farinha,
amido ou extracto de malte .

Inclui: cuscus e produtos farináceos semelhantes preparados com carne, peixe, mariscos ou vege
tais; misturas e massas para a preparação de produtos de pastelaria ou a confecção de preparações
culinárias .

Exclui: empadas de carne (01.1.2); empadas de peixe (01.1.3); milho doce (01.1.7); alimentos
homogeneizados para bebés, produtos dietéticos e ingredientes culinários que contenham, no
mínimo, 50 % de cacau (01.1.8).
01.1.2.

Carne (ND)

— Carne fresca, refrigerada ou congelada de:

— animais da espécie bovina, ovina, caprina e suína,
— aves e miudezas comestíveis de aves,

— lebres, coelhos e caça (veado, javali, faisão, perdiz, etc.),

— animais das espécies cavalar, asinina, muar e semelhantes,
— miudezas de carne comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas,

— carne e miudezas de carne comestíveis, secas, salgadas ou fumadas (salsichas, salame, toucinho,
fiambre, pasta de fígado, etc.),

— outras carnes e preparações à base de carne, transformadas ou em conserva (carne enlatada,
extractos de carne, sucos de carne, empadas de carne, etc.).
Inclui: carnes e miudezas, comestíveis, de mamíferos marinhos (focas, morsas, baleias, etc .).

Exclui: produtos farináceos que contenham carne (01.1.1 ); rãs, caracóis terrestres e caracóis do mar
(01.1.3); sopas que contenham carne (01.1.9); banha e outras gorduras animais comestíveis (01.1.5).
(') A maior parte das classes inclui ou bens ou serviços. As classes que contêm bens têm indicação (ND), (SD) ou (D) indi

cando « não-duradouros», «semi-duradouros» ou «duradouros» respectivamente . (S) refere-se a classes relativas a «serviços».

Algumas classes contêm bens e serviços, dado ser difícil discriminá-las em bens e serviços. A estas classes é, habitualmen
te, atribuído um (S) dado que a componente serviços é considerada predominante. (E) indica «energia » e (SEA) «produtos

sazonais ».

(2) Com base no projecto final da classificação COICOP, tal como adoptado numa reunião conjunta NU-ECE/OCDE/Euros
tat, sobre contas nacionais, realizada em Genebra entre 30 de Abril e 3 de Maio de 1996.
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Peixe (ND) (SEA)
— Peixe fresco, refrigerado ou congelado,

— alimentos de origem marinha, frescos, refrigerados ou congelados (crustáceos, incluindo caran
guejos terrestres, moluscos e outros bivalves, caracóis terrestres e do mar, rãs),
— peixe e alimentos de origem marinha, secos, fumados ou salgados,
— outro peixe e alimentos de origem marinha, transformados ou conservados, e preparações à
base de peixe e de alimentos de origem marinha (peixe e alimentos de origem marinha enlata
dos, caviar e outras ovas duras, empadas de peixe, etc.).
Exclui: produtos farináceos que contenham peixe (01.1.1 ); sopas de peixe (01.1.9).
01.1.4.

Leite, queijo e ovos (ND)
— Leite gordo e leite desnatado, fresco, pasteurizado ou esterilizado,

— leite conservado (condensado, evaporado ou em pó),

— iogurte, natas, sobremesas à base de leite, bebidas lácteas e outros produtos lácteos seme
lhantes,

— queijo e requeijão,
— ovos de aves domésticas, ovos em pó e outros produtos de ovos transformados, integralmente à
base de ovos .

Inclui: leite, natas e iogurte, adicionados de açúcar, cacau, frutas ou aromatizantes.

01.1.5.

Óleos e gorduras (ND)
— Manteiga,

— margarina e outras gorduras vegetais, incluindo manteiga de amendoim,
— óleos comestíveis (azeite, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de linhaça, óleo de soja, óleo de
amendoim, etc.),

— gorduras animais comestíveis (banha, etc.).
Exclui: óleo de fígado de bacalhau ou de alabote (06.A).
01.1.6.

Frutas (ND) (SEA)

— Frutas frescas ou refrigeradas,
— frutas secas, cascas de frutas, caroços de frutas, nozes e sementes comestíveis,

— frutas e produtos à base de frutas, congelados e conservados, incluindo alimentos homogenei
zados para bebés, preparações dietéticas e ingredientes culinários, exclusivamente à base de
fruta .

Exclui: produtos hortícolas cultivados pelo fruto, tais como tomates, pepinos e beringelas (01.1.7);
compotas, marmeladas, doces, geleias, purés e pastas de frutas (01.1.8); partes de plantas conser
vadas em açúcar (01.1.8); sumos de frutas (01.2.2); concentrados e xaropes de frutas para usos culi
nários (01.1.9) ou para a preparação de bebidas (01.2.2).
01.1.7.

Produtos hortícolas, incluindo batata e outros tubérculos (ND) (SEA)
— Produtos hortícolas frescos ou refrigerados ;

— produtos hortícolas congelados;
— produtos hortícolas secos;

— outros produtos hortícolas ou compostos à base de produtos hortícolas, transformados ou
conservados, incluindo alimentos homogeneizados para bebés, preparações dietéticas e ingre
dientes culinários , exclusivamente à base de produtos hortícolas,

— batata fresca ou congelada e outros tubérculos (mandioca, araruta, tapioca, batata doce e outras
raízes feculentas),

— produtos de tubérculos (farinhas, pós, flocos, purés, palitos e lascas) incluindo preparações
congeladas, como batatas fritas.
Inclui: milho doce, funcho marítimo e outras algas comestíveis, ervas culinárias (salsa, rosma

ninho, tomilho, etc.); cogumelos e outros fungos comestíveis.

Exclui: fécula de batata, tapioca, sagu e outros feculentos (01.1.1 ); sopas, caldos e preparados
semelhantes (01.1.9); alho, gengibre, malagueta e outras especiarias e condimentos (01.1.9); sumos
de produtos hortícolas (01.2.2).
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Açúcar, compota, mel, xaropes, chocolate e produtos de confeitaria (ND)
— Açúcar de cana ou de beterraba, mesmo refinado, em pó, cristalizado ou em cubos,
— doces de fruta, doces de citrinos, compotas, geleias, purés e pastas de frutas, mel natural e arti
ficial , xaropes e melaço, incluindo partes de plantas conservadas em açúcar,

— chocolate em barra, pastilha elástica, rebuçados, caramelos, pastilhas e outros produtos de
confeitaria,

— preparações para sobremesa, alimentos homogeneizados para bebés, produtos dietéticos e
ingredientes culinários contendo, no mínimo, 50 % de cacau,
— gelo comestível e gelados .
Inclui: sucedâneos artificiais do açúcar.

Exclui: cacau e chocolate em pó (01.2.1 ); xaropes para a preparação de bebidas (01.2.2).
01.1.9 .

Produtos alimentares , n.e. (ND)

— Sal, especiarias, molhos, condimentos, temperos (mostarda, maionese, ketchup, molho de soja,
etc.), vinagre, fermentos preparados, fermento de padeiro, preparados para sobremesas, sopas,
caldos e preparados semelhantes, concentrados de frutas e xaropes para utilização culinária, etc.
Inclui: alho, gengibre, malagueta; alimentos homogeneizados para bebés, preparações dietéticas e
ingredientes culinários, excepto para as preparações à base de féculas ou extracto de malte (01.1.1 )
ou à base, exclusivamente, de frutas (01.1.6) ou de produtos hortícolas (01.1.7) ou que contenham,
no mínimo, 50 % de cacau (01.1.8).
Exclui: ervas para utilização culinária (01.1.7); preparados para sobremesas, contendo, no mínimo,
50 % de cacau (01.1.8).
01.2.

Bebidas não alcoólicas

As bebidas não alcoólicas servidas para consumo imediato, incluindo as de máquinas automáticas,
são abrangidas pelos pontas 11.1.1 e 11.1.2.
01.2.1 .

Café, chá e cacau (ND)
— Café, mesmo descafeinado, torrado ou moído, incluindo café instantâneo, extractos e essências
de café e sucedâneos do café,

— chá, malte e outros produtos vegetais para infusões,
— cacau, mesmo adoçado, e chocolate em pó.

Inclui: preparações para bebidas com cacau, leite, malte, etc.; sucedâneos do café e do chá;
extractos e essências de café e de chá.

01.2.2.

Água mineral, refrigerantes e sumos (ND)
— Águas minerais,
— refrigerantes, por exemplo sodas, limonadas e colas,
— sumos de frutas e de produtos hortícolas,

— xaropes e concentrados para preparação de bebidas.
Exclui: bebidas não alcoólicas, licores, etc. (02.1.1 ); vinho sem álcool, cidra, etc. (02.1.2) e cerveja
sem álcool (02.1.3).
02.

BEBIDAS ALCOÓLICAS E TABACO

02.1 .

Bebidas alcoólicas

As bebidas alcoólicas servidas para consumo imediato, incluindo as bebidas de máquinas automá
ticas , estão incluídas nos pontos 11.1.1 e 11.1.2.

02.1.1 .

Bebidas espirituosas (ND)
— Bebidas espirituosas e licores .

Inclui: hidromel; aperitivos, excepto aperitivos à base de vinho; bebidas espirituosas não alcoolicas,
licores , etc .
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Vinho (ND)

— Vinho de uva ou de outra fruta, incluindo cidra e perada;

— aperitivos à base de vinho, vinho tratado, champanhe e outros vinhos espumosos, saké e
semelhantes .

Inclui: vinho sem álcool , cidra, etc.

02.1.3 .

Cerveja (ND)

— Todos os tipos de cerveja, por exemplo ale, lager e porter.
Inclui: cerveja sem álcool e com baixo teor de álcool .
02.2.

Tabaco (ND)

— Cigarros e mortalhas,

— charutos, tabaco para cachimbo, tabaco para mascar ou rapé.
Inclui: compra de tabaco em cafés, bares, restaurantes, estações de serviço, etc.
Exclui: outros artigos do fumador ( 12.2).

03.

VESTUÁRIO E CALÇADO

03.1 .

Vestuário

03.1.1 .

Materiais para vestuário (SD)
— Tecidos de fibras naturais, de fibras sintéticas ou artificiais e de misturas de fibras naturais e de
fibras sintéticas ou artificiais .

Exclui: tecidos para estofos (05.2).
03.1.2.

Artigos de vestuário (SD)

— Artigos de vestário para homem, senhora, criança (3 a 1 3 anos) e bébé (0 a 2 anos), prontos ou
por medida, em qualquer tipo de material (incluindo couro, pele, plástico e borracha), para uso
diário, desporto ou trabalho:
— capas, sobretudos, impermeáveis, anoraques, blusões, etc.,
— jaquetas , calças, coletes, vestidos , saias, fatos, etc .,
— camisas, blusas, pulôveres, casacos de malha, etc.,
— T-shirts, camisolas interiores, cuecas, peúgas, meias, collants, soutiens, ceroulas, cintas,
espartilhos,
— pijamas, camisas-de-noite, roupões e fatos-de-banho,
— vestuário para bébé, incluindo babetes de tecido e botas para bebés, de tecido.

Exclui: artigos de malha de utilização médica, por exemplo meias elásticas (06.A); babetes de
papel e de algodão ( 12.1.2).

03.1.3.

Outros artigos e acessórios de vestuário (SD)

— Gravatas, lenços, lenços de pescoço, lenços de cabeça, luvas, mitenes, regalos, cintos, suspensó
rios, aventais, batas, bibes, mangas de protecção, chapéus, bonés, gorros, boinas, capacetes,
— fios de coser, lãs para tricotar e acessórios para a confecção de vestuário, por exemplo fivelas,
botões, botões de pressão, fechos de correr, fitas , rendas , enfeites , etc.

Exclui: luvas e outros artigos de borracha (05.6.1 ); alfinetes, agulhas de coser e de tricotar (05.6.1 );
equipamento de protecção para desportos (por exemplo o utilizado no hóquei em gelo, no futebol
americano, no basebol , no críquete, no ciclismo, no boxe, etc.) (09.1.5); outro equipamento de
protecção para a prática de desportos, por exemplo coletes de salvação, luvas de boxe, caneleiras,
perneiras e almofadas protectoras, óculos de protecção, cintos, etc. (09.1.5); lenços de papel ( 12.1.2);
relógios, artigos de joalharia, botões de punho, alfinetes de gravata ( 12.2); bengalas, chapéus-de
-chuva, leques, porta-chaves ( 12.2).

03.1.4.

Limpeza a seco, reparação e aluguer de vestuário (S)
— Limpeza a seco, lavagem e tingimento,
— cerzimento, reparação e alteração de artigos de vestuário,
— aluguer de vestuário.

Exclui: aluguer de têxteis para o lar (05.6.2).
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Calçado, incluindo reparação (SD)

— Todo o tipo de calçado para homem, senhora, criança (3 aos 13 anos) e bebé (0 aos 2 anos)
incluindo calçado de desporto adequado para o dia-a-dia e para lazer (sapatos de corrida,
treino, ténis, basquetebol , navegação, etc .),
— partes de calçado (tacões, solas , etc.),

— reparação de calçado, incluindo serviços de limpeza de sapatos,

— aluger de calçado, excepto aluguer de calçado específico (sapatos de bowling, chuteiras, sapatos
de corrida, botas para esqui, calçado equipado com patins para gelo ou patins de rodas, etc.)
(09.2.).

Inclui: polainas, perneiras e artigos semelhantes; acessórios para calçado, por exemplo formas.

Exclui: botas para bébé, de tecido (03.1.2); calçado ortopédico (06A); calçado próprio para a prática
desportiva (sapatos de bowling, botas de futebol, sapatos para corrida, botas para esqui, calçado
equipado com patins para gelo e patins de rodas, etc.) (09.1.5); caneleiras, perneiras, para críquete e
outros acessórios de protecção para a prática desportiva (09.1.5), caneleiras, chumaços para críquete
e outro equipamento de protecção para a prática desportiva (09.1.5).

04.

HABITAÇÃO, ÁGUA, ELECTRICIDADE, GÁS E OUTROS COMBUSTÍVEIS

04.1 .

Rendas efectivas pela habitação (S)

As rendas incluem normalmente o pagamento relativo à utilização do terreno sobre o qual foi
construída a propriedade, o espaço ocupado e as instalações de aquecimento, canalização, ilumina
ção, etc.

As rendas incluem ainda o pagamento pela utilização de uma garagem que forneça estaciona
mento relacionado com a habitação. A garagem não tem de ser fisicamente contígua à habitação;
também não é necessário ser alugada pelo mesmo proprietário.
As rendas não incluem os encargos com a electricidade, gás, aquecimento, água, fornecimento de
água quente e recolha de lixo.
Abrange:
— as rendas efectivamente pagas pelos inquilinos ou subinquilinos que ocupam instalações
mobiladas ou não mobiladas, como residência principal,
— as rendas efectivamente pagas por residências secundárias .
Inclui: o pagamento pela utilização de mobília, em caso de residências mobiladas; rendas de habi
tações relativas a alojamento durante um período de férias ( NB: quando disponíveis para aquisição
no território ecnómico incluído pelas mesmas razões como férias organizada); pagamento de habi
tações relativas a um quarto de hotel ou casa de hóspedes, como residência principal.

Excluí rendas de garagens ou espaços de estacionamento que não forneçam estacionamento rela
cionado com a habitação (07.2.4A); rendas pagas pelas pessoas alojadas em albergues e estabeleci
mentos semelhantes ( 11.2); rendas pagas por alojamento em aldeamentos turísticos ou centros de
férias ( 11.2).
04.3.

Manutenção e reparação regulares das habitações
A manutenção e reparação regulares das habitações possuem duas características distintivas: em
primeiro lugar, trata-se de actividades que o proprietário ou inquilino é obrigado a efectuar regu
larmente, para manter a habitação em bom estado de funcionamento; em segundo lugar, não
alteram o desempenho, capacidade ou serviços das habitações.

Todas as despesas efectuadas pelos inquilinos em material e serviços para a manutenção e repara
ção regulares das habitações fazem parte das despesas de consumo individual dos agregados fami
liares .

As despesas efectuadas pelos proprietários-ocupantes em materiais destinados à manutenção e
reparação regulares das habitações a efectuar pelos próprios proprietários-ocupantes são parte das
despesas de consumo individual do agregado familiar. As despesas dos proprietários-ocupantes em
serviços destinados à manutenção e reparação regulares das habitações, equivalentes a despesas
semelhantes efectuadas pelos inquilinos, constituem também parte das despesas de consumo indi
vidual. As outras despesas efectuadas pelos proprietários-ocupantes em serviços destinados à
manutenção e reparação regulares das habitações constituem consumo intermédio.

A aquisição de materiais por parte dos inquilinos ou proprietários-ocupantes, com a intenção de
realizarem eles próprios a manutenção e a reparação, deverá ser incluída no ponto 04.3.1 . Se, toda
via, os inquilinos ou proprietários-ocupantes pagarem a um estabelecimento para efectuar a manu
tenção ou as reparações, então o valor total do serviço, incluindo os custos dos materiais utilizados,
deverá ser incluído no ponto 04.3.2.
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Produtos para manutenção e reparação regulares das habitações (ND)
— Produtos, como por exemplo tintas e vernizes, estuque, papel de parede, tecidos para revesti
mentos, vidros para janelas, gesso, cimento, betume, cola para papel de parede. Incluem-se
pequenos artigos de canalizações (tubos, torneiras, juntas, etc.) e materiais para revestimentos
(tacos , ladrilhos, etc .).

Exclui: carpetes e linóleo (05.1.2); ferramentas manuais, ferragens para portas, tomadas de corrente,
fios eléctricos e lâmpadas (05.5); vassouras, escovas e espanadores e produtos de limpeza (05.6.1 );
produtos utilizados para grandes reparações, ampliações e alterações em habitações (investimentos).
04.3.2.

Serviços para manutenção e reparação regulares das habitações (S)
— Serviços de canalizadores , electricistas, carpinteiros, vidraceiros, pintores, decoradores, encera
dores, etc. contratados para a manutenção e reparação regulares das habitações. Abrange o valor
total do serviço, ou seja, inclui o custo da mão-de-obra e dos materiais .

Exclui: serviços contratados para grandes reparações, ampliações e transformações em habitações
(investimentos).
04.4A.

Outros serviços relacionados com a habitação (S)(')
— Recolha de resíduos — os consumidores pagam de acordo com o consumo (04.4.1 A),
— serviços de saneamento básico — os consumidores pagam do acordo com o consumo
(04.4.2A),
— abastecimento de água — os consumidores pagam de acordo com o consumo (04.4.3A),
— outros serviços relacionados com a habitação, n.e. (04.4.4):
— manutenção, jardinagem , limpeza das escadas e iluminação, limpeza dos elevadores e de
condutas de lixo em edifícios com vários ocupantes,
— remoção de neve e limpeza de chaminés,
— limpeza das ruas .

Inclui: despesas relacionadas com aluguer de contadores, leitura de contadores, quotas fixas, etc.
Exclui: fornecimento de água quente ou de vapor (04.5.5); desinfecção e desinfestação (05.6.2).

04.5.

Electricidade, gás e outros combustíveis

04.5.1 .

Electricidade (ND) (E)

Inclui: despesas relacionadas com o aluguer de contadores, a leitura de contadores, quotas fixas,
etc .

04.5.2.

Gás (ND) (E)
— Gás de cidade e gás natural,
— hidrocarbonetos liquefeitos (butano, propano, etc.).

Inclui: despesas relacionadas com o aluguer de contadores, leitura de contadores, quotas fixas, etc.
04.5.3.

Combustíveis líquidos (ND (E)
— Fuel para aquecimento e petróleo de iluminação.

04.5.4.

Combustíveis sólidos (ND) (E)
— Carvão, coque, briquetes, lenha, carvão de madeira, turfa e semelhantes.

04.5.5.

Água quente, vapor e gelo (ND) (E)
— Água quente e vapor comprados,
— gelo utilizado para refrigeração.

05.

ACESSÓRIOS PARA O LAR, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO E MANUTENÇÃO CORRENTE
DA HABITAÇÃO

05.1 .

Mobiliário, acessórios fixos e artigos de decoração, carpetes e outros revestimentos para
pavimentos, reparações

05.1.1

Mobiliário e acessórios (D)

— Camas, sofás, canapés, mesas, cadeiras, armários, cómodas e estantes;
— equipamento de iluminação, por exemplo candeeiros de tecto, candeeiros de pé, globos e
candeeiros de mesa,

') «Os consumidores pagam consoante o consumo» 1 . tratando-se de despesas determinadas por contador, 2. quando pagam

uma taxa fixa que possa ser considerada como estimativa do consumo relativo ao serviço; ou 3 . quando pagam uma taxa

conexa que permite determinado consumo do serviço; os consumidores não pagam de acordo com o consumo quando o

serviço é financiado sem tributação.
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— quadros, esculturas, gravuras e outros objectos de arte, incluindo reproduções de obras de arte e
outros artigos de ornamentação,
— biombos, divisórias de fole e outro mobiliário e material .

