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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N ? 70/97 DO CONSELHO
de 20 de Dezembro de 1996

relativo ao regime aplicável às importações na Comunidade de produtos
originários das Repúblicas da Bósnia-Herzegovina, da Croácia e da antiga
República Jugoslava da Macedónia e às importações de vinhos originários da
República da Eslovénia
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 113 ?,

baseiam nas previstas no Acordo de cooperação entre a
Comunidade Económica Europeia e a República Socia
lista Federativa da Jugoslávia, assinado em 2 de Abril de
1980 e denunciado em 25 de Novembro de 1991 ;

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que os Regulamentos (CE) n ? 3355/94 ('),

(CE) n? 3356/94 (2) e (CE) n ? 3357/94 (3), que definem o
regime aplicável às importações na Comunidade de
produtos originários das Repúblicas da Bósnia-Herzego
vina, da Croácia, da Eslovénia e da antiga República

Jugoslava da Macedónia, caducam em 31 de Dezembro de

Considerando que as concessões preferenciais incluem a
isenção de direitos e a supressão das restrições quantita
tivas em relação aos produtos industriais, com excepção de
certos produtos sujeitos a limites máximos pautais, e
concessões específicas (isenção de direitos, redução dos
elementos agrícolas, contingentes pautais) em relação a
diversos produtos agrícolas;

1996;

Considerando que o referido regime deve oportunamente
ser substituído por acordos bilaterais a negociar com os
países em questão;

Considerando que é conveniente ter em conta o facto de
o Acordo Europeu entre as Comunidades Europeias e os
seus Estados-membros, por um lado, e a República da

Eslovénia, por outro, ter sido assinado em 10 de Junho de
1996 e de o acordo provisório entrar em vigor em 1
de Janeiro de 1997;

Considerando que é conveniente ter em conta o facto de a
República da Eslovénia passar a ser abrangida pelas dispo
sições do referido acordo bilateral e de o regime autó
nomo deixar de lhe ser aplicável;

Considerando que é conveniente, por conseguinte, adaptar
de modo adequado as concessões comerciais previstas
relativamente aos outros países resultantes da ex-Jugoslá

via, tendo simultaneamente em conta a adesão da Áustria,
da Finlândia e da Suécia à União Europeia;

Considerando que as concessões comerciais preferenciais

aplicáveis aos países resultantes da ex-Jugoslávia se
(') JO n ? L 353 de 31 . 12. 1994, p. 1 . Regulamento com a ultima
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 3032/95
(JO n ? L 316 de 30 . 12. 1995, p. 4).
(2) JO n ? L 353 de 31 . 12. 1994, p. 55. Regulamento com a últi
ma redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 3032/95 (JO n ? L 316 de 30 . 12. 1995, p. 4).

(3) JO n? L 353 de 31 . 12. 1994, p. 63. Regulamento com a últi

ma redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 3032/95 (JO n ? L 316 de 30 . 12. 1995, p . 4).

Considerando que se pode conseguir uma vigilância
comunitária recorrendo a um modo de gestão baseado na
imputação, a nível da Comunidade, das importações dos
produtos em questão aos limites máximos pautais à
medida que esses produtos sejam apresentados às autori
dades aduaneiras ao abrigo de declarações de introdução
em livre prática; que esse modo de gestão deve prever a
possibilidade de restabelecimento dos direitos aduaneiros

logo que os referidos limites máximos sejam atingidos a
nível da Comunidade;

Considerando que esse modo de gestão requer uma cola
boração estreita e particularmente rápida entre os Esta
dos-membros e a Comissão, a qual deve nomeadamente
poder acompanhar a situação de imputação em relação aos
limites máximos;

Considerando que o regime aplicável às importações de
produtos têxteis provenientes das Repúblicas da Bósnia
- Herzegovina, da Croácia e da antiga República Jugoslava
da Macedónia é regido pelas disposições do Regulamento
(CE) n ? 517/94 do Conselho (4);
Considerando que o acordo sobre vinhos e bebidas espiri
tuosas previsto no Acordo Europeu entre a Comunidade
Europeia e a República da Eslovénia ainda não foi
concluído; que é conveniente prever certas concessões
(4) JO n ? L 67 de 10. 3. 1994, p. 1 . Regulamento com a ultima
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1476/96
da Comissão (JO n ? L 188 de 27. 7. 1996, p . 4).
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numa base autonoma e transitória enquanto se aguarda a
conclusão do referido acordo;

Considerando

as

dificuldades

actuais

do

mercado,

devem-se reduzir as antigas concessões para o «baby beef»,
sem conjecturar do conjunto das futuras negociações bila
terais com os respectivos países;

Considerando que é conveniente garantir nomeadamente
a igualdade e continuidade do acesso de todos os importa
dores da Comunidade aos contingentes pautais, bem
como a aplicação, sem interrupção, das taxas previstas
relativamente a esses contingentes em relação a todas as
importações dos produtos em questão em todos os Esta
dos-membros até ao esgotamento dos contingentes;

de efeito equivalente e com isenção de direitos aduaneiros
e de encargos de efeito equivalente .