Inclui: instalações, quando pertinente; colchões de arame, bases para colchões; armários para casa
-de-banho; mobiliário para bebé, por exemplo berços, cadeiras altas e parques; estores, excepto os
de tecido (05.2); mobiliário de campismo e de jardim, excepto toldos (05.2.); espelhos, castiçais e
velas .

Exclui: cofres (05.3.1 /2); relógios ( 12.2); termómetros de parede e barómetros, carrinhos de bebé e
cadeiras de rodas ( 12.2).
05.1.2.

Carpetes e outros revestimentos para pavimentos (D)

— Tapetes, carpetes, linóleo e outors revestimentos semelhantes para pavimentos .
Inclui: colocação dos revestimentos para pavimentos.

Exclui: tacos e ladrilhos (04.3.1 ); tapetes para casa-de-banho, tapetes de junco e para limpar os pés
(05.2).

05.1.3.

Reparação de mobiliário, acessórios e revestimentos para pavimentos (S)
Inclui: restauro de mobiliário antigo e de obras de arte; limpeza de mobiliário, acessórios e revesti
mentos para pavimentos .

Exclui: instalação (05.1.1 ) ou (05.1.2).

05.2.

Têxteis de uso doméstico (SD)
— Tecidos para estofos, cortinas, divisórias de tecido, toldos, cortinados e estores de tecido,
— artigos de cama, por exemplo colchões, almofadas, travesseiros e camas de rede,
— roupa de cama, por exemplo lençóis, fronhas, cobertores, mantas de viagem, mantas, edredões,
colchas e mosquiteiros,
— roupa de mesa e de banho, por exemplo toalhas de mesa e guardanapos, roupões, toalhas e
toalhões,

— outros artigos têxteis para o lar, por exemplo sacos de compras , sacos para roupa, protecções

para vestuário e mobiliário, bandeiras, toldos, etc.,
— reparação de artigos têxteis para o lar.
Inclui: tecido comprado à peça; oleado; tapetes de casa-de-banho, tapetes de junco e tapetes para
limpar os pés.
Exclui: revestimentos têxteis para paredes (04.3.1 ); revestimentos para pavimentos, por exemplo
carpetes e tapetes (05.1.2); aluguer de têxteis para o lar (05.6.2); coberturas para automóveis, moto
cicletas, etc. (07.2.1 ); colchões penumáticos e sacos-cama (09.1.5).

05.3.

Aparelhos de aquecimento e de cozinha, frigoríficos, maquinas de lavar e outro equipa
mento doméstico , incluindo acessórios e reparações

05.3.1 /2. Equipamento doméstico de base, eléctrico ou não (D) e pequeno equipamento doméstico eléctrico
(SD)

— Frigoríficos, arcas congeladoras e frigoríficos com congelador,
— máquinas de lavar roupa, máquinas de secar roupa, máquinas de lavar loiça e máquinas de
passar roupa e de engomar,

— fogões, assadores, discos de cozinha, placas, fornos e microndas,
— climatizadores, humidificadores, aquecedores, esquentadores, ventiladores e exaustores

— aspiradores, máquinas de limpeza a vapor, máquinas de lavagem de carpetes e máquinas para
esfregar, encerar e polir pavimentos,

— outros aparelhos de uso doméstico, por exemplo cofres, máquinas de costura e maquinas de
tricotar, amaciadores de água e máquinas de secar,

— moinhos de café, cafeteiras, espremedores de fruta, abre-latas, misturadoras, fritadeiras, grelha
dores, facas, torradeiras, sorveteiras, iogurteiras, placas, ferros, chaleiras, ventoinhas, balanças de
uso doméstico .

Inclui: instalação dos aparelhos.

Exclui: os aparelhos incorporados na estrutura do edifício (investimento); pequenos aparelhos e

utensílios de uso doméstico não eléctricos (05.4); balanças para pesar pessoas e balanças para bebés
( 12.1.2).
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Reparação de equipamento domestico (S)
Exclui: instalação de equipamento doméstico de base (05.3.1 /2).

05.4.

Vidros, loiças e outros utensílios de uso doméstico (SD)
— Vidros e cristais de uso doméstico, de escritório e decoração,

— loiças e artigos de uso doméstico ou de toucador, de porcelana, cerâmica, barro,
— talheres, pratos e prataria,
— utensílios de cozinha, não eléctricos, de qualquer material, por exemplo tachos, panelas, frigi

deiras, grelhadores, moinhos de café, passadores, trituradores, placas, balanças de uso doméstico
e outros utensílios mecânicos semelhantes,

— outros artigos de uso doméstico, de qualquer material, por exemplo caixas para pão, café, espe
ciarias, etc., caixotes do lixo, cestos de papéis, cestos para roupa suja, mealheiros e cofres portá
teis, toalheiros, frasqueiras, ferros e tábuas de passa a ferro, caixas de correio, termos e baldes
de gelo,
— reparação destes artigos .
Exclui: equipamento de iluminação (05.1.1 ); utensílios eléctricos de uso doméstico (05.3.1 /2); loiça
de papel (05.6.1 ); balanças para pesar pessoas e balanças para bebés ( 12.1.2).
05.5.

Ferramentas e equipamento para casa e jardim (D, SD)
— Ferramentas e equipamento motorizados, por exemplo berbequins electricos, serras, máquinas
de polir e cortadores de sebes, motocultores, máquinas de cortar relva motorizadas, cultiva
dores, serras articuladas e bombas de água,
— ferramentas manuais, por exemplo martelos, chaves de parafusos, chaves de porcas e alicates,
— ferramentas de jardim, por exemplo máquinas de cortar relva manuais, carrinhos de mão,
enxadas, pás, ancinhos, forquilhas, foices, gadanhas e tesouras de podar,
— escadas e degraus,
— ferragens para portas (dobradiças, puxadores e fechaduras), acessórios para radiadores e lareiras
e outros artigos de metal, de uso doméstico (calhas para cortinados, varões para segurar passa
deiras, grampos, etc.) ou para o jardim (correntes, grades, escoras e arcos para canteiros e veda
ções),
— pequenos dispositivos eléctricos, por exemplo, tomadas de corrente, interruptores, fios, lâmpa
das, lâmpadas fluorescentes, lanternas, lanternas manuais, pilhas eléctricas de uso geral,
campainhas e alarmes,
— reparação destes artigos.

05.6 .
05.6.1 .

Bens e serviços para a manutenção corrente da habitação
Bens de uso doméstico não duradouros (ND)

— Produtos de limpeza e manutenção, por exemplo sabões, pós para lavar, pós para arear, deter
gentes, lixívias desinfectantes, amaciadores, produtos para a limpeza de janelas, ceras, polidores,
corantes, desentupidores, desinfectantes, insecticidas, fungicidas e água destilada,
— artigos em papel, por exemplo filtros, toalhas de mesa e guardanapos, papel de cozinha, sacos

de aspiradores e loiça de papel, incluindo folha de alumínio e sacos para lixo,

— artigos para limpeza, por exemplo vassouras, escovas, panos do pó e espanadores, toalhas de
chá, panos do chão, esponjas, esfregões, palha de aço e pele camurçada,
— outros bens de uso doméstico, não duradouros, por exemplo fósforos, velas, torcidas para
candeeiros, álcool desnaturado, molas para roupa, dispositivos para suspensão, agulhas de coser
e de tricotar, dedais, alfinetes de segurança, alfinetes, pregos, porcas e parafusos, percevejos,
tachas, anilhas, colas e fitas adesivas para uso doméstico, fio, cordão e luvas de borracha.

Exclui: produtos para a manutenção de jardins ornamentais (09.1.7); lenços de papel, papel higié
nico, sabonetes e outros produtos de higiene pessoal ( 12.1.2).

05.6.2.

Serviços domésticos e de cuidado da habitação (S)

— Pagamento de serviços privados, por exemplo mordomos, cozinheiros, criadas, empregadas de
limpeza, motoristas, jardineiros, governantas, secretárias, tutores e au pairs,
— serviço doméstico, incluindo guarda de crianças, prestado por agências ou por trabalhadores
independentes,

— aluguer de mobiliário, acessórios, equipamento doméstico e têxteis para o lar,
— outros serviços de cuidado da habitação, por exemplo limpeza de janelas, desinfecção, fumiga
ção e desinfestação .
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Exclui: limpeza a seco, lavagem e tinturaria (03.1.4); pagamento, por inquilinos, de alojamento
mobilado, pela utilização do mobiliário (04.1 ); recolha de lixo e serviços de saneamento básico
(04.4.1 /2A); serviços de porteiros, jardinagem , limpeza de escadas e iluminação, manutenção de
elevadores e de condutas de lixo em edifícios com vários ocupantes (04.4.4); remoção de neve e
limpeza de chaminés (04.4.4); limpeza das ruas (04.4.4); reparação e instalação de mobiliário e de
revestimentos para pavimentos (05.1 ); reparação e instalação de aparelhos de uso doméstico (05.3);
serviços de amas-de-leite, creches, infantários, centros de dia e outras estruturas de guarda de
crianças (não indexado).

06A.

SAÚDE: medicamentos e outros produtos farmacêuticos, aparelhos e material terapêu
tico — pagos pelo utente e não reembolsados (ND, SD, D)

Abrange os medicamentos e outros produtos farmacêuticos e os aparelhos e material terapêutico
não abrangidos pelo sistema de segurança social dos Estados-membros; os produtos abrangidos
não são reembolsáveis no prazo de um ano.
Incluem -se, por exemplo:
— vitaminas e minerais, analgésicos, medicamentos para a tosse, óleo de fígado de bacalhau e
óleo do fígado de alabote,

— termómetros clínicos, ligaduras adesivas e não adesivas, seringas hipodérmicas, estojos de
primeiros socorros, sacos de água quente e sacos de gelo, artigos têxteis de uso médico, por
exemplo meias elásticas e joalheiras,
— preservativos e outros contraceptivos,

— óculos de correcção e lentes de contacto, próteses auditivas, próteses oculares, aparelhos de
correcção e suportes ortopédicos, armações e apoios, minervas, equipamento de massagem
médica e lâmpadas para tratamentos de beleza, cadeiras de rodas motorizadas e não motori
zadas e cadeiras para inválidos,

— próteses dentárias, excepto custos de implantação,
— calçado ortopédico .

Exclui: produtos médicos e farmacêuticos e aparelhos e material terapêutico, parcial ou totalmente
reembolsados ou pagos pelo sistema de segurança social dos Estados-membros (não indexados);
todos os serviços, por exemplo aluguer de equipamento terapêutico e outros serviços (não indexa
dos); óculos de sol não equipados com lentes de correcção ( 12.2); óculos de protecção, cintos e

apoios para desporto (09.1.5); sabão medicinal ( 12.1.2); produtos de veterinária (09.1.8).

07.

TRANSPORTES

07.1 .

Aquisição de veículos

A aquisição de veículos de recreio, por exemplo caravanas de campismo, carros de feirantes, rebo
ques, aeronaves e embarcações, é abrangida pelo ponto 09.1.4.

A ponderação de veículos automóveis novos e em segunda mão reflecte a aquisição líquida da
população indexada. Os Estados-membros poderão optar entre:

i) Uma ponderação líquida para automóveis novos (ponderação bruta menos o valor de troca de
automóveis usados) e uma ponderação líquida para os veículos em segunda mão, reflectindo
todas as aquisições da população indexada a partir ou através de intermediários, em geral, gara
gens ou negociantes de automóveis, menos o valor de troca dos veículos usados;
ii) Uma ponderação bruta para os veículos novos (não tendo em consideração o valor de veículos
usados), e uma ponderação para os veículos em segunda mão reflectindo as aquisições da popu
lação indexada do sector comercial, mais a margem de venda dos veículos em segunda mão
que mudam de proprietário dentro da população indexada; considera-se que os veículos usados
negociados em troca são vendidos à população indexada, passando, consequentemente, a ser
uma transacção efectuada dentro da população indexada.

07.1.1 .

Veículos automóveis novos e em segunda mão (D)

— Veículos automóveis novos, camionetas de passageiros, carros familiares, carros comerciais e
semelhantes , de tracção a duas ou a quatro rodas,

— veículos automóveis em segunda mão, carrinhas de passageiros, veículos familiares, veículos
comerciais e semelhantes, com tracção a duas ou a quatro rodas .

Exclui: cadeiras para inválidos (06A); caravanas de campismo (09.1.4); carrinhos de golfe (09.1.4).
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Motociclos e bicicletas (D)
— Motociclos de todos os tipos , lambretas e bicicletas a motor,
— bicicletas e triciclos de todos os tipos, excepto de brincar (09.1.5).
Inclui: side cars-, trenós .

Exclui: cadeiras para inválidos (06.A); carrinhos de golfe (09.1.4).
07.2.

Utilização de equipamento para transporte pessoal

A aquisição de material, por parte do agregado familiar, com a intenção de proceder a manutenção
ou reparações deverá ser incluída nos pontos 07.2.1 ou 07.2.2. No entanto, caso o agregado pague
a um estabelecimento para efectuar a manutenção ou as reparações, o valor total do serviço,
incluindo o custo dos materiais utilizados, deverá ser incluindo no ponto 07.2.3.
07.2.1 .

Partes e acessórios (SD)

— Pneus (novos, usados ou recauchutados), câmaras-de-ar, velas de ignição, baterias, amortece
dores, filtros, bombas e outras peças sobresselentes ou acessórios para equipamento de trans
porte pessoal .

Inclui: produtos específicos para a limpeza e manutenção de equipamento de transporte, por
exemplo tintas, artigos para a limpeza de cromados, agentes de estanquidade e ceras; coberturas
para automóveis, motociclos, etc.

Exclui: produtos não específicos para a limpeza e manutenção, por exemplo, água destilada,
esponjas, peles camurçadas, detergentes, etc. (05.6.1 ); despesas para a instalação de peças sobresse
lentes e acessórios e para a pintura, limpeza e polimento da carroçaria (07.2.3); auto-rádios (09.1.1 )
e rádios-telefone (8.1.2/3).
07.2.2.

Combustível e lubrificantes (ND) (E)

— Gasolina e outros combustíveis, por exemplo gasoleo, gas de petróleo liquefeito, álcool e gaso
linas de mistura,

— lubrificantes, líquido de travões e transmissões, fluídos de refrigeração e aditivos.
Inclui: combustível para veículos de lazer incluído no ponto 09.1.4.
Exclui: despesas com mudanças de oleo e de lubrificação (07.2.3).
07.2.3 .

Manutenção e reparações (S) (')

— Serviços adquiridos para a manutenção e reparação de equipamento de transporte, por
exemplo instalação de peças e acessórios, equilibragem de pneus, inspecção técnica, serviços de
travões, mudanças de óleo, lubrificação e lavagem. Abrange o valor total do serviço, ou seja, o
custo da mão-de-obra e dos materiais .

07.2.4A.

Outros serviços relacionados com o equipamento para transporte pessoal (S)

Em conformidade com as convenções do SEC 1995, incluem-se os pagamentos, efectuados por
agregados familiares, de licenças, autorizações, etc., considerados como aquisição de serviços
públicos [SEC 1995, ponto 3.76.h)]. Nesse caso, o governo emite licenças no âmbito da regulamen
tação, como, por exemplo, a verificação de competências ou qualificações do pessoal em questão
[SEC 1995, ponto 4.80.d) e respectiva nota de pé-de-página],
— Aluguer de equipamento para transporte pessoal, sem condutor,
— aluguer de garagens ou de espaços de estacionamento que não constituam estacionamento
relacionado com uma habitação,

— lições de condução (automóveis ou motociclos) testes de condução e cartas de condução,

— portagens (pontes, túneis, cais, auto-estradas) e parquímetros,
— controlos técnicos .

Exclui: aluguer de veículos automóveis com condutor (07.3.2); aluguer de garagem para estaciona
mento relacionado com a habitação (4.1 ); licenças de posse ou utilização de veículos (não indexa
do).
07.3 .

Serviços de transportes

A aquisição de serviços de transportes encontra-se classificada por tipo de transporte. Quando um
título de transporte abrange dois modos de transporte ou mais — por exemplo, autocarro e metro
intra-urbanos ou comboio e barco interurbanos — a aquisição deverá ser classificada no ponto
07.3.6A.

(') A ponderação desta posição deverá ser ajustada de forma a incluir reparações pagas directamente pelas companhias de se
guros (ver também o ponto 12.4A).
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Transportes ferroviários de passageiros (S)

— Transporte local e de longa distância, de indivíduos e de grupos de indivíduos e de bagagem,
de comboio, eléctrico e metropolitano.
Inclui: transporte de veículos privados; serviços de alojamento.
Exclui: transporte por funicular (07.3.5A); custo de refeições e bebidas, excepto quando incluído
no título de transporte ( 11.1.1 ).

07.3.2A.

Transportes rodoviários de passageiros (S)
— Transporte local e de longa distância, de indivíduos e de grupos de indivíduos e bagagem, de
autocarro, camioneta, táxi e veículos de aluguer com condutor.
Exclui: ambulâncias (não indexado); custo de refeições e bebidas, execpto quando incluído no
título de transporte ( 11.1.1 ).

07.3.3A.

Transportes aéreos de passageiros (S)
— Transporte de indivíduos e de grupos de indivíduos e bagagem, de aeronave e helicóptero.

Exclui: ambulâncias (não indexado); custo de refeições e bebidas, excepto quando incluído no
título de transporte ( 11.1.1 ).

07.3.4A.

Transportes de passageiros por mar e vias interiores navegáveis (S)
— Transporte de indivíduos e de grupos de indivíduos e bagagem, de paquete, barco, hovercraft e
hydrofoil.
Inclui: transporte de veículos privados; serviços de alojamento.
Exclui: ambulâncias (não indexado); custo de refeições e bebidas, excepto quando incluídos no
título de transporte ( 11.1.1 ).

07.3.5A.

Outros serviços de transportes adquiridos (S)
— Transporte por funicular, teleferico e elevador,
— mudanças e armazenamento de bens de uso domestico,

— serviços de porteiros e de depósito de bagagem e serviços de encaminhamento de bagagem,
— comissões das agências de viagens.

Exclui: ambulâncias (não indexado); teleféricos, elevadores e elevadores de esquis em estâncias de
esqui e em centros de férias (09.2).
07.3.6A.. Títulos de transporte combinados (S)

— Título de transporte que abranja dois tipos de transporte ou mais, não sendo possível deter
minar o valor correspondente a cada um deles.

Exclui: ambulâncias (não indexado); teleféricos, elevadores e elevadores de esquis em estâncias de
esqui e em centros de férias (09.2).
08.

COMUNICAÇÕES

08.01 .

Comunicações

08.1.1 .

Serviços postais (S)

— Pagamento pela entrega de cartas, postais e encomendas.

Inclui: todas as aquisições de selos postais, postais pré-franquiados e aerogramas; entrega de
correio privado e de encomendas.

Exclui: aquisição de selos postais usados ou obliterados (09.1.5); serviços financeiros postais
( 12.5A).
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Equipamento telefónico e de telecopia e serviços telefónicos, telegráficos e de telecópia (S)

— Aquisição de telefones, radio-telefones, telecopiadoras, respondedores telefónicos e aparelhos
telefónicos com alto-falante,

— custos de instalação e assinatura de equipamento de telefone pessoal,
— chamadas telefónicas de linha pública ou privada,
— serviços de telegrafia, telex e telecópia,
— serviços de transmissão de dados.

Inclui: reparação deste equipamento; radiotelefonia, radiotelegrafia e radiotelex; chamadas telefó
nicas em hotéis, cafés ou restaurantes; aluguer de telefones, telecopiadores, respondedores telefó
nicos e alto-falantes , acesso à Internet.

Exclui: respondedores de telefone e de telecopiadores fornecidos por computadores pessoais
(09.1.3).

09.

LAZER, RECREAÇÃO E CULTURA

09.1 .

Equipamento e acessórios, incluindo reparações

09.1.1 .

Equipamento para recepção, registo e reprodução de som e imagem (D)

— Aparelhos de rádio, auto-rádios, rádios-despertadores, comunicadores bidireccionais e recep
tores e transmissores de radioamadores,

— aparelhos de televisão, gravadores e leitores de cassetes vídeo, antenas de televisão de todos os
tipos ,

— gramofones, gravadores e leitores de fitas, gravadores e leitores de cassetes, leitores de CD,
aparelhos estereofónicos pessoais, sistemas esterofónicos e respectivas unidades (gira-discos,
sintonizadores, amplificadores , altifalantes, etc.), microfones e auscultadores .

Exclui: máquinas de filmar vídeo, máquinas de vídeo, máquinas de registo de som (09.1.2); repara
ção deste equipamento (09.1.9); aluguer deste equipamento, taxas e licenças de equipamento
audiovisuel, assinaturas de redes de televisão privada (09.2).
09.1.2.

Equipamento fotográfico e cinematográfico e instrumentos de óptica (D)
— Câmaras, máquinas de filmar e máquinas de registo de som, máquinas de filmar vídeo e
câmaras de vídeo, projectores de filmes e de diapositivos, ampliadores e equipamento de reve
lação de filmes, e acessórios, por exemplo ecrãs, visores, lentes, flashes, filtros e medidores de
exposição,
— binóculos, microscópios e bússolas.

09.1.3.

Equipamento de processamento de dados (D)

— Computadores pessoais e unidades de visualização, impressoras, software e acessórios diversos
que os acompanham ,
— calculadoras , incluindo calculadoras de bolso,

— máquinas de escrever e processadores de texto.

Inclui: respondedores de telefone e de telecopiadoras fornecidos por computadores pessoais .

Exclui: software para jogos vídeo, cassetes de jogos de vídeo, computadores de jogos para ligar a
um aparelho de televisão (09.1.5); fitas para máquinas de escrever (09.3); réguas de cálculo (09.3).
09.1.4.

Outros bens duradouros para lazer e cultura (D)
— Caravanas de campismo, caravanas e reboques,
— aeronaves, aviões ultra-ligeiros e asas-delta;
— embarcações de recreio, motores fora de borda, velas, cordames e sobre-estruturas,

— artigos para jogos e desporto, por exemplo canoas, kayaks, pranchas à vela, aparelhos para
desenvolvimento muscular, equipamento de mergulhador, mesas de bilhar, mesas de ping
-pong, mesas de pin-ball, máquinas de jogo e carros de golfe,
— piscinas, não imóveis,
— instrumentos musicais, incluindo instrumentos musicais electrónicos, por exemplo pianos,

órgãos, violinos, guitarras, trompetes, clarinetes e flautas,
— cavalos e póneis.
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Exclui pequenos instrumentos de musica, por exemplo flautas de bisel harmónicas, etc. (09.1.5);
piscinas e barcos pneumáticos (09.1.5).
09.1.5.

Jogos, brinquedos e equipamento de lazer, equipamento para desporto, campismo e recreação ao
ar livre (SD)
— Jogos de cartas , jogos de sociedade, jogos de xadrez e semelhantes,
— brinquedos de todos os tipos, incluindo bonecas, peluches, carros e comboios de brincar, bici
cletas e triciclos de brincar, construções , quebra-cabeças, plasticina, jogos electrónicos, másca
ras, novidades, foguetes, festões e decorações para árvores de natal,

— material para coleccionar selos, por exemplo selos usados ou obliterados e álbuns para selos e
outros artigos de colecções (mineralogia, zoologia, botânica, etc.),

— equipamento de ginástica, educação física e desporto, por exemplo bolas, raquetes, esquis,
patins para gelo, patins de rodas, tacos, pesos, discos, dardos, halteres e extensores,
— armas de fogo e munições para caça e desporto, canas de pesca e outro equipamento para
pesca,

— equipamento para praia e jogos ao ar livre, por exemplo tinas, croquet, frisbee, incluindo
piscinas pneumáticas, barcos e jangadas,
— equipamento de campismo, por exemplo tendas e acessórios, sacos de dormir e mochilas,
colchões penumáticos e bombas de insuflar, fogões de campismo e fogareiros.
Inclui: caixas de música e pequenos instrumentos de música, tais como flautas de bisel, harmóni
cas, apitos, etc.; software para jogos de vídeo, cassetes de jogos de vídeo e computadores de jogos
para ligar a um aparelho de televisão; calçado específico para lazer, por exemplo sapatos de
bowling, botas de futebol, sapatos de corrida, botas de esqui e calçado equipado com patins de
gelo ou patins de rodas; capacetes de protecção para desporto (por exemplo os utilizados em
hóquei no gelo, futebol americano, basebol, críquete, ciclismo, boxe, etc.); outro material de
protecção para a prática de desportos, por exemplo coletes salva-vidas, luvas de boxe, caneleiras,
perneiras, óculos de protecção, cintos, apoios, etc.
Exclui: mobiliário de campismo e de jardim (05.1.1 ); artigos de coleccionadores abrangidos pela
categoria de obras de arte ou antiguidades (05.1.1 ); aparelhos de musculação (09.1.4); árvores de
natal (09.1.7); álbuns de recortes para crianças (09.3); selos postais não obliterados (8.1.1 ).

09.1.6.

Aparelhos para gravação de som e imagem (SD)
— Discos e discos compactos,

— fitas, cassetes, cassetes vídeo, disquetes e CD-ROM, pré-gravados, para gravadores de fita, grava
dores de cassetes, gravadores de vídeo e computadores pessoais,
— fitas, cassetes, cassetes vídeo, disquetes e CD-ROM, virgens, para gravadores de fitas, gravadores
de cassetes, gravadores de vídeo e computadores pessoais,

— películas, cartuchos e discos, não impressionados, para uso fotográfico e cinematográfico.
Inclui: material de fotografia, por exemplo papel e lâmpadas de flash.
Exclui: pilhas (05.5); cassetes de jogos vídeo (09.1.5); fotografias reveladas e transparências (09.2).
09.1.7.

Jardinagem (ND)
— Plantas, arbustos , bolbos, tubérculos, sementes, fertilizantes, terriço, solos tratados para jardins
de ornamentação, flores e folhas artificiais, vasos e cache-pots,
Inclui: árvores de natal naturais e artificiais.

Exclui: instrumentos de jardinagem (05.5).
09.1.8 .

Animais de estimação (ND)

— Animais de estimação, alimentos para animais de estimação, produtos de veterinária e de

higiene para animais de estimação, coleiras, trelas, canis, gaiolas, aquários, camas para gatos,
etc .

Exclui: cavalos e póneis (09.1.4); serviços de veterinária (09.2).

09.1.9.

Reparação de equipamento e acessórios para cultura e lazer (S)

— Reparação de equipamento audiovisual, computadores pessoais, instrumentos de música, aero
naves e embarcações de recreio, jogos, brinquedos e equipamento de desporto, caça, pesca e
campismo .
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Serviços recreativos e culturais (S)

— Serviços fornecidos por:
— cinemas, teatros, salas de ópera, salas de concerto, salões de dança,
— estadios desportivos, pistas de ciclismo, hipódromos, etc.,
— museus, bibliotecas , galerias de arte, exposições,
— monumentos históricos, parques nacionais, jardins zoológicos e botânicos,
— espectáculos de luz e som,
— circos, feiras e parques de diversões,
— carroceis, baloiços e outras instalações de parques para crianças,
— máquinas de pin-ball e outros jogos para adultos, excepto jogos de azar,
— rampas de esqui e elevadores de esquis,
— aluguer de equipamento e acessórios para lazer e cultura, em especial aparelhos de televisão,
cassetes vídeo, aeronaves, embarcações, cavalos, equipamento de esqui e de campismo,
— títulos de entrada em piscinas e aluguer de recintos para a prática de ténis, squash e instala
ções de bowling,
— aulas individuais ou em grupo, de bridge, dança, música, esqui, natação ou outras actividades
de lazer,

— serviços de músicos, palhaços, artistas, para espectáculos privados,
— serviços de fotógrafos, por exemplo revelação, impressão, ampliação, retratos, etc.,
— serviços veterinários e outros, para animais de estimação, por exemplo tratamento e aloja
mento ,

— serviços de guias de montanha, guias turísticos, etc.
Inclui: teleféricos e elevadores em estâncias de esqui ou centros de férias; emissões televisivas e
radiofónicas, em especial taxas e assinaturas de redes de televisão; televisão por assinatura; aluguer
de calçado de desporto, por exemplo sapatos de bowling, botas de futebol, sapatos de corrida,
botas de esqui e calçado equipado com patins de gelo ou de rodas.

Exclui: teleféricos e elevadores, excepto em estâncias de esqui ou centros de férias (07.3.5A); bares
com espectáculo ( 11.1.1 ); cursos de informática, de línguas, de dactilografia, etc. ( 10.A); tarifas de
lotarias, empresas de apostas, totalizadores, casinos e outros estabelecimentos de jogos de azar,
máquinas de jogo, salões de bingo, lotaria instantânea, lotaria publicitária, etc. (não indexado).
09.3.

Jornais, livros e artigos de papelaria (SD, ND)
—
—
—
—

Livros, incluindo atlas, dicionários, enciclopédias e manuais,
jornais , revistas e outros periódicos ,
catálogos e material publicitário,
cartazes, postais de votos e cartões de visita, cartões de participação e de mensagens, postais
simples ou ilustrados, calendários,

— mapas de estradas, mapas-múndi e globos,
— blocos, sobrescritos, livros de contabilidade, blocos-notas, agendas, etc.,

— esferográficas, lápis, canetas, penas, tira-linhas, canetas de feltro, tintas, borrachas de tinta,
apagadores de tinta, borrachas, apara-lápis, etc.,
— stencils, papel químico, fitas para máquinas de escrever, almofadas para carimbos, líquidos
correctores, etc .,

— furadores, corta-papéis, tesouras para papel, colas e fitas adesivas para escritorio, agrafadores e
agrafos, clips, pioneses, etc.,
— material de desenho e de pintura, por exemplo telas, papel, cartão, tintas, lápis, pastéis e
pincéis .

Inclui: álbuns de recortes e outros, para crianças, material educativo, por exemplo livros escolares,
cadernos, réguas, compassos, esquadros, transferidores, ardósias, giz e caixas de lápis.

Exclui: álbuns de selos (09.1.5), postais pré-franquiados e aerogramas (8.1.1 ), calculadoras de bolso
(09.1.3).

09.4.

Férias organizadas (S)

— Férias ou viagens organizadas que incluam deslocação, alimentação, alojamento, guias, etc.
Inclui: excursões de meio dia ou de um só dia.

Exclui: seguro de viagem (não indexado); aluguer de alojamento para o período de férias (04.1 );
aluguer de alojamento em aldeamentos turísticos e centros de férias ( 11.2).
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EDUCAÇÃO — habitualmente paga pelos consumidores dos Estados-membros (S)
Abrange os serviços de educação habitualmente pagos pelos consumidores dos Estados-membros;
assim identificados pelos Estados-membros , nomeadamente :
— nível 9 da classificação internacional tipo da educação (CITE): programas educativos, em geral
para adultos, não requerendo qualquer instrução específica anterior, em especial formação
profissional e desenvolvimento cultural .
Inclui: cursos de informática, de línguas, de dactilografia, etc.
Exclui: a educação não «habitualmente paga pelos consumidores dos Estados-membros », que
corresponde aos níveis 0 e 1 da CITE, ou seja, ensino básico pré-primário, primário, programas de
alfabetização para crianças de todas as idades; níveis 2 e 3 da CITE, ou seja, formação geral, profis
sional ou técnica; e níveis 5, 6 e 7 da CITE, ou seja, ensino secundário, universitário ou outro (não
indexado); actividades recreativas, desportivas ou turísticas que não constituam cursos de formação
progressivos e organizados, por exemplo, lições de música, de desporto ou bridge, dadas por
professores independentes (09.2A); material educativo (09.3); cantinas de escolas, universidades ou
outros estabelecimentos de ensino ( 11.1.2); serviços de alojamento em internatos, universidades e
outros estabelecimentos de ensino ( 11.2).

11 .

HOTÉIS, CAFÉS E RESTAURANTES

11.1 .

Refeições

11.1.1 .

Restaurantes e cafés (S)
— Serviços de refeições (comida, bebidas e refrigerantes) fornecidos por cafés, restaurantes, bares,
salões de chá, etc., incluindo os fornecidos:

— em locais de prestação de serviços recreativos, culturais e desportivos: teatros, cinemas, está
dios, piscinas, complexos desportivos, museus, galerias de arte, etc.,
— em transportes públicos (autocarros, comboios, embarcações, aeronaves) excepto quando o
preço da refeição está incluído no título de transporte (por exemplo, uma refeição num
avião),
— em locais de serviços de bebidas combinados com espectáculos: cabarés, clubes nocturnos,
salões de dança com bar, etc.,
— inclui ainda :

— venda de produtos para consumo imediato, por exemplo sandes, cachorros, gelados, etc.,
— venda de refeições e refeições ligeiras por fornecedores de refeições pré-preparadas e pré
-cozinhadas , mesmo com entrega ao domicílio,

— pratos cozinhados para consumo fora do local;

— produtos prontos para consumo, adquiridos em máquinas automáticas (sandes, refeições
ligeiras, refrigerantes, cafés, etc.).
Inclui: gratificações.
Exclui: compra de tabaco (02.2).
11.1.2.

Cantinas (S)

Serviços de refeições em cantinas de fábricas, escritórios e escolas, universidades e outros estabele
cimentos de ensino .

Exclui: refeições e bebidas fornecidas a doentes internados (não indexado).
11.2.

Serviços de alojamento (S)(')

— Serviços de alojamento em hotéis, pousadas, motéis e pensões,

— serviços de alojamento em aldeamentos turísticos e centros de férias, parques de campismo e
de caravanas, albergues da juventude e chalés de montanha,

— serviços de alojamento em escolas com internato, universidades e outros estabelecimentos de
ensino .

Inclui: gratificações, porteiros.

Exclui: aluguer de um quarto num hotel ou numa residencial como residência principal (04.1 );
aluguer de alojamento por período de férias (04.1 ); serviços de refeições nestes estabelecimentos,
excepto nos casos em que o pequeno-almoço está incluído no preço do alojamento ( 11.1.1 ); indiví
duos alojados em orfanatos, lares para deficientes ou inadaptados, albergues para jovens trabalha
dores ou imigrantes (não indexado).

(') Abrange todas as aquisições de serviços de alojamento disponíveis para venda no terriório económico do Estado-membro.
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12.

BENS E SERVIÇOS DIVERSOS

12.1 .

Cuidados pessoais

12.1.1 .

Salões de cabeleireiro e estabelecimentos de cuidados pessoais (S)
— Serviços de salões de cabeleireiro, barbeiros, salões de beleza, manicura, banhos e saunas, solá

rios, massagens não médicas, etc.

12.1.2.

Aparelhos, artigos e produtos para cuidados pessoais (ND)

— Artigos eléctricos: maquinas de barbear e de cortar o cabelo, secadores de cabelo, máquinas de
frisar e pentes eléctricos, lâmpadas solares, vibradores, escovas de dentes eléctricas e outros
aparelhos eléctricos de higiene dentária, etc.
— aparelhos não electricos: maquinas de barbear e tesouras de cortar o cabelo, não eléctricos, e
respectivas lâminas, tesouras, limas para as unhas, pentes, pincéis para a barba, escovas de
cabelo, escovas de dentes, escovas de unhas, ganchos de cabelo, rolos, balanças para pesar
pessoas, balanças para bebés, etc.,
— artigos de higiene pessoal: sabonetes, sabonetes medicinais, leite e óleo de limpeza, sabão de
barbear, creme e espuma de barbear, pasta de dentes, etc.,

— produtos de beleza, perfumes e desodorizantes: batom, verniz para as unhas, produtos de
maquilhagem e de remoção de maquilhagem (incluindo pó-de-arroz e pincéis), laca e loções
para o cabelo, produtos para a barba, produtos de protecção solar, depiladores, perfumes e
águas de colónia, desodorizantes pessoais e produtos para o banho,
— outros produtos: papel higiénico, lenços de papel, toalhas de papel, pensos higiénicos, algodão,
babetes não reutilisáveis .

Inclui: reparação destes artigos.
Exclui: babetes de fibras têxteis (03.1.2); lenços de fibras têxteis (03.1.3).
12.2.

Artigos pessoais n.e. (D, SD)

— Pedras preciosas, jóias, incluindo vestuário, botões de punho e alfinetes de gravata,
— despertadores, relógios, cronometros, relogios de pulso,
— reparação destes artigos,
— artigos para fumadores: cachimbos, isqueiros, cigarreiras, etc,

— artigos para bebés: carrinhos para bebés, alcofas, cadeiras, cadeiras e assentos para automóvel,
cintos, etc.,

— artigos de viagem e outros artigos para transporte de bens pessoais: malas, arcas, sacos de
viagem, pastas, sacolas, carteiras, bolsas, etc.,
— diversos artigos de uso pessoal; óculos, bengalas, chapéus de chuva, leques, porta-chaves, etc.,
— artigos funerários, por exemplo urnas, caixões e pedras tumulares.
Inclui: despertadores de viagem; termómetros e barómetros de parede.
Exclui: ornamentos (05.1.1 ) ou 05.4); auto-rádios (09.1.1 ); mobiliário para bebé (05.1.1 ); estojos para
lápis (09.3.4); sacos para compras (05.2).
12.4A.

Seguros (S)(')

As tarifas relativas a seguros encontram-se classificadas por tipo de seguro. As tarifas relativas a
seguros multi-risco que abrangem vários riscos não são classificadas separadamente. Para este tipo
de seguros, caso não seja possível atribuir as tarifas aos vários riscos abrangidos, aquelas deverão ser
classificadas com base no custo do risco principal .

12.4.2A.

Seguros relacionados com a habitação — seguros de recheio (S)
— Tarifas pagas pelos ocupantes-proprietários ou por inquilinos, por tipos de seguros habitual
mente feitos por inquilinos contra incêndio, roubo, deterioração de canalizações, etc.
Exclui: tarifas pagas por ocupantes-proprietários por tipos de seguro habitualmente feitos por
proprietários (consumo intermédio).

(') As ponderações e os preços para esta posição deverão ser líquidos. No entanto, o índice de preços de prémios brutos po

derá ser utilizado como substituição ou estimativa para alterações nos prémios líquidos. As ponderações para outras posi
ções terão de ser ajustadas para as indemnizações pagas por companhias de seguros, por exemplo, manutenção e reparação
(07.2.3), veículos automóveis novos e em segunda mão (07.1.1 ).

21 . 11 . 96

21 . 11 . 96

r PT
12.4.4A.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 296/29

Seguros relacionados com os transportes — seguro automóvel (S)
— Tarifas de seguros relativos a equipamento de transporte pessoal .

Exclui: tarifas de seguros de viagem e seguros de bagagem (não indexado).

12.5A.

Serviços bancários n.e. (S)

— Tarifas reais por serviços bancários,
— tarifas relativas a transferências ou outros serviços financeiros dos correios e das caixas de
poupanças .

Exclui: pagamentos de juros e de tarifas expressos como proporção do valor de transacção.
12.6A.

Outros serviços n.e. (S)

— Pagamentos de serviços jurídicos, agências de emprego, etc.,
— tarifas por serviços funerários e semelhantes,

— pagamento de serviços de agências imobiliárias, operadores e leiloeiros e outros intermediários,
— pagamento de fotocópias e outras reproduções de documentos.
— taxas pela emissão de passaportes, certificados de nascimento, casamento, certidões de óbito —
de acordo com as convenções do SEC 1995 [nota de pé-de-página (5) ao ponto 4.79] e o
Sistema de Contas Nacionais (ponto 8.54) estes pagamentos são considerados como aquisição
de serviços do governo, sendo assim abrangidos pelos IHPC,
— pagamento de anúncios na imprensa,
— pagamento de serviços de grafologia, astrologia, detectives privados, agências matrimoniais e
aconselhamento e orientação matrimonial, escritores, concessões diversas (lugares, instalações
sanitárias, vestiários), etc.

Exclui: de acordo com as Convenções SEC 1995, excluem -se as contribuições e quotas para asso

ciações profissionais, igrejas e clubes sociais, culturais, recreativos e desportivos [SEC 1995, ponto
3.77.e)J.
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REGULAMENTO (CE) N ? 2215/96 DA COMISSÃO
de 20 de Novembro de 1996

que estabelece medidas derrogatórias em relação ao «Gliihwein»
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1601 /91 do
Conselho, de 10 de Junho de 1991 , que estabelece as
regras gerais relativas à definição, designação e apresenta
ção dos vinhos aromatizados, das bebidas aromatizadas à
base de vinho e dos cocktails aromatizados de produtos
vitivinícolas ('), com a última redacção que lhe foi dada

pleo Regulamento (CE) n? 2061 /96 (2), e, nomeadamente,
o n ? 4 do seu artigo 4?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 2061 /96 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Outubro de

1996, que altera o Regulamento (CEE) n? 1601 /91 , que
estabelece as regras gerais relativas à definição, designação

e apresentação dos vinhos aromatizados, das bebidas

de aplicação para os vinhos aromatizados, as bebidas
aromatizadas à base de vinho e os cocktails aromatizados

de produtos vitivinícolas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1 . Sem prejuízo das operações de edulcoração, o
«Gliihwein » pode ser elaborado com adição de água até 31
de Janeiro de 1998 , desde que sejam respeitadas as
proporções mínimas de vinho na elaboração das bebidas
aromatizadas à base de vinho previstas no n ? 1 , alínea b),
do artigo 2? do Regulamento (CEE) n ? 1601 /91 .
2. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por
«elaborado» um produto acabado, engarrafado, rotulado e

aromatizadas à base de vinho e dos cocktails aromatizados

destinado ao consumidor final .

de produtos vitivinícolas, e, nomeadamente, o seu

3 . Os produtos elaborados nas condições referidas
no n ? 1 que tenham saído efectivamente das empresas de
produção e dos seus locais de armazenagem até 31
de Janeiro de 1989 podem ser detidos com vista à venda,
introduzidos em circulação e exportados, até ao esgota

artigo 2?,

Considerando que o n ? 3 da alínea f), do artigo 2? do

Regulamento (CEE) n? 1601 /91 proíbe a adição da água
ao «Gliihwein », salvo aquando de uma edulcoração; que o

artigo 2? do Regulamento (CE) n ? 2061 /96 prevê a adop
ção de medidas derrogatórias para este produto durante
um período transitório que termina em 31 de Janeiro de
1998; que é necessário fixar essas medidas derrogatórias;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

mento das existências .

Artigo 2 ?

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

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n ? L 149 de 14. 6. 1991 , p. 1 .

h) JO n? L 277 de 30. 10. 1996, p. 1 .
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REGULAMENTO (CE) N? 2216/96 DA COMISSÃO
de 20 de Novembro de 1996

que fixa as restituições à exportação no sector do leite e dos produtos lácteos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

os preços no comercio internacional estabelecidos tendo
em conta nomeadamente :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

a) Os preços praticados no mercado de países terceiros;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece uma
organização comum de mercado no sector do leite e dos
produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 1587/96 (2), e, nomeada
mente, o n ? 3 do seu artigo 17?,

b) Os preços mais favoráveis, à importação proveniente
de países terceiros, nos países terceiros de destino;

Considerando que, por força do artigo 17? do Regula
mento (CEE) n ? 804/68, a diferença entre os preços no
comércio internacional dos produtos referidos no artigo
1 ? daquele regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação, nos limites decorrentes dos acordos
concluídos em conformidade com o artigo 228 ? do

d) Os preços de oferta franco-fronteira da Comunidade;

c) Os preços ao produtor verificados nos países terceiros
exportadores tendo em conta, se for caso disso, os

subsídios concedidos por esses países;

Considerando que, ao abrigo do n ? 3 do artigo 17? do

Tratado;

Regulamento (CEE) n ? 804/68 , a situação do mercado
mundial ou as exigências específicas de certos mercados
podem tornar necessária a diferenciação da restituição em
relação aos produtos referidos no artigo 1 ? do referido
regulamento consoante o seu destino;

Considerando que, nos termos do Regulamento (CEE)
n? 804/68 as restituições à exportação em relação aos
produtos referidos no artigo 1 ? do referido regulamento
exportados no seu estado natural, devem ser fixadas

Considerando que o n ? 3 do artigo 17? do Regulamento
(CEE) n ? 804/68 prevê que seja fixada pelo menos uma
vez, de quatro em quatro semanas, a lista dos produtos em
relação aos quais seja concedida uma restituição à exporta

tomando-se em consideração :

ção bem como o montante desta restituição; que, no
entanto, o montante da restituição pode ser mantido ao

— a situação e as perspectivas de evolução no que
respeita aos preços e às disponibilidades de leite e de
produtos lácteos, no mercado da Comunidade, e os
preços do leite e dos produtos lácteos no comércio

mesmo nível durante mais de quatro semanas;

internacional,

— os custos de comercialização e os custos de transporte
mais favoráveis a partir do mercado da Comunidade

até aos portos ou outros locais de exportação da
Comunidade, bem como os custos de chegada até aos
países de destino,
— os objectivos da organização comum de mercado no
sector do leite e dos produtos lácteos, que vão asse

gurar a este mercado uma situação equilibrada e um
desenvolvimento natural no plano dos preços e das
trocas comerciais,

Considerando que, nos termos do artigo 1 2? do Regula
mento (CE) n ? 1466/95 da Comissão, de 27 de Junho de
1995, que estabelece as modalidades de aplicação relativa
mente às restituições à exportação no sector do leite e dos
produtos lácteos (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 1875/96 (4), a restituição
concedida em relação aos produtos lácteos açucarados é
igual à soma de dois elementos, um para ter em conta a
quantidade de produtos lácteos e o outro para ter em
conta a quantidade de sacarose adicionada; que, todavia,
este último elemento só é tomado em consideração se a

sacarose adicionada tiver sido produzida a partir de beter
rabas ou de cana-de-açúcar colhidas na Comunidade; que,
em relação aos produtos dos códigos NC ex 0402 99 11 ,
ex 0402 99 19, ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53, ex 0404

— os limites decorrentes dos acordos concluídos em

são estabelecidos tendo em conta os preços praticados que

90 91 e ex 0404 90 93, de teor, em peso, de matérias
gordas inferior ou igual a 9,5 % e de teor de matéria seca
láctea não gorda igual ou superior a 15 % , em peso, o
primeiro elemento acima referido é fixado em relação a
100 kg de produto inteiro; que, em relação aos outros
produtos açucarados das posições 0402 e 0404, este
elemento é calculado multiplicando o montante de base
pelo teor de produtos lácteos do produto em causa; que
este montante de base é igual à restituição a fixar em rela
ção a 1 kg de produtos lácteos contidos no produto

sejam mais favoráveis tendo em vista a exportação, sendo

inteiro;

(') JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n? L 206 de 16. 8 . 1996, p. 21 .

(3) JO n ? L 144 de 28. 6. 1 995, p. 22.

conformidade com o artigo 228 ? do Tratado,
— o interesse em evitar perturbações no mercado da
Comunidade,

— o aspecto económico das exportações previstas;
Considerando que, nos termos do n ? 5 do artigo 17? do
Regulamento (CEE) n? 804/68, os preços na Comunidade

h) JO n? L 247 de 28. 9. 1996, p. 36.
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Considerando que o segundo elemento e calculado multi

Montenegro); que esta proibição não se aplica a determi

plicando, pelo teor em sacarose do produto inteiro, o

nadas situações, enumeradas de forma limitativa nos

montante de base da restituição em vigor no dia da expor
tação em relação aos produtos referidos no n? 1 , alínea d),

artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regulamento e no Regu
lamento (CE) n ? 462/96 do Conselho Ç); que este facto

do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 do

deve ser tomado em consideração na fixação das restitui

Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece uma

ções;

organização comum de mercado no sector do açúcar ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n ? 1 599/96 (2);

Considerando que o nível da restituição em relação aos

queijos é calculado relativamente a produtos destinados ao
consumo directo; que as cascas e os desperdícios de

queijos não têm tal finalidade; que, para evitar qualquer
confusão de interpretação, é necessário precisar que os

queijos com um valor franco fronteira inferior a 230,00
ecus/ 100 kg não beneficiam de qualquer restituição;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 896/84 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 222/88 (4), previu disposições
complementares no que respeita à concessão das restitui
ções aquando das mudanças de campanha; que estas

disposições prevêem a possibilidade de diferenciação das
restituições em função da data de fabrico dos produtos;

Considerando que, para o cálculo do montante da restitui

ção para os queijos fundidos, é necessário prever que, no
caso de serem adicionados caseína e/ou caseinatos, essa

quantidade não deve ser tomada em consideração;
Considerando que a aplicação destas modalidades à situa
ção actual dos mercados no sector do leite e dos produtos
lácteos e, nomeadamente, aos preços destes produtos na
Comunidade e no mercado mundial implica a fixação da
restituição em relação aos produtos e aos montantes cons
tantes do anexo do presente regulamento;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93
do Conselho (5), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 1 380/95 (6), proíbe o comércio entre a Comunidade

Europeia e a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e

Considerando que, atenta a alteração introduzida pelo
Regulamento (CE) n ? 1222/96 (8), a partir de 1 de Janeiro
de 1997 o algarismo 9 deve ser considerado integrado no
código da nomenclatura das restituições após os primeiros
oito algarismos, que se referem às subposições da Nomen
clatura Combinada;

Considerando que as medidas previstas no presente regu

lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do leite e dos productos lácteos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1 . As restituições à exportação referidas no artigo 17?
do Regulamento (CEE) n ? 804/68 em relação aos
produtos exportados são fixadas nos montantes do anexo.

2. Não é fixada qualquer restituição relativamente às
exportações para o destino 400 em relação aos produtos
dos códigos NC 0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309 .
3. Não é fixada qualquer restituição relativamente às
exportações para os destinos 022, 024, 028, 043, 044, 045,
046, 052, 404, 600, 800 e 804 em relação aos produtos do
código NC 0406.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 21 de
Novembro de 1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
I1)
O
(«)
H

JO
JO
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177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
206 de 16. 8 . 1996, p. 43.
91 de 1 . 4. 1984, p. 71 .
28 de 1 . 2. 1988, p. 1 .
102 de 28 . 4. 1993, p. 14.
(6) JO n? L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .

0 JO n? L 65 de 15. 3. 1996, p. 1 .
8 JO n? L 161 de 29. 6. 1996, p. 62.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 20 de Novembro de 1 996, que fixa as restituições à
exportação no sector do leite e dos produtos lácteos
(Em ECU/100 kg peso liquido, salvo indicação em contrário)
Código
do produto

Destino (*)

0401 10 10 000

+

0401 10 90 000

+

Montante das

Código

restituições (")

do produto

0401 20 11 100

+

0401 20 11 500

+

0401 20 19 100

+

0401 20 19 500

+

0401 20 91 100

+

0401 20 91 500

+

0401 20 99 100

+

4,748
4,748
4,748
7,340
4,748
7,340
9,775
11,39
9,775

0401 20 99 500

+

11,39

0401 30 11 100

+

14,62
22,55
33,87
14,62
22,55

0401 30 11 400

+

0401 30 11 700

+

0401 30 19 100

+

0401 30 19 400

+

0401 30 19 700

+

0401 30 31 100

+

0401 30 31 400

+

0401 30 31 700

+

0401 30 39 100

+

0401 30 39 400

+

0401 30 39 700

+

0401 30 91 100

+

0401 30 91 400

+

0401 30 91 700

+

0401 30 99 100

+

0401 30 99 400

4

0401 30 99 700

+

0402 10 11 000

+

0402 10 19 000

+

0402 10 91 000

+

0402 10 99 000

+

0402 21 1 1 200

+

0402 21 1 1 300

+

0402 21 1 1 500

+

0402 21 1 1 900

+

0402 21 17 000

+

0402 21 19 300

+

0402 21 19 500

+

0402 21 19 900

+

0402 21 91 100

4

0402 21 91 200

+

0402 21 91 300

+

0402 21 91 400

+

0402 21 91 500

+

0402 21 91 600

+

0402 21 91 700

+

0402 21 91 900

+

0402 21 99 100

+

0402 21 99 200
0402 21 99 300

+

+

0402 21 99 400

+

0402 21 99 500

+

33,87
40,34
63,00
69,47
40,34
63,00
69,47
79,18
116,37
135,80
79,18
116,37
135,80
63,00
63,00
0,6300

0,6300
63,00
95,30
100,40
108,00
63,00
95,30
100,40
108,00
108,78
109,53
110,88
118,51
121,15
131,29
137,24
143,96
108,78
109,53
110,88
118,51
121,15

Destino (*)

0402 21 99 600

4

0402 21 99 700

+

0402 21 99 900

+

0402 29 1 5 200

+

0402 29 1 5 300

4

0402 29 15 500

+

0402 29 1 5 900

+

0402 29 19 200

+

0402 29 19 300

+

0402 29 19 500

+

0402 29 19 900

4

0402 29 91 100

4

0402 29 91 500

+

0402 29 99 100

+

0402 29 99 500

+

0402 91 11 110

+

0402 91 11 120

+

0402 91 11 310

+

0402 91 11 350

+

0402 91 11 370

+

0402 91 19 110

+

0402 91 19 120

+

0402 91 19 310

+

0402 91 19 350

+

0402 91 19 370

+

0402 91 31 100

+

0402 91 31 300

+

0402 91 39 100

+

0402 91 39 300

+

0402 91 51 000

+

0402 91 59 000

+

0402 91 91 000

+

0402 91 99 000

+

0402 99 11 110

+

0402 99 11 130

+

0402 99 11 150

+

0402 99 11 310

+

Montante das

restituições (")

131,29
137,24
143,96
0,6300
0,9530
1,0040
1,0802
0,6300
0,9530
1,0040
1,0802
1 ,0878
1,1851
1,0878
1,1851
4,748
9,775
14,00
17,15
20,85
4,748
9,775
14,00
17,15
20,85
19,31
24,65
19,31
24,65
22,55
22,55
79,18
79,18
0,0475
0,0978

0402 99 31 110

+

0402 99 31 150

4

0,1336
16,14
19,37
25,75
0,0475
0,0978
0,1336
16,14
19,37
25,75
0,2094
26,81

0402 99 31 300

4

0,4034

0402 99 31 500

4

0402 99 39 110

+

0402 99 39 150

4

0402 99 39 300

+

0,6947
0,2094
26,81
0,4034

0402 99 1 1 330

+

0402 99 1 1 350

+

0402 99 19 110

+

0402 99 19 130

4

0402 99 19 150

+

0402 99 19 310

4"

0402 99 19 330

+

0402 99 19 350

+

N ? L 296/34

Codigo
do Droduto

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT I

Destino (*)

0402 99 39 500

+

0402 99 91 000

+

0402 99 99 000

+

0403 10 11 400

+

0403 10 11 800

0403 10 13 800

+
+

0403 10 19 800

+

0403 10 31 400

+

0403 10 31 800

+

0403 10 33 800

+

0403 10 39 800

+

0403 90 1 1 000

+

0403 90 1 3 200

+

0403 90 13 300

+

0403 90 13 500

+

0403 90 13 900

+

0403 90 19 000

+

0403 90 31 000

+

0403 90 33 200

+

0403 90 33 300

+

0403 90 33 500

+

0403
0403
0403
0403

+

90
90
90
90

33
39
51
51

900
000
100
300

+
+

+

Montante das

restituições (")
0,6947
0,7918
0,7918
4,748
7,340
9,775
14,62
0,0475
0,0734
0,0978
0,1462
61,94
61,94
94,45
99,50
107,03
107,83
0,6194
0,6194
0,9445
0,9950
1,0703
1,0783
4,748
7,340
9,775
14,62
22,55
33,87
40,34
63,00
69,47
79,18
116,37
135,80
0,0475
0,0734
0,0978

21 . 11 . 96

Codigo
do produto

Destino (*)

Montante das

restituições (")

0404 90 29 160

+

136,02

0404 90 29 180

+

142,66
0,6194

0404 90 81 100

+

0404 90 81 910

+

0404 90 81 950

+

0404 90 83 110

+

0404 90 83 130

+

0,9445

0404 90 83 150

+

0,9950

0404 90 83 170

+

1,0703

0404 90 83 911

+

0,0475

0404 90 83 913

+

0,0978

0404 90 83 915

+

0,1462

0404 90 83 917

+

0,2255

0404 90 83 919

+

0404 90 83 931

+

0,0475

16,00

0,6194

0,3387

16,00

0404 90 83 933

+

19,20

0404 90 83 935

+

25,52

0404 90 83 937

+

26,55

0404 90 89 130

+

0404 90 89 1 50

+

1,1746

0404 90 89 930

+

0,4843

0404 90 89 950

+

0,6947

0404 90 89 990

+

0405 10 11 500

+

0405 10 11 700

+

190,00

0405 10 19 500

+

185,37

0405 10 19 700

+

190,00

0405 10 30 100

4

185,37

0405 10 30 300

+

190,00

0405 10 30 500

+

185,37

0405 10 30 700

+

190,00

0405 10 50 100

+

185,37

0405 10 50 300

+

190,00

0405 10 50 500

+

185,37

0405 10 50 700

+

190,00

0405 10 90 000

+

196,95

0405 20 90 500

+

173,78

0405 20 90 700

+

180,73

0405 90 10 000

+

240,00
190,00

1,0783

0,7918

0403 90 53 000
0403 90 59 1 1 0

+

0403 90 59 140
0403 90 59 170

4

0403 90 59 310

+

0403 90 59 340
0403 90 59 370

+
+

0403 90 59 510

+

0403
0403
0403
0403
0403
0403
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

59
59
61
61
63
69
21
21
21
23
23
23
23
23
23

540
570
100
300
000
000
100
910
950
120
130
140
150
911
913

+

0404
0404
0404
0404

90
90
90
90

23
23
23
23

915
917
919
931

0404
0404
0404
0404
0404
0404

90
90
90
90
90
90

23 933

+

17,00

039

23
23
23
29
29

935
937
939
110
115

+

20,66
24,43
25,54
107,83

099

22,36

400

22,99

»,.»

33,54

0404 90 29 120

+

0404 90 29 130
0404 90 29 135

+
+

117,46
120,05

0404 90 29 150

+

130,11

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

0,1462
61,94
4,748
13,87
61,94
94,45
99,50
107,03

+

4,748

+

+

9,775
14,62
22,55
33,87

+

13,87

+
+

+
+
+
+

108,54
109,89

0405 90 90 000

+

0406 10 20 100

+

0406 10 20 230

037

185,37

039
099

24,03

400

24.72

36,05

444

037

0406 10 20 290

037

0406 10 20 300

039

099
400
444

9,820
11,78
14.73

21 . 11 . 96
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Código
do produto

Destino (*)

0406 10 20 610

037

Montante das

restituições (")
—

039

0406 10 20 620

—

0406 20 90 990

+

0406 30 31 710

037

039

12,55

...

62,55

400

12,55

,.»

18,82

037

—

—

037

039

099

51,63
61,95

400

18,41

...

27,62

037

0406 30 31 910

77,44

...

039

099

12,55

400

12,55

*" ¥

18,82

—

60,59
72,70
90,88

099
400
...

037

037

0406 30 31 930

039
099
400

—

63,07
38,26
94,61

099
400
...

0406 10 20 660

-f

—

0406 10 20 830

037

—

039

—

037

0406 30 31 950

039
099

400

037

20,33
24,39

400

—

26,79
26,79

,,,

40,18

099

—

18,41

400

18,41

...

27,62

037

0406 30 39 700

039

30,49

„.

+

—

—

099

26,79

400

26,79

—

\\

+

—

40,18

\

—

0406 30 39 930

037
039

—

039

—

—

—

099

26,79

099

39,59

400

26,79

400

47,50
59,38

...

40,18

...

0 37

52,78
63,34
79,17

099
400

037

037

—

039
099

0406 30 90 000

31,78

400

31,78

...

47,66

037

—

—

039

039

—

099

56,07
67,29
84,11

099

400
037

0406 30 39 950

I

039

0406 20 90 919

—

—

099

0406 20 90 917

18,41

039

039

0406 20 90 915

—

18,41

400

037

0406 30 39 500

16,77
20,12
25,15

099

037

—

27,62

039

0406 20 90 913

—

039

037

0406 20 90 100

_

18,41

—

400

+

—

037

0406 30 31 730

45,73
54,87
68,59

099

0406 10 20 900

—

—

099

039

0406 10 20 870

restituições (")

50,04

»..

0406 10 20 850

Montante das

41,70

099

0406 10 20 650

Destino f)

099

400

0406 10 20 640

Código
do produto

400

039

0406 10 20 630

N? L 296/35

l

0406 40 50 000

31,78

»»»

47,66

037
039

039

31,78

400

099

62,67

099

400

75,21
94,01

400

—

—

58,96
49,60
88,44

N? L 296/36

[
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Código
do produto

Destino (*)

0406 40 90 000

037

Montante das

restituições (**)
—

Código
do produto

Destino (*)

0406 90 31 119

037

039

58,96

400

49,60

099
400

88,44

I

0406 90 31 151

039

*»*

037

—

099

+

037

—

0406 90 09 900

+

0406 90 12 000

037

I

...

037
039

68,69
97,72
103,03

099

400

32,34

63,02
0406 90 33 919

037
039

—

—

099

39,83
30,57

...

59,74

037

—

0406 90 33 951

037
039

—

—

—

099

72,30

099

39,08

400

102,86
108,45

400

30,08

...

58,62

0406 90 16 100

037

—

0406 90 35 190

400
...

+

037

68,69

400
...

037
039
099
400

97,72

400

099

75,47

400

79,25

037
039

—

099

70,69
66,96
106,04

0406 90 37 000

60,44

...

86,34

037
039

—

—

48,04
27,93
0406 90 61 000

099

...

—

—

099

74,25

400

102,86

...

111,38

037

42,75

039

42,75

—

58,34
31,81

099

82,02

400

86,12
123,03

0406 90 63 100

037

400

57,56

400

87,51
039

—

—

039
099

30,47

113,21
0406 90 35 990

72,06
037

30,47

039

103,03

039
099

037

—

039

099

0406 90 27 900

42,01

400

+

0406 90 25 900

34,60

67,61

68,69

0406 90 14 900

\

—

45,07

97,72
103,03

* * *

0406 90 23 900

—

099

039

0406 90 21 900

037

400
.,»

0406 90 1 6 900

32,34

400

039

0406 90 14 100

42,01

63,02

099

0406 90 33 151

—

—

...

039

—

099
...

0406 90 33 119

—

039

400
. . -

099

72,30
102,86
108,45

400

\

34,60

400

—

039

0406 90 09 100

037

039

68,69
97,72
103,03

099
400

0406 90 08 900

45,07
67,61

037

0406 90 08 100

Montante das

restituições (")

039

099

l
0406 90 07 000

21 . 11 . 96

037

39,07

039

39,07

—

48,04
27,93
72,06

099

67,25

400

100,88

...

100,88

21 . 11 . 96
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PT

Montante das

Código

restituições f")

do produto

037

31,07

0406 90 81 900

039

31,07

099

46,62

400

69,93

...

69,93

Código
do produto

Destino (")

0406 90 63 900

0406 90 69 100
0406 90 69 910

Il
+

037
03 9

N ? L 296/37

Destino (*)

037
039

\

—

0406 90 85 910

\
\

—

57,56

400

60,44

* » *

86,34

037

30,47

039

30,47

099

75,47

—

099

51,51

400

77,27

037

400

—

400
* · *

0406 90 75 900

037

037

0406 90 85 991

039

70,37

099

57,56

73,89

400

60,44

...

86,34

105,56
—

037

0406 90 85 995

039

0406 90 76 100

039

58,71

099

59,92

400

33,48

400

31,81

...

88,06

...

89,88

037

—

—

099

43,06

400

27,27

».»

64,59

037
039
099

400

0406 90 85 999

+

0406 90 86 100

+

0406 90 86 200

037
039

l

—

037
039

30,26

0406 90 86 300

0406 90 78 500

400

34,92

037

—

039

—

099

43,06

400

27,27

0406 90 86 400

0406 90 79 900

400

30,26

...

79,09

79,09

400

65,08

037

0406 90 86 900

49,09

400

51,54

...

73,63

037

—

039

0406 90 87 100

0406 90 87 200

099

57,63

400

60,52

...

86,45

Il
+

037
039

...

099

45,56

* * *

_

—

52,73

039

43,39

400

—

099
li
400

037

—

099

099

—

52,73

037

59,38

037

039

—

099

039

41,57

***

—

52,73

039

400

—

099

037

—

39,59

039

64,59
0406 90 78 300

—

099

52,73

79,09
0406 90 78 100

—

—

79,09
0406 90 76 500

—

099

039

0406 90 76 300

79,25
113,21

039

099

_

099

77,27
0406 90 73 900

Montante das

restituições (**)

34,92

099

36,61

400

38,44
54,92

0406 90 87 300

037

—

—

039

—

—

53,45

099

40,13

28,91

400

42,13

80,17

60,19

N? L 296/38

Código
do produto

fWI

\

0406 90 87 400

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
Montante das

Destino (*)

restituições (")

037

—

039

—

+

400

47,68

+

...

68,11

2309 10 19 100

+

2309 10 19 200

+

99,74

2309 10 19 300

+

—

—

2309 10 19 600

+

51,74

2309 10 19 700

+

...

83,04

099

21,09

400

20,55

...

I

099

31,64

55,36

2309 10 70 600

+

34,02

2309 10 70 700

+

38,88
42,77

—

2309 90 35 300

+

2309 90 35 400

+

2309 90 35 500

+

2309 90 35 700

+

2309 90 39 010

+

2309 90 39 100

+

099

55,36

2309 90 39 200

+

400

36,22

2309 90 39 300

+

83,04

2309 90 39 400

+

+

037

—

—

099

43,39

400

45,56

♦ # »

037

039

\

29,16

+

039

0406 90 88 300

24,30

+

2309 90 35 200

039

65,08
—

—

—

—

2309 10 70 300

+

03 7

—

—

2309 10 70 500

2309 90 35 100

83,04

_

_

14,58

+

36,22

I-

19,44

+

...

—

—

+

2309 10 70 800

400

—

—

+
II
+

2309 90 35 010

55,36

l-

2309 10 70 100

36,22

—

restituições (**)

2309 10 70 200

83,04

099

\

+
+

...

039

0406 90 88 105

2309 10 19 800
2309 10 70 010

400

037

0406 90 88 100

+
+

55,36

039

0406 90 87 979

2309 10 19 400
2309 10 19 500

400

037

l

+

+

66,49

II

0406 90 87 974

2309 10 15 700
2309 10 19 010

69,82

099

0406 90 87 973

+
+

400

037

\

2309 10 15 400
2309 10 15 500

099

039

0406 90 87 972

+
+

2309 10 15 200

037

0406 90 87 971

2309 10 15 010
2309 10 15 100

2309 10 15 300

039

Montante das

Destino (*)

45,41

099

0406 90 87 951

Código
do produto

21 . 11 . 96

2309 90 39 500

+

2309 90 39 600

+

2309 90 39 700

+

2309 90 39 800

+

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2309 90 70 010

+

2309 90 70 100

+

14,58

2309 90 70 200

4

19,44

2309 90 70 300

+

24,30

2309 90 70 500

+

29,16
34,02
38,88
42,77

099

43,39

2309 90 70 600

+

400

45,56

2309 90 70 700

+

* # *

65,08

2309 90 70 800

+

(*) Os números de codigo dos destinos são os constantes do anexo do Regulamento (CE) n ? 68/96 da Comissão (JO n? L 14 de 19. 1 . 1996, p. 6).
Todavia, «099 » abrange todos os códigos de destino de 053 a 096 (inclusive).
No que diz respeito aos outros destinos, à excepção dos indicados para cada «código produto», o montante da restituição é indicado por
No caso de não ser indicado qualquer destino («+»), o montante da restituição é aplicável para a exportação para qualquer destino, à excepção dos
referidos nos n?s 2 e 3 do artigo 1 ?
(*") As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) só podem ser concedidas no respeito das condições previstas
nos Regulamentos (CEE) n ? 990/93 alterado e (CE) n ? 462/96.

NB: Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n ? 3846/87 da Comissão (JO
n ? L 366 de 24. 12. 1987, p . 1 ), alterado.
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N ? L 296/39

REGULAMENTO (CE) N? 2217/96 DA COMISSÃO
de 20 de Novembro de 1996

que restabelece o direito aduaneiro preferencial de importação de cravos
multifloros (spray) originários 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?,

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? 1 877/96 (4), determina a abertura e
modo de gestão de contingentes pautais comunitários para
flores e botões, frescos, cortados, originários 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
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 :

de mercado após uma suspensão
2, alínea a), do artigo 2? do refe

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

Considerando que as taxas representativas de mercado,

definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (8), alterado 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

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (10),
alterado pelo Regulamento (CE) n? 1482/96 (n);
Considerando que para os cravos multifloros (spray) origi
nários de Israel, o direito aduaneiro preferencial fixado
pelo Regulamento (CE) n? 1981 /94 foi suspenso pelo
Regulamento (CE) n? 2167/96 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 aos cravos multifloros (spray) originários de Israel;
que há que restabelecer o direito aduaneiro preferencial,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Para as importações de cravos multifloros (spray) originá
rios de Israel (códigos NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53)
é restabelecido o direito aduaneiro preferencial fixado no
Regulamento (CE) n ? 1981 /94 alterado.

de mercado após uma suspensão
2, alínea b), do artigo 2? do refe

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1985/96 da
Comissão (^ fixa os preços comunitários na produção de
cravos e de rosas, para aplicação do regime em causa;
(')
(2)
(3)
(4)
(5)

execução do regime em causa;

e determinação relativas a essas conversões foram estabele

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

— dois dias sucessivos
em aplicação do n ?
rido regulamento,
— três dias sucessivos
em aplicação do n ?
rido regulamento;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 700/88 da
Comissão (% com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2917/93 Ç), estabelece as regras de

382 de 31 . 12. 1987, p. 22.
79 de 29. 3 . 1996, p. 6.
199 de 2. 8 . 1994, p. 1 .
249 de 1 . 10. 1996, p. 1 .
264 de 17. 10. 1 996, p. 14.

Artigo 2 ?

O presente regulamento entra em vigor em 21 de
Novembro de 1996 .

(6) JO n?
O JO n ?
O JO n?
0 JO n?
H JO n?
(") JO n ?
0 2) JO n°

L
L
L
L
L
L
L

72 de 18 . 3. 1988, p. 16.
264 de 23 . 10 . 1993, p. 33 .
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
108 de 1 . 5. 1993, p. 96.
188 de 27. 7. 1996, p. 22.
290 de 13. 11 . 1996, p. 10.
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O presente regulamento é obrigatόrio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N ? 2218/96 DA COMISSÃO
de 20 de Novembro de 1996

que fixa os direitos de importação no sector do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que os direitos de importação são aplicáveis
até que entre em vigor o resultado de uma nova fixação;
que esses direitos permanecem igualmente em vigor se
não estiver disponível qualquer cotação para a origem de

referência prevista no artigo 5? do Regulamento (CE)
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a
organização comum de mercado do arroz ('),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1503/96 da
Comissão, de 29 de Julho de 1996, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CE) n ? 3072/95 do
Conselho no que respeita aos direitos de importação no
sector do arroz (2), alterado pelo Regulamento (CE)
n ? 2131 /96 (3), e, nomeadamente, o n ? 1 do seu artigo 4?,
Considerando que o artigo 11 ? do Regulamento (CE)
n? 3072/95 prevê que, na importação dos produtos refe
ridos no artigo 1 ? do mencionado regulamento, serão

n ? 1503 /96 no decurso das duas semanas anteriores à

fixação periódica seguinte;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos de importação, é conveniente
utilizar para o cálculo destes últimos as taxas do mercado
verificadas durante um período de referência;

Considerando que a aplicação do Regulamento (CE)
n? 1503/96 conduz à fixação dos direitos de importação
em conformidade com os anexos do presente regula
mento,

cobradas as taxas dos direitos da Pauta Aduaneira Comum;

que, todavia, no que respeita aos produtos referidos no
n? 2 do mesmo artigo, o direito de importação é igual ao
preço de intervenção válido para esses produtos no
momento da importação, majorado de uma determinada
percentagem consoante se trate de arroz descascado ou
branqueado, diminuído do preço de importação, desde
que esse direito não seja superior à taxa dos direitos da

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

Pauta Aduaneira Comum;

Considerando que, por força do n ? 3 do artigo 12? do
Regulamento (CE) n ? 3072/95, os preços de importação
CIF são calculados com base nos preços representativos
do produto em questão no mercado mundial ou no
mercado de importação comunitário do produto;

Os direitos de importação no sector do arroz referidos nos
n?s 1 e 2 do artigo 11 ? do Regulamento (CE) n? 3072/95
são fixados no anexo I do presente regulamento com base
nos elementos constantes do anexo II .

Artigo 2?

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1503/96 esta
beleceu as normas de execução do Regulamento (CE)
n ? 3072/95 no que respeita aos direitos de importação no

O presente regulamento entra em vigor em 21 de

sector do arroz ;

Novembro de 1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n ? L 329 de 30. 12. 1995, p. 18 .
(2) JO n? L 189 de 30. 7. 1996, p. 71 .
3 JO n ? L 285 de 7. 11 . 1996, p. 6.
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ANEXO I

do regulamento da Comissão, de 20 de Novembro de 1996, que fixa os direitos de
importação aplicáveis ao arroz e às trincas
(em ecus/t)

Direitos de importação (5)
Código NC

Países terceiros

ACP

(excepto ACP e

Bangladesh
C )(2)(3)(4)

Bangladesh) (') (s)

Basmati

Basmati

Índia (6)

Paquistão Ç)
Artigo 4? do

Artigo 4? do
Regulamento (CE)
n ? 1573 /95

1006 10 21

Regulamento (CE)
n ? 1573 /95

1006 20 15

0
0
(8)
0
n
H
0
(s)
H
0
(8)

177,31

||
I

1006 20 17

314,91

153,12

64,91

264,91

1006 20 92

177,31

1006 20 96

0
(8)
(8)

1006 20 98

314,91

153,12

64,91

264,91

1006 30 21

(8)
(8)

271,09

1006 10 23

1006 10 25
1006 10 27

1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13

1006 20 94

1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42

1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48

1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

140,81
140,81
140,81
140,81
140,81
140,81
140,81
140,81

l
l

177,31
177,31

177,31

I

177,31

271,09
271,09

(8)
(8)
(8)
0
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)

271,09
271,09

271,09
271,09

271,09
271,09
271,09
271,09
271,09

271,09
271,09
271,09
271,09

84,38

(') Sob reserva do disposto nos artigos 12? e 13 ? do Regulamento (CEE) n ? 715/90 do Conselho (JO n ? L 84 de 30. 3 . 1990, p. 85), alterado.

(2) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n ? 715/90, os direitos de importação não são aplicados aos produtos originários dos Estados de África, das
Caraíbas e do Pacífico (ACP) e importados directamente para o departamento ultramarino da Reunião.
(3) O direito de importação de arroz para o departamento ultramarino da Reunião é definido no n ? 3 do artigo 1 1 ? do Regulamento (CE) n? 3072/ 95.
(4) No que se refere às importações de arroz, à excepção das trincas de arroz (código NC 1006 40 00), originário do Bangladesh, o direito de importação é
aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos n ? 3491 /90 do Conselho (JO n ? L 337 de 4. 12. 1990, p. 1 ) e (CEE) n ? 862/91 da Comissão
(JO n ? L 88 de 9. 4. 1991 , p. 7), alterado.
O A importação de produtos originários dos países e territórios ultramarinos (PTU) está isenta de direitos de importação, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho (JO n ? L 263 de 19 . 9. 1991 , p. 1 ), alterada.
(6) Em relação ao arroz descascado da variedade Basmati de origem indiana, redução de 250 ecus/t (artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1503/96).
Ç) Em relação ao arroz descascado da variedade Basmati de origem paquistanesa, redução de 50 ecus/t (artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1503/96).
(*) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum .
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ANEXO II

Calculo dos direitos de importação no sector do arroz

I
l

Tipo Indica

Tipo Japónica

Paddy

1 . Direito de importação (ECU/t)

C)

Trincas
Descascado

Branqueado

Descascado

Branqueado

314,91

572,00

363,30

572,00

407,02

368,75

380,00

420,00

350,00

390,00

30,00

30,00

Operadores

Operadores

C)

2. Elementos de cálcio:

a) Preço CIF ARAG ($/T)

—

b) Preço FOB ($/T)

—

—

—

c) Fretes marítimos ($/T)

—

—

—

d) Origem

—

USDA

USDA

(') Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum .

—

—

—

—
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REGULAMENTO (CE) N ? 2219/96 DA COMISSÃO
de 20 de Novembro de 1996

que altera os preços representativos e os direitos adicionais de importação de
determinados produtos do sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a

Considerando que a aplicação das regras e modos de fixa
ção referidos no Regulamento (CE) n ? 1423/95 aos dados
de que a Comissão tem conhecimento implica que os
citados montantes actualmente em vigor sejam alterados
em conformidade com o anexo do presente regulamento,

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)

n ? 1 599/96 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1423/95 da
Comissão, de 23 de Junho de 1995, que estabelece as

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

regras de aplicação relativas à importação dos produtos do
sector do açúcar, excluindo o melaço (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 11 27/96 (4), e, nomeadamente, o n ? 2, segundo pará
grafo, do seu artigo 1 ? e o n ? 1 do seu artigo 3 ?,
Considerando que os montantes dos preços representa
tivos e dos direitos adicionais aplicáveis na importação de
açúcar branco, de açúcar em bruto e de determinados

xaropes foram fixados pelo Regulamento (CE) n? 1195/96
da Comissão (*), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 2 1 8 1 /96 (6);

Os preços representativos e os direitos adicionais aplicá
veis na importação dos produtos referidos no artigo 1 ? do
Regulamento (CE) n ? 1423/95 são fixados conforme indi
cado no anexo .

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 21 de
Novembro de 1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(<)
(2)
(3)
(4)
O
<•

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

177
206
141
150
161
291

de
de
de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
16. 8. 1996, p. 43.
24. 6. 1995, p. 16.
25. 6. 1996, p. 12.
29. 6. 1996, p. 3.
14. 11 . 1996, p. 24.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 20 de Novembro de 1996, que modifica os preços representativos
e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação do açúcar branco, do açúcar em
bruto e dos produtos do código NC 1702 90 99
(em ecus)

Código NC

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 0

Montante do preço representativo
por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa

Montante do direito adicional

por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa

20,80

5,90

20,80

11,39

20,80

5,71

20,80

10,87

24,00

13,61

24,00

8,71

24,00

8,71

0,24

0,40

(') Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 431 /68 do Conselho, (JO n ? L 89
de 10. 4. 1968 , p. 3), alterado.
(2) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 793/72 do Conselho, (JO n? L 94
de 21 . 4. 1972, p. 1 ).
(3) Fixação por 1 % de teor de sacarose.
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REGULAMENTO (CE) N ? 2220/96 DA COMISSÃO
de 20 de Novembro de 1996

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3223/94 da
Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece
regras de execução do regime de importação dos frutos e
dos produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1890/96 (2), e, nomea
damente, 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
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,

ção pela Comissão dos valores forfetários de importação
dos países terceiros, relativamente aos produtos e períodos
que especifica no seu anexo;

Considerando que, em aplicação dos supracitados crité
rios, os valores forfetários de importação devem ser fixados
nos níveis constantes em anexo,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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.

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 2?

O presente regulamento entra em vigor em 21 de
Novembro de 1996 .

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
P) JO n? L 249 de 1 . 10. 1996, p. 29.
(3) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(< JO n? L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 20 de Novembro 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
países terceiros (')

Código NC

0702 00 45

204

0707 00 40

0709 90 79

0805 20 31

Valor forfetário

de importação

48,6

999

48,6

624

124,4

999

124,4

052

81,7

999

81,7

204

106,5

999

106,5

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

II

0805 20 39

052

62,2

999

62,2

052

73,6

0805 30 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

400

84,0

528

44,9

600

71,5

999

68,5

052

70,1

060

46,5

064

43,5

400

77β

404

59,9

999

59,6

052

70,8

064

82,6

400

80,9

624

63,2

999

74,4

(') 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 ? 2221 /96 DA COMISSÃO
de 20 de Novembro de 1996

que fixa as taxas de conversão agrícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que, devido as taxas de cambio verificadas
de 10 a 20 de Novembro de 1996, é necessário fixar uma

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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 ('), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (2), e,
nomeadamente, o n ? 1 do seu artigo 3 ?,

Considerando que as taxas de conversão agrícolas foram
fixadas pelo Regulamento (CE) n? 2145/96 da Comis
são (3);

Considerando que o artigo 4? do Regulamento (CEE)
n ? 3813/92 prevê que, sob reserva do desencadeamento

de períodos de confirmação, a taxa de conversão agrícola
de uma moeda seja alterada sempre que o desvio mone
tário relativamente à taxa representativa de mercado

nova taxa de conversão agrícola para o franco belga;
Considerando que o n ? 2 do artigo 15? do Regulamento
(CEE) n ? 1068/93 prevê que a taxa de conversão agrícola
fixada antecipadamente seja ajustada no caso de o seu
desvio em relação à taxa de conversão agrícola em vigor
no momento do facto gerador aplicável ao montante em
causa exceder quatro pontos; que, neste caso, a taxa de

conversão agrícola fixada antecipadamente será aproxi
mada da taxa em vigor até ao nível correspondente a um
desvio de quatro pontos; que é conveniente especificar a
taxa pela qual é substituída a taxa de conversão agrícola
fixada antecipadamente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As taxas de conversão agrícolas são fixadas no anexo I.
Artigo 2 ?

exceder determinados níveis;

No caso referido no n? 3 do artigo 15? do Regulamento

Considerando que as taxas representativas de mercado são
determinadas em função dos períodos de referência ou, se
for caso disso, dos períodos de confirmação, estabelecidos
em conformidade com o artigo 2? do Regulamento (CEE)
n ? 1068 /93 da Comissão, de 30 de Abril de 1993, que

estabelece regras para a determinação e aplicação das taxas
de conversão no sector agrícola (4), com a última redacção

que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1482/96 (s);
que o n? 2 do artigo 2? prevê que, no caso de o valor
absoluto da diferença entre os desvios monetários de dois
Estados-membros, calculados em função da média das

(CEE) n? 1068/93, a taxa de conversão agrícola fixada
antecipadamente é substituída pela taxa do ecu relativa à
moeda em causa que consta do anexo II:

— no quadro A, se esta última taxa for superior à taxa
fixada antecipadamente, ou

— no quadro B, se esta última taxa for inferior à taxa
fixada antecipadamente .

Artigo 3 ?

É revogado o Regulamento (CE) n? 2145/96.

taxas do ecu de três dias de cotação consecutivos, exceder

seis pontos, as taxas representativas de mercado das
moedas em causa sejam ajustadas com base nos três dias

Artigo 4?

O presente regulamento entra em vigor em 21 de
Novembro de 1996 .

em questão;

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(>)
2
(3)
(*)
5

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
286 de 8 . 11 . 1996, p. 14.
108 de 1.5. 1993, p. 106.
188 de 27. 7. 1996, p. 22.
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ANEXO I

Taxas de conversão agrícolas
1 ecu

39,6918

=

7,49997
1,92441

311,761
198,202
6,61023
6,02811
2,15852
0,812908
1 973,93
13,5396

165,198
8,64446
0,809915

francos belgas e
francos luxemburgueses
coroas dinamarquesas
marcos alemães

dracmas gregas
escudos portugueses
francos franceses
marcas finlandesas
florins neerlandeses
libra irlandesa

liras italianas

xelins austríacos

pesetas espanholas
coroas

suecas

libra esterlina

ANEXO II

Taxas de conversão agrícolas fixadas antecipadamente e ajustadas

Quadro B

Quad ro A

1 ecu =

38,1652
7,21151
1,85039
299,770
190,579
6,35599

5,79626
2,07550
0,781642
1 898,01
13,0188
158,844

8,31198
0,778764

francos belgas e
francos luxemburgueses
coroas dinamarquesas
marcos alemães

dracmas gregas
escudos portugueses
francos franceses

marcas finlandesas

florins neerlandeses
libra irlandesa

liras italianas
xelins austríacos

pesetas espanholas
coroas

suecas

libra esterlina

1 ecu =

41,3456

II
7,81247
2,00459
324,751

206,460
6,88566
6,27928
2,24846
0,846779
2 056,18
14,1038
172,081

9,00465
0,843661

francos belgas e
francos luxemburgueses
coroas dinamarquesas
marcos alemães

dracmas gregas
escudos portugueses
francos franceses
marcas finlandesas
florins neerlandeses
libra irlandesa
liras italianas
xelins austríacos

pesetas espanholas
coroas

suecas

libra esterlina
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REGULAMENTO (CE) N ? 2222/96 DO CONSELHO
de 18 de Novembro de 1996

que altera o Regulamento (CE) n? 805/68 que estabelece a organização comum
de mercado no sector da carne de bovino

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

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

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

que, para remediar essa situação, e necessário suprimir
esse segundo pagamento; que essa medida deve ser acom
panhada de um aumento do montante do prémio único,
para evitar uma penalização económica dos produtores;

Considerando que em certos Estados-membros existem
encabeçamentos de touros que são criados em regiões de
produção extensiva tradicional; que, para permitir a este
tipo de produção adaptar-se à nova situação, há que auto
rizar esses Estados-membros a manter, a título transitório,

Considerando que o mercado da carne de bovino foi

gravemente perturbado devido, principalmente, às preocu
pações dos consumidores a propósito da encefalopatia
espongiforme bovina (BSE); que essa situação levou a uma
degradação rápida e contínua do mercado, que se traduz,

a concessão do segundo prémio durante 1997 e 1998,
limitando porém o número de animais premiáveis e
fixando o montante do segundo prémio de forma a que a
soma dos dois prémios recebidos seja equivalente à soma
dos dois prémios que podem ser concedidos aos animais
castrados;

nomeadamente, numa forte baixa do consumo e numa

queda dos preços pagos aos produtores e das compras de
intervenção pública; que as previsões mostram que, apesar
das numerosas medidas tomadas pela Comunidade neste
contexto, existe o risco de que o consumo não volte a
subir rapidamente para o nível anterior; que, por conse

guinte, é necessário tomar medidas para reequilibrar o
mercado, salvaguardando simultaneamente a operacionali
dade dos regimes de apoio no sector da carne de bovino;
que, para o efeito, é imperioso orientar melhor a produção
em função do nível do consumo;

Considerando que, ao adoptar o Regulamento (CE)
n? 1997/96 (3), o Conselho já tomou certas medidas
urgentes, relativas nomeadamente ao aumento da quanti
dade máxima de compras de intervenção necessária até
meados de Novembro de 1996; que, como este regula
mento só esgota parcialmente a proposta da Comissão, o
Conselho declarou que decidirá posteriormente sobre os
outros elementos dessa proposta, incluindo outros even
tuais aumentos da quantidade máxima em questão;

Considerando que o prémio especial para os bovinos

machos previsto no artigo 4?B do Regulamento (CEE)
n? 805/68 do Conselho (4) pode actualmente ser conce

dido, por intervalos de idade, duas vezes durante a vida de

Considerando que o numero total de animais que podem
beneficiar, por ano civil, do prémio especial depende dos
limites máximos regionais fixados nos n?s 3 e 3A do
artigo 4?B do Regulamento (CEE) n ? 805/68; que,
segundo a experiência adquirida, o número de animais
para que são pedidos prémios é em certos Estados-mem
bros nitidamente inferior e noutros nitidamente superior

aos referidos limites; que, para adaptar os limites máximos
ao nível real da produção, é conveniente redefini-los com
base na procura real e que, com o objectivo de reorientar

a produção total, é necessário, além disso, reduzir de 5 %
os limites máximos adaptados, excepto nos Estados-mem
bros onde a procura ultrapassa os limites em mais de 5 % ;

que, além disso, é necessário adaptar o limite regional
fixado para a Espanha em função da evolução específica aí
verificada;

Considerando que a retirada temporaria do circuito de
utilização dos direitos ao prémio por vaca em aleitamento

pode contribuir para controlar a produção; que, para o
efeito, é necessário autorizar a Comissão a tomar as
medidas necessárias relativas aos direitos não utilizados

pelos produtores e restituídos à reserva nacional;

cada animal; que a concessão de um segundo prémio aos
bovinos machos não castrados com mais de 22 meses

incentiva a produção de animais especialmente pesados;
(') JO n? C 300 de 10. 10 . 1996, p. 16.
(2) JO n? C 320 de 28 . 10 . 1996.

Considerando que, para incentivar a produção extensiva, o

artigo 4?H do Regulamento (CEE) n ? 805/68 prevê a
concessão de um montante complementar ao prémio

especial e ao prémio à vaca em aleitamento, quando o

(3) Regulamento (CEE) n? 1997/96 do Conselho, de 14 de Outu
bro de 1996, que altera o Regulamento (CE) n? 805/68 que

factor de densidade constatado na exploração for inferior a
1,4 CN/ha de superfície forrageira; que, para aumentar a

(4) JO n? L 148 de 28 . 6. 1968, p. 24. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1997/96

mento de um montante mais elevado quando o factor de

estabelece a organização comum de mercado no sector da car
ne de bovino (JO n? L 267 de 19. 10 . 1996, p. 1 ).

(JO n ? L 267 de 19. 10. 1996, p. 1 ).

eficácia desta medida, a título tanto da extensificação
como do controlo da produção, é adequado prever o paga
densidade constatado for inferior a 1 CN/ha;
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Considerando que o saneamento do mercado da carne de
bovino implica uma redução do número de animais colo
cados no mercado, encorajando a retirada e/ou a comer
cialização de jovens animais leves; que, para tal, devem ser
melhorados os efeitos que o prémio de transformação

prever que o Conselho, deliberando por maioria qualifi
cada sob proposta da Comissão, possa alterar o referido
limite de compras de intervenção;

referido no artigo 4?I do Regulamento (CEE) n? 805/68
tem no nível de produção; que, embora salvaguardando a

Considerando que a compra temporária de animais leves

sua aplicação facultativa em todos os Estados-membros, é
necessário tornar o seu âmbito de aplicação extensivo a
todos os vitelos machos; que, para assegurar que,
consoante o caso, o ou os montantes do prémio possam
ser adaptados às necessidades do regime, é, além disso,
indicado encarregar a Comissão da fixação desses
montantes;

rapidamente as flutuações do mercado, é conveniente

pela intervenção pode igualmente contribuir para o
reequilíbrio do mercado da carne de bovino; que, para o
efeito, é conveniente instituir um regime especial de
intervenção aplicável às intervenções do Outono de 1997;

Considerando que, para responder à situação específica
decorrente da unificação alemã, o artigo 4?K do Regula
mento (CEE) n? 805/68, em derrogação da aplicação do
limite dos noventa animais e dos sistemas de limites

Considerando que a introdução de um prémio à comer
cialização precoce de vitelos pode também contribuir para
reequilibrar o mercado; que, para bem orientar este
prémio pelas condições de produção nos Estados-mem
bros, é necessário definir a elegibilidade dos vitelos nos
Estado-membro em função do peso médio de carcaça dos
vitelos abatidos em cada Estado-membro, estatisticamente

estabelecido; que este peso médio pode variar dentro de
cada Estado-membro; que convém, pois, prever que a
Comissão possa autorizar a aplicação regional do prémio;
que, para evitar desvios de tráfico, é necessário um
período de retenção; que a fixação do montante do
prémio deverá incumbir à Comissão pelas mesmas razões
que no caso do prémio à transformação;

máximos regionais e individuais no sector dos prémios
especiais e à vaca em aleitamento, previu, para o território
dos novos Lãnder alemães, um regime de limites
máximos regionais especiais; que até ao final de 1998 o
processo de estruturação da produção bovina nos novos

Lãnder alemães terá avançado de modo suficiente para
que tenham deixado de ser indispensáveis medidas espe
cíficas; que, todavia, é conveniente prever certas medidas
de adaptação;

Considerando que se podem revelar necessárias medidas

que permitam uma transição das antigas disposições para
as que constam do presente regulamento, mesmo antes da
aplicação de novas disposições,

Considerando que as produções e as expectativas dos
consumidores variam consideravelmente entre os Estado

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

-membros; que há, portanto, que deixar a estes a escolha
entre a aplicação do prémio de transformação e o prémio
à comercialização precoce, tornando porém obrigatória a
aplicação de pelo menos um dos dois durante o período
compreendido entre 1 de Dezembro de 1996 e 30
de Novembro de 1998 ;

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n ? 805/68 é alterado do seguinte
modo :

Considerando que, passados seis meses, ha que verificar a
eficácia do regime do prémio à comercialização precoce
de vitelos e do prémio à transformação, bem como da sua
correcta aplicação, tendo nomeadamente em conta o
efeito obtido em comparação com o objectivo de uma
redução de cerca de 1 000 000 de vitelos destinados à

produção de carne vermelha, da repartição dos esforços de
adaptação entre os Estados-membros e de eventuais
distorções comerciais;

1 . No artigo 4?B:

a) O n ? 2 passa a ter a seguinte redacção:

«2.

O prémio será concedido, no máximo:

a) Uma vez durante a vida de cada bovino macho
não castrado com uma idade de 10 a 21 meses;
ou

b) Duas vezes durante a vida de cada bovino macho
castrado :

Considerando que as quantidades que devem ser
compradas na sequência do aparecimento da crise da BSE
são susceptíveis de provocar uma superação dos limites
fixados no n ? 1 do artigo 6? do Regulamento (CEE)
n ? 805/68 ; que, para evitar que a aplicação desses limites
conduza ao recurso ao regime normalmente designado
por «rede de segurança», previsto no n ? 4 do artigo 6? do
referido regulamento, é necessário aumentar esses limites,
para os anos de 1996 e 1997, para níveis correspondentes
às limitações do mercado; que, para poder reagir mais

— a primeira vez, quando o animal atingir 10
meses ,

— a segunda, após o animal ter atingido 22
meses .

Para beneficiar do prémio, cada animal que seja
objecto de um pedido deve estar na posse do produ
tor, para engorda, durante um período a determi
nar.»;
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b) No n ? 3 :

— na condição de ter sido criado numa região de
produção

— O número «3 092 667» para a Alemanha é
substituído por «2 966 619 » e o texto entre
parêntesis é suprimido,
— é aditado o seguinte parágrafo:
«Todavia, para os anos 1997 e 1998, são aplicá
veis os seguintes limites máximos regionais:
Bélgica

235 149

Dinamarca

277 110

Alemanha

[incluindo

1 782 700

o

limite

nos novos Lãnder]
Grécia

140 130

Espanha

603 674

França

1 754 732

Irlanda

1 002 458

Itália

Luxemburgo

598 746
18 962

Países Baixos

157 932

Áustria

423 400

Portugal

154 897

Finlândia

241 553

Suécia

226 328

Reino Unido

extensiva

tradicional

no

Estado

-membro em causa .

O montante do segundo prémio é fixado em 81
ecus por animal elegível .».
2. No n ? 4 do artigo 4?F, é inserido o seguinte travessão
depois do primeiro travessão:
«— as medidas relativas aos direitos individuais não
utilizados em 1997 e 1998 e restituídos à reserva
nacional .».

3 . O n? 1 do artigo 4?H passa a ter a seguinte redacção:

« 1 . Os produtores que beneficiem do prémio espe
cial e/ou do prémio à vaca em aleitamento podem
beneficiar de um montante complementar de:

máximo

regional específico relativo ao
prémio especial referido no n ? 1 ,
alínea a), do artigo 4?K, aplicavel

1 419 811 »;

c) No n? 5, a segunda frase do primeiro paragrafo
passa a ter a seguinte redacção:
« Nesse caso, para os machos não castrados, os crité
rios de idade previstos no n ? 2, alínea a) são substi
tuídos pelo peso mínimo de 200 kg.»;
d) O primeiro parágrafo do n? 6 passa a ter a seguinte

— 36 ecus por prémio concedido, desde que o factor
de densidade constatado nas suas explorações,
durante o ano civil, seja inferior a 1,4 CN/ha,
— 52 ecus por prémio concedido, desde que o factor
de densidade constatado nas suas explorações,
durante o ano civil, seja inferior a 1 CN/ha.».

4. O artigo 4?I passa a ter a seguinte redacção :
«Artigo 4?I
1 . Os Estados-membros podem decidir que os
operadores possam beneficiar de um prémio para a
transformação de joven vitelos machos originários da
Comunidade que sejam retirados da produção antes de
ultrapassarem a idade de 10 dias. Todavia, os Estados
- membros podem decidir conceder o prémio aos
animais acima referidos, retirados da produção antes da
idade de 20 dias, desde que tomem as medidas neces
sárias para assegurar a exclusão desses animais da
cadeia alimentar humana.

2. Os Estados-membros podem conceder, até 30 de
Novembro de 1998, um prémio de comercialização
precoce dos vitelos. Este prémio será concedido pelo
abate, num Estado-membro, dos vitelos :

— cujo peso de carcaça seja igual ou inferior ao peso
médio de carcaça dos vitelos abatidos no Estado

redacção:

« 6.

21 . 11 . 96

-membro em causa, diminuído de 15% . O peso
médio de carcaça por Estado-membro é o resul

O montante do prémio por animal elegível é

fixado em :

tante dos dados estatísticos Eurostat estabelecidos

— 108,7 ecus por bovino macho castrado,
— 135 ecus por bovino macho não castrado.»;

para o ano de 1995, ou de qualquer outra informa
ção estatística para esse ano oficialmente publicada
e aceite pela Comissão,

e) É inserido o seguinte número:
«7A.

Em derrogação do n ? 2, alínea a), os Esta

— que, imediatamente antes do seu abate, tenham
permanecido no Estado-membro de abate durante
um período a determinar.

dos-membros podem escolher conceder o prémio
uma segunda vez na vida de cada bovino macho
não castrado, a título de um período transitório que

3.

inclui os anos civis de 1997 e 1998 e até ao limite

n ?s 1 e 2.

de um número de animais igual ou inferior a 3 %
dos seus limites máximos regionais . Nesse caso, o
prémio só é concedido:

— depois de o animal em questão ter atingido 22
meses de idade , e

Durante o período de 1 de Dezembro de 1996 a

30 de Novembro de 1998 , cada Estado-membro apli

cará pelo menos um dos dois regimes referidos nos
4. Com excepção dos casos excepcionais devida
mente justificados, o pagamento dos prémios referidos
nos n ?s 1 e 2 deve verificar-se num prazo não superior
a cinco meses a contar da data de apresentação do
pedido.
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De acordo com o procedimento previsto no artigo

27?, a Comissão :

— adopta as regras de execução do presente artigo,

N ? L 296/53

Em caso de circunstâncias naturais que tenham
levado ao não pagamento ou a um pagamento redu
zido do prémio em 1998 , pode ser utilizado o
número de animais correspondente aos pagamentos
efectuados em 1997.

— determina os pesos máximos de carcaça dos vitelos
referidos no n? 2, aplicáveis em cada Estado-mem
bro,

— fixa o montante do prémio de transformação a um
nível ou, se for caso disso, a níveis diferenciados e

adequados para permitir a retirada de um número
suficiente de vitelos em função das necessidades do
mercado,

— fixa o montante do prémio de comercialização
precoce a um nível apropriado para permitir o
abate de um número suficiente de vitelos em

função das necessidades do mercado,

— pode autorizar, a pedido de um Estado-membro,
uma aplicação regional diferenciada do prémio de
comercialização precoce dentro de um Estado
-membro, desde que, imediatamente antes do seu
abate, os animais tenham permanecido na região de
abate durante um período a determinar;

— pode suspender a concessão de um e/ou outro dos
prémios referidos no presente artigo.
6. Seis meses após a sua entrada em vigor, a Comis
são verificará se os regimes previstos no presente artigo
deram resultados satisfatórios .

Caso contrário, a Comissão apresentará ao Conselho

uma proposta adequada sobre a qual este decidirá por
maioria qualificada, tendo nomeadamente em conta a
repartição dos esforços de adaptação entre os Estados
-membros e eventuais distorções comerciais.».

a) Na alínea a), os números «660 323» e « 180 000» são
respectivamente

por

«235 316»

e

«306 048 »;

b) É revogada a alínea b).
6. O artigo 4?K passa a ter a seguinte redacção, com
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1999 :
«Artigo 4?K
1.

Relativamente ao território dos novos Lãnder

alemães :

a) O conjunto das disposições relativas aos regimes de
prémios aplicáveis no resto da Comunidade, é apli
cável sob reserva do disposto no presente artigo;

b) A Alemanha determinará e comunicará a cada
produtor o seu limite máximo individual de direitos
ao prémio à vaca em aleitamento, referido no n? 2
do artigo 4?D, com base no número de animais para
os quais esse produtor beneficiou do mesmo prémio
a título de 1998 .

sanções previstas para esse efeito, será utilizado o

número de animais verificado no controlo que
tenha dado origem a essas sanções.

c) Após a instituição dos limites máximos individuais,
se a soma total dos direitos atribuídos aos produ
tores cujas explorações individuais, se a soma total
dos direitos atribuídos aos produtores cujas explora
ções estejam situadas nos novos Lãnder alemães for
inferior ao limite máximo regional anteriormente
fixado para esse território, o saldo de direitos será
suprimido, com excepção do número de direitos
desse excedente adicionado pela Alemanha à reserva
nacional referida no n ? 1 do artigo 4?F, até ao
limite de 3 % da soma total dos limites máximos

atribuídos aos referidos produtores.
A nova reserva assim constituída será aplicável ao
conjunto do território alemão. A soma total dos
direitos atribuídos aos produtores situados nos novos
Lãnder alemães mais os 3 % destinados à reserva

não pode, em caso algum, ultrapassar o limite
máximo regional atribuído a esse território.

2. Na medida do necessário, a Comissão adoptará as
regras de execução do presente artigo, de acordo com o
procedimento previsto no artigo 27?».
7. O n ? 1 , segundo parágrafo, do artigo 6 ? passa a ter a
seguinte redacção:
« Essas compras não podem exceder, por ano e para
toda a Comunidade, as seguintes quantidades :

5. No n ? 1 do artigo 4?K:

substituídos

Em caso de não pagamento ou pagamento reduzido
do prémio em 1998, na sequência da aplicação das

— 550 000 toneladas para 1996,

— 500 000 toneladas para 1997,
— 350 000 toneladas a partir de 1998 .
O Conselho pode alterar estas quantidades, delibe
rando por maioria qualificada sob proposta da Comis
são .».

8 . O artigo 6?B passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 6FA

1 . Em derrogação do n? 2 do artigo 5?, quando a
situação o eixija, a compra pelos organismos de inter
venção, num ou em vários Estados-membros ou numa

região de um Estado-membro, de certas carnes frescas
ou refrigeradas de bovinos machos magros originários
da Comunidade pode ser decidida no âmbito de
concursos a partir do primeiro concurso do mês de
Setembro

de

1997

até

ao

último

concurso

de

Dezembro de 1997, tal como previsto nas regras de
execução relativas à intervenção no sector da carne de
bovino .

N? L 296/54

{ PTl

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

2. As quantidades de carnes compradas nos termos
do n ? 1 serão tidas em conta na aplicação dos limites
máximos de compra referidos no n ? 1 do artigo 6?

3 . A Comissão adoptará as regras de execução do
presente artigo de acordo com o procedimento previsto
no artigo 27?».
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Artigo 3 ?

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

Artigo 2 ?

A Comissão adoptará, na medida do necessário, medidas
que permitam a transição do regime pré-existente para as
novas disposições do presente regulamento, de acordo
com o procedimento previsto no artigo 27? do Regula
mento (CEE) n ? 805/68 .

— a partir de 1 de Dezembro de 1996, o ponto 4 do
artigo 1 ?,

— a partir de 1 de Janeiro de 1997, os pontos 1 , 3, 5 e 8
do artigo 1 ?,
— a partir de 1 de Janeiro de 1999, o ponto 6 do artigo
1?

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

Feito em Bruxelas, em 18 de Novembro de 1996.
Pelo Conselho

0 Presidente
I. YATES
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DIRECTIVA 96/62/CE DO CONSELHO
de 27 de Setembro de 1996

relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

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

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (2),

Deliberando nos termos do procedimento previsto
no artigo 189?C do Tratado (3),
Considerando que o quinto programa de acção de 1992
em matéria de ambiente, cuja abordagem geral foi apro
vada pelo Conselho e os representantes dos governos dos
Estados-membros reunidos em Conselho, através da Reso

lução 93/C 138/01 , de 1 de Fevereiro de 1993 (4), prevê
alterações à legislação existente relativa aos poluentes
atmosféricos; considerando que o citado programa reco
menda o estabelecimento de objectivos a longo prazo em
matéria de qualidade do ar;
Considerando que, para proteger o ambiente como um
todo, assim como a saúde humana, é necessário evitar,

impedir ou reduzir as concentrações dos poluentes atmos
féricos nocivos e estabelecer valores-limite e/ou limiares

de alerta para os níveis de poluição do ar ambiente;
Considerando que, para ter em conta os mecanismos
específicos de formação de ozono, poderá vir a revelar-se
necessário complementar ou substituir esses valores-limite
e esses limiares de alerta por valores-alvo;

Considerando que, para permitir a comparação das avalia
ções de qualidade do ar ambiente baseadas nas medições

efectuadas nos Estados-membros, devem ser especificados
a localização e o número de pontos de amostragem e os
métodos de referência utilizados, sempre que forem
fixados valores para os limiares de alerta, os valores-limite
e os valores-alvo;

Considerando que, para permitir a utilização de outras

técnicas de avaliação da qualidade do ar ambiente para
além da medição directa, é necessário definir os critérios

de utilização e o grau de exactidão requerido por essas
prácticas;

Considerando que as medidas gerais fixadas pela presente
directiva devem ser completadas por medidas específicas
adaptadas a cada substância;

Considerando que estas medidas específicas devem ser
adoptadas o mais rapidamente possível, a fim de satisfazer
os objectivos globais da presente directiva;

Considerando que é necessário recolher dados prelimi
nares representativos dos níveis dos poluentes;

Considerando que, para proteger o ambiente como um
todo, assim como a saúde humana, é necessário que os
Estados-membros tomem medidas sempre que os valo
res-limite forem excedidos, de modo a respeitar estes
valores dentro dos prazos fixados;

Considerando que as medidas tomadas pelos Estados
-membros devem ter em conta os requisitos constantes

Considerando que os valores numéricos adoptados para os
valores-limite, para os limiares de alerta e, no que respeita

dos regulamentos relativos ao funcionamento das instala
ções industriais, de acordo com a legislação comunitária

ao ozono, os valores-alvo e/ou os valores-limite e os

no domínio da prevenção e da redução integradas da
poluição, sempre que essa legislação seja aplicável;

limiares de

alerta devem basear-se nos resultados de

trabalhos efectuados por grupos científicos internacionais
que operam neste domínio;
Considerando que a Comissão deverá efectuar estudos
destinados a analisar os efeitos da acção combinada dos

Considerando que pode ser útil, tendo em conta o tempo
necessário para a aplicação dessas medidas e a respectiva
produção de efeitos, fixar margens temporárias de tole
rância do valor-limite;

vários poluentes ou fontes de poluição, bem como os
efeitos do clima na actividade dos diferentes poluentes
analisados no contexto da presente directiva;

Considerando que a qualidade do ar ambiente deve ser
avaliada em função de valores-limite e/ou de limiares de

alerta e, no que respeita ao ozono, de valores-alvo e/ou
valores-limite, tendo em conta a dimensão das populações
e dos ecossistemas expostos à poluição atmosférica, bem

Considerando que podem existir nos Estados-membros
zonas onde os níveis de poluentes sejam superiores ao
valor-limite, permanecendo todavia dentro da margem de
tolerância permitida; que o valor-limite deve ser cumprido
nos prazos fixados;
Considerando que os Estados-membros devem proceder a
consultas recíprocas no caso de o nível de um poluente

como o ambiente;

exceder ou se encontrar em vias de exceder os valores-li

(') JO n? C 216 de 6. 8 . 1994, p. 4.
O JO n ? C 110 de 2. 5 . 1995, p. 5.
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 16 de Junho de 1995 (JO
n ? C 166 de 3. 7. 1995, p. 173), posição comum do Conselho
de 30 de Novembro de 1995 (JO n ? C 59 de 28 . 2. 1996, p.
24) e decisão do Parlamento Europeu de 22 de Maio de 1996
(JO n? C 166 de 10. 6. 1996, p. 63).
(4) JO n ? C 138 de 17. 5. 1993, p. 1 .

limiar de alerta na sequência de uma poluição significa

mite e as margens de tolerância ou, consoante os casos, o
tiva proveniente de outro Estado-membro;

Considerando que o estabelecimento de limiares de alerta,
a partir dos quais seja conveniente a adopção de medidas
de precaução, tornará possível limitar os efeitos do
impacte dos episódios de poluição sobre a saúde humana;
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Considerando que, nas zonas e aglomerações em que os
níveis de poluentes se encontram abaixo dos valores-li
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de Setembro de 1992, relativa a poluição atmosférica pelo
ozono (4),

mite, os Estados-membros devem envidar todos os

esforços no sentido de preservar a melhor qualidade do ar
ambiente, compatível com um desenvolvimento sustentá
vel;

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Considerando que, para facilitar o processamento e a

comparação dos dados recolhidos, estes devem ser forne

Artigo IP

cidos à Comissão de forma normalizada;

Objectivos

Considerando que a aplicação de uma vasta política global
de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente deve

O objectivo geral da presente directiva consiste em definir

assentar em bases técnicas e científicas sólidas e num

os princípios de base de uma estratégia comum destinada

intercâmbio permanente de pontos de vista entre os Esta

a:

dos-membros;

Considerando que é necessário evitar aumentar desneces
sariamente o volume de informação que deve ser transmi
tida pelos Estados-membros; que as informações recol
hidas pela Comissão em cumprimento da presente direc
tiva são de utilidade para a Agência Europeia do
Ambiente (AEA) e podem, por conseguinte, ser-lhe trans
mitidas pela Comissão;

Considerando que pode ser conveniente proceder à adap
tação ao progresso científico é técnico das técnicas e crité
rios utilizados para a avaliação da qualidade do ar
ambiente e elaborar disposições necessárias ao inter

— definir e estabelecer objectivos para a qualidade do ar
ambiente na Comunidade, a fim de evitar, prevenir ou
limitar os efeitos nocivos sobre a saúde humana e

sobre o ambiente na sua globalidade ,
— avaliar, com base em métodos e critérios comuns, a

qualidade do ar ambiente nos Estados-membros,

— dispor de informações adequadas sobre a qualidade do
ar ambiente e proceder de modo a que o público seja
delas informado, designadamente através de limiares
de alerta,

— manter a qualidade do ar ambiente, quando esta é boa,
e melhorá-la nos outros casos .

câmbio de informações a prestar ao abrigo da presente

directiva; que, a fim de facilitar a realização dos trabalhos
necessários para o efeito, deve ser instituído um sistema
de estreita cooperação entre os Estados-membros e a

Artigo 2?

Comissão no âmbito de um comité;

Considerando que, a fim de promover o intercâmbio recí
proco de informações entre os Estados-membros e a AEA,
a Comissão, assistida por esta, deve publicar de três em
três anos um relatório sobre a qualidade do ar ambiente

Definições

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
1 . «Ar ambiente»: o ar exterior da troposfera, excepto o
ar dos locais de trabalho;

na Comunidade;
2. «Poluente »: as substâncias introduzidas directa ou

Considerando que é conveniente tratar prioritariamente as
substâncias que já se encontram abrangidas pela Directiva
80/779/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1980, rela
tiva a valores-limite e a valores-guia de qualidade do ar

para o dióxido de enxofre e as partículas em suspensão ('),
pela Directiva 82/884/CEE do Conselho, de 3
de Dezembro de 1982, relativa a um valor-limite para o
chumbo contido na atmosfera (2), pela Directiva
85/203/CEE do Conselho, de 7 de Março de 1985, relativa

às normas de qualidade do ar para o dióxido de azoto (3), e
pela Directiva 92/72/CEE do Conselho, de 21
(') JO n? L 229 de 30. 8 . 1980, p. 30. Directiva com a ultima re
dacção que lhe foi dada pela Directiva 91 /692/CEE (JO n ? L
377 de 31 . 12. 1991 , p. 48).

(2) JO n? L 378 de 31 . 12. 1982, p. 15. Directiva com a última re
dacção que lhe foi dada pela Directiva 91 /692/CEE.
(3) JO n ? L 87 de 27. 3. 1985, p. 1 . Directiva com a última redac
ção que lhe foi dada pela Directiva 91 /692/CEE.

indirectamente pelo homem no ar ambiente capazes
de produzir efeitos nocivos sobre a saúde humana ou
o meio ambiente;

3 . « Nível »: a concentração no ar ambiente ou a deposi
ção superficial de um poluente num dado intervalo de
tempo;

4. «Avaliação»: os métodos utilizados para medir, calcu

lar, prever ou estimar o nível de um poluente no ar
ambiente;
5. «Valor-limite »: o nível fixado com base em conheci

mentos científicos com o intuito de evitar, prevenir
ou reduzir os efeitos nocivos sobre a saúde humana

e/ou o ambiente na sua globalidade, susceptível de ser
(4) JO n ? L 297 de 13. 10 . 1992, p. 1 .
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atingido num prazo determinado e que, quando atin
gido, não deverá ser excedido;
6. «Valor-alvo»: o nível fixado com o intuito de evitar a

longo prazo mais efeitos nocivos para a saúde
humana e/ou o ambiente na sua globalidade, a alcan
çar, na medida do possível, no decurso de um período

1 . No que diz respeito aos poluentes enumerados
no anexo I, a Comissão apresentará ao Conselho
propostas relativas à fixação dos valores-limite e, de modo
apropriado, aos limiares de alerta, de acordo com o
seguinte calendário:

— o mais tardar até 31 de Dezembro de 1996, no que diz
respeito às substâncias 1 a 5,

determinado;

7. « Limiar de alerta»: o nível acima do qual uma exposi
ção de curta duração acarreta riscos para a saúde
humana e a partir do qual os Estados-membros toma
rão medidas imediatas, tal como estipulado na
presente directiva;

8 . «Margem de tolerância»: a percentagem do valor-li
mite em que este valor pode ser excedido de acordo
com as condições constantes da presente directiva;

9. «Zona»: parte do território dos Estados-membros, deli
mitada por eles próprios;
10 . «Aglomeração»: uma zona caracterizada por uma
concentração de população superior a 250 000 habi
tantes ou, quando a concentração da população for
inferior ou igual a 250 000 habitantes, uma densidade
populacional por quilómetro quadrado que justifique
que os Estados-membros avaliem e giram a qualidade
do ar ambiente .
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— de acordo com o artigo 8 ? da Directiva 92/72/CEE
para o ozono,

— o mais tardar até 31 de Dezembro de 1997, para os
poluentes 7 e 8 ,

— o mais brevemente possível, e o mais tardar até 31
de Dezembro de 1999, no que diz respeito aos
poluentes 9 a 13 .

Para fixar os valores-limite e, de forma adequada, os
limiares de alerta, serão tomados em consideração, a título
de exemplo, os factores constantes do anexo II.

No que respeita ao ozono, as referidas propostas tomarão
em consideração os mecanismos específicos de formação
desse poluente e, para o efeito, poderão prever valores-alvo
e/ou valores-limite .

Se for ultrapassado um «valor-alvo» fixado para o ozono, os
Estados-membros informarão a Comissão das medidas

tomadas para atingir este valor. Com base nesta informa
ção, a Comissão avaliará se é necessário tomar medidas

Artigo 3 ?

Aplicação e responsabilidades
Para efeitos de aplicação da presente directiva, os Esta
dos-membros devem designar, para os níveis apropriados,
as autoridades competentes e os organismos encarregados
de :

— aplicar a presente directiva,
— avaliar a qualidade do ar ambiente,

— aprovar os dispositivos de medição (métodos, apare
lhos, redes, laboratórios),

— assegurar a qualidade da medição efectuada pelos
dispositivos de medição, verificando a observância
dessa qualidade através de tais dispositivos, particular
mente mediante controlos de qualidade internos
conforme, nomeadamente, os requisitos das normas

europeias de garantia da qualidade,
— analisar os métodos de avaliação,

— coordenar no respectivo território os programas de
garantia da qualidade a nível comunitário organizados
pela Comissão.

Quando os Estados-membros fornecerem à Comissão as
informações a que se refere o primeiro parágrafo, torná
-las-ão acessíveis ao público.
Artigo 4?

Fixação dos valores-limite e dos limiares de alerta
para o ar ambiente

adicionais a nível comunitário e, eventualmente, apresen
tará propostas ao Conselho.
Quanto aos outros poluentes, a Comissão apresentará ao
Conselho propostas relativas à fixação de valores-limite e,
de modo apropriado, de limiares de alerta sempre que,
com base na evolução dos conhecimentos científicos e
tendo em conta os critérios do anexo III, se verificar a

necessidade de evitar, prevenir ou reduzir na Comunidade
os efeitos nocivos desses poluentes para a saúde humana
e/ou para o meio ambiente .
2.

Tomando em consideração os dados mais recentes

da investigação científica nos domínios apropriados da
epidemiologia e do ambiente, assim como os mais
recentes progressos da metrologia, a Comissão providen
ciará para que sejam reavaliados os elementos sobre os
quais se fundamentam os valores-limite e os limiares de
alerta mencionados no número precedente .
3.

A fixação dos valores-limite e dos limiares de alerta

deve ser acompanhada pela fixação dos critérios e técnicas
para :

a) As medições a utilizar no âmbito da aplicação da legis
lação referida no n ? 1 :

— a localização dos pontos de amostragem,
— o número mínimo de pontos de amostragem,
— as técnicas de medição de referência e de amostra
gem;

b) A utilização de outras técnicas de avaliação, nomeada
mente a modelização da qualidade do ar ambiente:
— a resolução espacial para a modelização e os
métodos de avaliação objectiva,
— as técnicas de referência para a modelização.
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Estes critérios e técnicas devem ser estabelecidos para

cada um dos poluentes, tomando em consideração a

ordem de grandeza das aglomerações ou dos níveis de
poluentes nas zonas avaliadas.
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— aglomerações tal como as define o n ? 10 do artigo 2?,
— zonas em que os níveis se situam entre os valores-li
mite e os níveis previstos no n ? 3,
e

4.

De modo a tomar em consideração os níveis efec
tivos de um determinado poluente na fixação dos valores

— nas restantes zonas em que os níveis ultrapassem os

-limite, bem como os prazos necessários para aplicar as
medidas destinadas a melhorar a qualidade do ar
ambiente, poderá igualmente ser fixada pelo Conselho
uma margem de tolerância temporária para o valor-limite.

As medidas previstas podem ser completadas por meio de

Esta margem será reduzida segundo normas a definir para
cada poluente, de forma a que o valor-limite seja atingido
o mais tardar no termo de um prazo a determinar no
momento da fixação desse valor.

5.

as disposições previstas nos n ?s 3 e 4 de acordo com as
disposições do Tratado.
6. Sempre que um Estado-membro tomar medidas
mais estritas que as previstas no n ? 5 deve informar desse
facto a Comissão .

7.

Sempre que um Estado-membro tencionar fixar
ou

limiares

de

técnicas de modelização destinadas a fornecer a informa

ção adequada sobre a qualidade do ar ambiente .

3.

Para avaliar a qualidade do ar ambiente pode ser

utilizada uma combinação de medidas e de técnicas de

modelização quando, durante um período representativo,
os níveis forem inferiores a um nível, inferior ao valor-li

O Conselho adoptará a legislação prevista no n ? 1 e

valores-limite

valores-limite .

alerta

relativamente

mite, a determinar de acordo com o disposto no n ? 5 do
artigo 4?
4.

No caso de os níveis serem inferiores a um nível a

determinar de acordo com o disposto no n ? 5 do artigo
4?, poderão utilizar-se apenas técnicas de modelização ou
de estimativa objectiva para avaliar os níveis. Esta disposi
ção não se aplica nas aglomerações quanto aos poluentes
para os quais os limiares de alerta tenham sido fixados de
acordo com o disposto no n ? 5 do artigo 4?

a

poluentes não referidos no anexo I e não abrangidos pelas
disposições comunitárias relativas à qualidade do ar
ambiente da Comunidade deve informar do facto a

Comissão, em tempo útil . A Comissão deverá em tempo
útil dar uma resposta à questão da necessidade de uma
acção a nível comunitário segundo os critérios constantes

5. Quando os poluentes devam ser medidos, essas
medições devem ser efectuadas em locais fixos, quer de
modo contínuo quer por amostragem aleatória; o número
de medições deve ser suficiente para permitir a determi
nação dos níveis observados.

do anexo III.

Artigo 7?
Melhoramento da qualidade do ar ambiente

Artigo 5 ?

Requisitos gerais

Avaliação preliminar da qualidade do ar ambiente
1.

Os Estados-membros que não disponham, para todas as
zonas e aglomerações, de medições representativas dos
níveis dos poluentes, procederão a campanhas de medição

representativas, inquéritos ou avaliações, de modo a
disporem desses dados atempadamente para a aplicação da
legislação a que se refere o n? 1 do artigo 4?
Artigo 6?

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para garantir a observância dos valores-limite .
2. As acções empreendidas para realizar os objectivos
da presente directiva devem :

a) Ter em conta uma abordagem integrada da protecção
do ar, da água e do solo;

b) Não infringir a legislação comunitária relativa à protec
ção da segurança e saúde dos trabalhadores no local de
trabalho;

Avaliação da qualidade do ar ambiente

c) Não produzir efeitos negativos e relevantes no
ambiente dos outros Estados-membros .

1.

Uma vez definidos os valores-limite e os limiares de

alerta, a qualidade do ar ambiente deverá ser avaliada em
todo o território dos Estados-membros, nos termos das

disposições do presente artigo.
2.

De acordo com os critérios previstos no n ? 3 do

artigo 4?, e quanto aos poluentes pertinentes por força do
disposto nesse número, as medições são obrigatórias nas
seguintes zonas:

3 . Os Estados-membros devem estabelecer planos de
acções a tomar de imediato para os casos de risco de ultra
passagem dos valores-limite e/ou dos limiares de alerta, a
fim de reduzir o risco de ultrapassagem e limitar a sua
duração. Estes planos podem prever, conforme o caso,
medidas de controlo e, se necessário, de suspensão das
actividades, inclusive do trânsito automóvel, que contri

buam para a ultrapassagem dos valores-limite .
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Artigo 8?
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esforçar-se-ão por preservar a melhor qualidade do ar
ambiente compatível com o desenvolvimento sustentável.

Medidas aplicáveis nas zonas onde os níveis são
superiores ao valor-limite

Artigo 10?
1.

Os Estados-membros devem estabelecer a lista das

zonas e aglomerações em que os níveis de um ou mais
poluentes são superiores ao valor-limite acrescido da
margem de tolerância.
Quando, em relação a determinado poluente, não tiver

sido fixada uma margem de tolerância, as zonas e aglome
rações em que o nível desse poluente ultrapassar o valor
-limite serão assimiladas às zonas e aglomerações referidas
no parágrafo anterior, sendo-lhes aplicáveis os n ?s 3, 4 e 5.
2.

Os Estados-membros devem estabelecer a lista das

zonas e aglomerações em que os níveis de um ou vários
poluentes se situam entre o valor-limite e o valor-limite
acrescido da margem de tolerância.
3 . Nas zonas e aglomerações referidas no n ? 1 , os Esta
dos-membros devem tomar medidas para garantir que seja
elaborado ou aplicado um plano ou programa destinado a
fazer cumprir o valor-limite dentro do prazo fixado.

Medidas aplicáveis em caso de ultrapassagem dos
limiares de alerta

Quando são excedidos os limiares de alerta, os Estados
-membros garantirão que são tomada as medidas necessá

rias para informar o público (por exemplo, através da
rádio, televisão ou imprensa). Os Estados-membros envia
rão igualmente à Comissão, a título provisório, informa
ções relativas aos níveis registados e à duração do episódio
ou episódios de poluição no prazo máximo de três meses
após a sua ocorrência. A lista das informações mínimas a

divulgar ao público deverá ser elaborada conjuntamente
com os limiares de alerta.

Artigo 11 ?
Envio de informações e relatórios

Após adopção pelo Conselho da primeira proposta refe
rida no n ? 1 do artigo 4?:

Este plano ou programa, a que o público deve ter acesso,
incluirá pelo menos as informações enumeradas no anexo
IV.

quais as autoridades competentes, laboratórios, e orga
nismos referidos no artigo 3?, e :

4. Nas zonas e aglomerações referidas no n ? 1 em que
os níveis de mais de um poluente excedem os valores-li
mite, os Estados-membros estabelecerão um plano inte
grado abrangendo todos os poluentes em questão.
5.

1 . Os Estados-membros darão a conhecer à Comissão

A Comissão verificará regularmente a aplicação dos

planos ou programas apresentados em execução do n ? 3,
examinando os progressos alcançados e as tendências da
poluição atmosférica.
6. Sempre que, na sequência de poluição significativa
com origem noutro Estado-membro, o nível de um
poluente for superior, ou tender a ser superior, ao valor-li
mite acrescido da margem de tolerância, ou, eventual
mente, ao limiar de alerta, os Estados-membros interes

sados consultar-se-ão mutuamente para dar remédio à
situação. A Comissão poderá assistir a essas consultas.

Artigo 9?

Requisitos aplicáveis nas zonas em que os níveis são
inferiores ao valor-limite

Os Estados-membros estabelecerão a lista das zonas e

aglomerações em que os níveis dos poluentes são infe
riores aos valores-limite .

Nessas zonas e aglomerações, os Estados-membros mante
rão os níveis dos poluentes abaixo dos valores-limite e

a) Nas zonas referidas no n ? 1 do artigo 8 ?:
i) assinalar-lhe-ão a ocorrência de níveis acima do
valor-limite acrescido da margem de tolerância,
datas ou períodos da ocorrência desses níveis e
valores registados no prazo de nove meses após
o final de cada ano;

Quando não for fixada uma margem de tole
rância para um determinado poluente, as zonas
e aglomerações em que o nível desse poluente
ultrapassar o valor-limite serão assimiladas às
zonas e aglomerações referidas no parágrafo
anterior;

ii) assinalar-lhe-ão as razões de cada uma das ocor
rências no prazo de nove meses após o final de
cada ano;

iii) enviar-lhe-ão os planos ou programas previstos
no n ? 3 do artigo 8 ?, o mais tardar no prazo de
dois anos após o final do ano no decurso do
qual se registaram os níveis em questão;
iv) informá-la-ão, de três em três anos, acerca dos
progressos registados na aplicação do plano ou
programa;

b) Enviar-lhe-ão anualmente, e o mais tardar nove
meses após o final de cada ano, a lista das zonas e
aglomerações referidas nos n ?s 1 e 2 do artigo 8 ? e
no artigo 9°.;

c) No âmbito do relatório sectorial referido no artigo
4? da Directiva 91 /692/CEE, de 23 de Dezembro de

N? L 296/60

I PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

1991 , relativa a normalização e a racionalização dos

relatórios sobre a aplicação de determinadas direc
tivas respeitantes ao ambiente ('), enviar-lhe-ão, de
três em três anos, e o mais tardar nove meses após

cada período de três anos, informações que
resumam

os

níveis

observados

ou

avaliados,

conforme o caso, nas zonas e aglomerações referidas
nos artigos 8 ? e 9 ?;

d) Comunicar-lhe-ão os métodos utilizados na avalia
ção preliminar da qualidade do ar, prevista no artigo
5?

2. A Comissão publicará:

a) Anualmente, uma lista das zonas e aglomerações
referidas no n? 1 do artigo 8 ?;
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dos representantes dos Estados-membros estão sujeitos à
ponderação definida no artigo atrás referido. O presidente
não participa na votação.

A Comissão adoptará as medidas projectada desde que
sejam conformes com o parecer do comité.
Se as medidas projectadas não forem conformes com o
parecer do comité, ou na ausência de parecer, a Comissão
submeterá sem demora ao Conselho uma proposta relativa

às medidas a tomar. O Conselho deliberará por maioria
qualificada.
Se, no termo de um prazo de três meses a contar da data
em que o assunto foi submetido à apreciação do
Conselho, este último ainda não tiver deliberado, a

Comissão adoptará as medidas propostas.

b) De três em três anos, um relatório relativo à quali
Artigo 13 ?

dade do ar ambiente na Comunidade . Este relatório

deverá apresentar de uma forma resumida as infor
mações recebidas no âmbito de um mecanismo de
troca de informações entre a Comissão e os Esta
dos-membros.

3 . A Comissão deverá apelar tanto quanto necessário para
a competência disponível na Agência Europeia do
Ambiente para redigir o relatório a que se refere a
alínea b) do ponto 2.

Artigo 12?

Comité e funções do comité
1.

As alterações necessárias para adaptar ao progresso

1 . Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para dar cumprimento à presente directiva o mais tardar
dezoito meses após a sua entrada em vigor, no que diz
respeito às disposições relativas aos artigos 1 ? a 4? e 1 2? e
aos anexos I, II, III e IV, e, no que diz respeito às disposi
ções relativas aos restantes artigos, o mais tardar à data em
que as disposições referidas no n ? 5 do artigo 4? sejam
aplicáveis.
Quando os Estados-membros adoptarem essas disposições,
estas devem incluir uma referência à presente directiva ou

ser acompanhadas dessa referência na publicação oficial .
As modalidades dessa referência serão adoptadas pelos

científico e técnico os critérios e técnicas referidos no

Estados-membros .

n? 2 do artigo 4? e as modalidades de envio das informa
ções a fornecer em conformidade com o artigo 11 ?, bem
como quaisquer outras tarefas especificadas nas disposi
ções referidas no n ? 3 do artigo 4? serão aprovadas nos
termos do n ? 2 do presente artigo.

textos das disposições essenciais de direito interno que
adoptarem no domínio regido pela presente directiva.

Esta adaptação não deve ter por efeito modificar, directa
ou indirectamente, os valores-limite ou os limiares de
alerta .

2.

2.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão os

Artigo 14?

A presente directiva entra em vigor na data da sua publi
cação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

A Comissão será assistida por um comité composto

por representantes dos Estados-membros e presidido pelo
representante da Comissão.

O representante da Comissão submeterá à apreciação do
comité um projecto das medidas a tomar. O comité
emitirá o seu parecer sobre esse projecto num prazo que o

Artigo 15 ?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva .

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1996.

presidente pode fixar em função da urgência da questão
em causa. O parecer será emitido por maioria, nos termos

Pelo Conselho

previstos no n? 2 do artigo 148? do Tratado para a adop

0 Presidente

ção das decisões que o Conselho é chamado a tomar sob

proposta da Comissão. Nas votações no comité, os votos

(') JO n? L 377 de 31 . 12. 1991 , p. 48 .

M. LOWRY
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ANEXO I

LISTA DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS QUE DEVEM SER TOMADOS EM CONSIDERA
ÇÃO NO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE DO AR AMBIENTE
I. Poluentes a analisar na fase inicial, incluindo os abrangidos pelas directivas comunitárias
existentes no domínio da qualidade do ar ambiente
1 . Dióxido de enxofre
2. Dióxido de azoto

3. Partículas finas, tais como fumos negros (incluindo PM 10)
4. Partículas em suspensão
5 . Chumbo
6. Ozono

II. Outros poluentes atmosféricos
7 . Benzeno

8 . Monóxido de carbono

9. Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos
10 . Cádmio

11 . Arsénio

12. Níquel
13 . Mercúrio
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ANEXO II

FACTORES A CONSIDERAR NA FIXAÇÃO DOS VALORES-LIMITE E DOS LIMIARES DE
ALERTA

Na fixação do valor-limite e, de modo apropriado, do limiar de alerta, os factores a seguir referidos a título de
exemplo poderão, nomeadamente, ser considerados:
— grau de exposição das populações, nomeadamente dos subgrupos sensíveis,
— condições climáticas ,

— sensibilidade da fauna e da flora e dos respectivos habitats,
— património histórico expostos aos poluentes,
— viabilidade económica e técnica,

— transporte dos poluentes a longa distância, nomeadamente dos poluentes secundários, incluindo o ozono.

ANEXO III

CRITÉRIOS PARA A SELECÇÃO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS A TOMAR EM
CONSIDERAÇÃO
1 . Possibilidade, gravidade e frequência dos efeitos; no que diz respeito à saúde humana e ao ambiente, deve
rão ser objecto de uma atenção especial os efeitos irreversíveis.
2. Presença generalizada e concentração elevada do poluente na atmosfera.
3 . Transformações ambientais ou alterações metabólicas, na medida em que essas alterações possam conduzir
à produção de substâncias químicas mais tóxicas.

4. Persistência no ambiente, em especial se o poluente não for biodegradável e se for susceptível de se
acumular nos seres humanos, no ambiente ou nas cadeias alimentares .

5 . Impacte do poluente:

— dimensão da população, recursos vivos ou ecossistemas expostos,
— existência de alvos particularmente sensíveis na zona em questão.
6 . Podem também ser utilizados métodos de avaliação do risco.

Os critérios relevantes de perigo estabelecidos no âmbito da Directiva 67/548/CEE (') e suas sucessivas adap
tações deverão ser tomados em consideração dos poluentes.

(') JO n ? 196 de 16. 8 . 1967, p . 1 . Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 91 /632/CEE da Comissão
(JO n ? L 338 de 10 . 12. 1991 , p. 23).
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ANEXO IV

INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS PROGRAMAS LOCAIS, REGIONAIS OU NACIONAIS
PARA O MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO AR AMBIENTE

Informações a fornecer por força do n? 3 do artigo 8?
1 . Localização da ultrapassagem
— Região
— Cidade (mapa)

— Estação de medição (mapa, coordenadas geográficas)

2. Informações gerais
— Tipo de zona (zona urbana, industrial ou rural)
— Estimativa da area poluída (em quilometros quadrados) e da população exposta à poluição
— Dados climáticos úteis

— Dados topográficos úteis
— Informações suficientes relativas ao tipo de alvos que requerem protecção na zona

3. Autoridades responsáveis
Nomes e endereços das entidades responsáveis pelo desenvolvimento e aplicação dos planos de melhora
mento da qualidade do ar

4. Natureza e avaliação da poluição
— Concentrações registadas nos anos anteriores (antes da aplicação das medidas de melhoramento da
qualidade do ar)
— Concentrações medidas desde o início do projecto
— Técnicas utilizadas na avaliação

5. Origem da poluição
— Listas das principais fontes de emissão responsáveis pela poluição (mapa)
— Quantidade total das emissões provenientes dessas fontes (toneladas por ano)
— Informações relativas à poluição proveniente de outras regiões
6. Análise da situação

— Esclarecimentos sobre os factores responsáveis pela ultrapassagem (transporte, incluindo transporte
transfronteiras, formação)

— Esclarecimentos sobre as possíveis medidas de melhoramento da qualidade do ar

7. Informações sobre as medidas ou projectos de melhoramento da qualidade do ar que já existiam antes
da entrada em vigor da presente directiva
— Medidas locais, regionais, nacionais e internacionais
— Efeitos observados das referidas medidas

8 . Informações sobre as medidas ou projectos adoptados com vista a reduzir a poluição, na sequência da
entrada em vigor da presente directiva
— Enumeração e descrição de todas as medidas previstas no projecto
— Calendário da sua aplicação

— Estimativa do melhoramento da qualidade do ar planeado ou do prazo previsto para a realização de
tais objectivos

9. Informações sobre as medidas ou projectos a longo prazo, previstos ou planeados
10. Lista das publicações, documentos, trabalhos, etc. utilizados para completar o presente anexo
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(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

ESPAÇO ECONOMICO EUROPEU

ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA EFTA
RECOMENDAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA EFTA
N ? 86/96/COL

de 10 de Julho de 1996

relativa a um programa coordenado de controlo oficial dos géneros alimentícios
para 1996

O ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA EFTA,
Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu e, nomeadamente, o seu
artigo 109 ? e o seu protocolo n ? 1 ,

Tendo em conta o Acordo relativo à instituição de um Órgão de Fiscalização e de um
Tribunal de Justiça e, nomeadamente, o n ? 2, alínea b), do seu artigo 5? e o seu protocolo
n? 1 ,

Tendo em conta o acto referido no capítulo XII, ponto 50, do anexo II do Acordo EEE
(Directiva 89/397/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1989, relativa ao controlo oficial
dos géneros alimentícios) e, nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 14?,

Considerando que, com vista ao bom funcionamento do Espaço Económico Europeu, é
necessário prever programas de inspecção dos géneros alimentícios coordenados a nível do
EEE ;

Considerando que esses programas incidem, nomeadamente, na conformidade com a
legislação relativa aos géneros alimentícios em vigor no âmbito do Acordo EEE, na protec
ção da saúde pública, nos interesses dos consumidores e nas boas práticas comerciais;
Considerando que a execução simultânea dos programas nacionais e dos programas coor
denados poderá proporcionar informações e experiência que sirvam de base a actividades
de controlo futuras;

Considerando que o Liechtenstein cumprirá as disposições dos actos referidos no capítulo
XII do anexo II do Acordo EEE até 1 de Janeiro de 2000; que o Liechtenstein envidará
todos os esforços para cumprir o disposto nos actos referidos nesse capítulo até 1 de
Janeiro de 1997; que, portanto, o Liechtenstein não deve ser incluído na presente reco
mendação para 1996;

Considerando que, em 7 de Novembro de 1995, a Noruega e a Islândia foram consultadas

no âmbito do Comité dos géneros alimentícios da EFTA que apoia o Órgão de Fiscaliza
ção da EFTA,
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ADOPTOU A PRESENTE RECOMENDAÇÃO:

1 . Recomenda-se que, durante 1996, a Noruega e a Islândia colham amostras e/ou efec
tuem inspecções relativamente aos aspectos a seguir indicados, realizando análises labo
ratoriais quando adequado:

a) Avaliação microbiológica de carnes e produtos cárneos desidratados ou fermentados
prontos a comer;

b) Migração de agentes plastificantes para os alimentos;

c) Temperatura dos alimentos refrigerados expostos para venda a retalho;
d) Benzo(a)pireno em produtos à base de carne de porco fumada.

2. Recomenda-se à Noruega e à Islândia o estabelecimento de um programa coordenado
de inspecções nos termos do n? 3 do artigo 14? do acto referido no capítulo XII, ponto
50, do anexo II do Acordo EEE (Directiva 89/397/CEE do Conselho). Os objectos
desses controlos foram discutidos com a Noruega e a Islândia.

3. Quando adequado, é sugerido um método de análise para cada tipo de controlo. No
que diz respeito à amostragem, não foram estabelecidas intensidades uniformes. O

número de amostras colhidas deve ser suficientemente elevado para proporcionar uma
panorâmica adequada do mercado dos géneros alimentícios em causa na Noruega e na
Islândia.

4. O número de amostras e os métodos de análise utilizados devem ser mencionados ou
descritos sumariamente .

I. Avaliação microbiologica de carnes e produtos cárneos desidratados e
fermentados prontos a comer
Esta componente do programa refere-se a carne e produtos cárneos desidratados e
fermentados prontos a comer cujas amostras foram recolhidas nos pontos de venda a
retalho. As amostras devem ser analisadas microbiologicamente para a pesquisa de
salmonelas e E. coli 0157:H7, bem como a contagem de Staphylococcus aureus.
Devem também determinar-se o pH e a actividade da água (aw) dos produtos. Os resul
tados devem agrupar-se em três categorias: enchidos secos e semi-secos, enchidos não
desidratados e presuntos regionais.
II. Migração de plastificantes

Para aumentar a maleabilidade das matérias plásticas, nomeadamente os plásticos que
entram em contacto com os alimentos, são utilizados diversos plastificantes (por
exemplo, ésteres fosfóricos, itálicos, esteáricos e adípicos). Sabe-se que os referidos
plastificantes contribuem largamente para a migração de substâncias dos plásticos para
os alimentos ou os simuladores de alimentos. Esta componente do programa tem por
objectivo avaliar a conformidade dos materiais plastificantes utilizados em contacto
com os alimentos com os limites estabelecidos no acto referido no capítulo XII, ponto
52, do anexo II do Acordo EEE (Directiva 90/ 128/CEE da Comissão, de 23 de Feve
reiro de 1990, relativa aos materiais e objectos de matéria plástica destinados a entrar
em contacto com os géneros alimentícios).
III. Controlo da temperatura dos alimentos refrigerados no ponto de venda ao
consumidor final

O acto referido no capítulo XII, ponto 54.J, do anexo II do Acordo EEE (Directiva
93/43/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa à higiene dos géneros
alimentícios) estipula que os alimentos susceptíveis de favorecer o desenvolvimento de
microrganismos patogénicos ou a formação de toxinas devem ser mantidos a tempera
turas que não impliquem riscos para a saúde.
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Esta componente do programa destina-se a determinação da temperatura das quatro
categorias de alimentos que se seguem no ponto de venda ao consumidor, por recurso
a equipamentos precisos de determinação da temperatura:
1 . Alimentos cozinhados refrigerados que não necessitem de reaquecimento antes do
consumo ;

2. Alimentos cozinhados refrigerados que necessitem de reaquecimento (mas não de
cocção completa) antes do consumo;
3 . Alimentos não cozinhados preparados que devam ser submetidos a um processo
térmico completo antes do consumo;
4. Alimentos não cozinhados destinados a serem consumidos tal qual .

Sempre que possível, as temperaturas devem ser determinadas por recurso a métodos
não destrutivos .

IV. Benzo(a)pireno em produtos à base de carne de porco fumada
O acto referido no capítulo XII, ponto 44, do anexo II do Acordo EEE (Directiva
88/388/CEE do Conselho, de 22 de Junho de 1988 , relativa à aproximação das legisla
ções dos Estados-membros no domínio dos aromas destinados a serem utilizados nos
géneros alimentícios e dos materiais de base para a respectiva produção) limita a 0,03
Hg/kg o teor de 3,4-benzopireno resultante da utilização de aromas de fumo em
géneros alimentícios. Esta componente do programa de controlo tem por objectivo
determinar o teor de benzo(a)pireno em produtos à base de carne de porco fumada.
Feito em Bruxelas, em 10 de Julho de 1996.

Pelo Órgão de Fiscalização da EFTA
0 Presidente
Knut ALMESTAD
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