2. As importações de vinhos originários da República
da Eslovénia beneficiam da concessão prevista no artigo
7?

3 . O acesso ao benefício de um dos regimes preferen
ciais instituídos pelo presente regulamento está subordi
nado ao respeito da definição da noção de produtos origi
nários prevista no título IV, capítulo 2, secção 3, do Regu
lamento (CEE) n ? 2454/93 da Comissão, de 2 de Julho
de 1993, que fixa determinadas disposições de aplicação
do Regulamento (CEE) n ? 2913/92 do Conselho que esta
belece o Código Aduaneiro Comunitário (').

Considerando que, no cumprimento das suas obrigações

Artigo 2 ?

internacionais, incumbe à Comunidade decidir da aber

tura de contingentes pautais; que nada obsta, no entanto, a

Produtos agrícolas transformados

que, para garantir a eficácia da gestão comum desses
contingentes, os Estados-membros sejam autorizados a
sacar dos volumes dos contingentes as quantidades neces
sárias correspondentes às importações efectivas; que ,
contudo, esse modo de gestão requer uma estreita colabo
ração entre os Estados-membros e a Comunidade, a qual
deve nomeadamente poder acompanhar a situação de
esgotamento dos volumes dos contingentes e informar
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Os direitos de importação, nomeadamente os direitos
aduaneiros e os elementos agrícolas aplicáveis à importa
ção na Comunidade dos produtos enumerados no anexo
B, são os indicados em frente de cada produto no referido
anexo .

desse facto os Estados-membros ;

Artigo 3 ?
Considerando que, numa preocupação de racionalização e
de simplificação, se deve estabelecer que a Comissão

possa, após ter obtido o parecer do Comité do código
aduaneiro e sem prejuízo dos procedimentos específicos
previstos no artigo 10 ? do presente regulamento, intro
duzir as alterações e as adaptações técnicas por ele exigi
das;

Considerando que o regime de importação é reconduzido
com base nas condições definidas pelo Conselho relativa
mente ao desenvolvimento das relações da Comunidade

com cada um dos países em questão, incluindo a abor
dagem regional; que é, pois, conveniente limitar a duração
desse regime a um ano para que seja possível verificar
periodicamente a sua aplicação, sem prejuízo da possibili
dade de alterar o âmbito de aplicação geográfico do regu
lamento em qualquer outro momento,

Produtos têxteis

1 . Os produtos têxteis originários dos países referidos
no n? 1 do artigo 1 ? do presente regulamento que
figurem no ponto B do anexo III do Regulamento (CE)
n? 517/94 podem ser importados na Comunidade dentro
dos limites quantitativos comunitários anuais fixados
no Regulamento (CE) n ? 517/94.

2. Relativamente aos países referidos no n? 1 do artigo
1 ? do presente regulamento, as reimportações na
sequência de operações de aperfeiçoamento passivo,
conformes ao Regulamento (CE) n ? 3036/94 (2), podem
ser efectuadas dentro do limite das quantidades anuais
comunitárias fixadas no anexo VI do Regulamento (CE)
n ? 517/94, estando igualmente isentas dos direitos adua
neiros .

Artigo 4 ?
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Produtos industriais — limites máximos pautais
Artigo 1 ?

1 . Sem prejuízo das disposiçõers especiais previstas nos
artigos 2? a 8 ?, os produtos não enumerados no anexo II
do Tratado que institui a Comunidade Europeia e

no anexo A do presente regulamento, originários das
Repúblicas da Bósnia-Herzegovina, da Croácia e da antiga
República Jugoslava da Macedónia, podem ser importados
na Comunidade sem restrições quantitativas nem medidas

1.
Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de cada ano,
as importações na Comunidade de certos produtos origi
nários dos países referidos no n ? 1 do artigo 1 ?, enume
rados nos anexos C I, C II, C III e C IV, são sujeitas a
limites máximos pautais e a uma vigilância comunitária.
(') JO n ? L 253 de 11 . 10 . 1993 . Regulamento com a ultima re
dacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 12/97 (JO
n ? L 9 de 13 . 1 . 1997, p. 1 ).
(2) JO n ? L 322 de 15. 12. 1994, p. 1 .
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N ? L 16/3

As designações dos produtos referidos no primeiro pará
grafo, os respectivos códigos da Nomenclatura Combinada

0812 10 00

e os níveis dos limites máximos são indicados nos anexos
acima referidos . Os montantes dos limites máximos são

preço mínimo de importação estabelecido em conformi
dade com o anexo I B do Regulamento (CEE) n ? 426/
/86 ('), com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 10?A
do anexo XIV do Regulamento (CE) n ? 3290/94 (2). Caso
o preço mínimo não seja respeitado, é aplicável um
direito compensatório.

anualmente aumentados em 5 % .

2. As imputações aos limites máximos são efectuadas à
medida que os produtos forem apresentados às autori

e

2008 60 51 ,

2008 60 61 ,

2008 60 71

e

2008 60 91 , o n ? 1 é aplicável, sob reserva do respeito do

dades aduaneiras a coberto de declarações de introdução

em livre prática, acompanhadas de um certificado de
circulação das mercadorias conforme às regras de origem .

Artigo 7?

Uma mercadoria só pode ser imputada ao limite máximo
se o certificado de circulação das mercadorias for apresen
tado antes da data de restabelecimento da cobrança dos
direitos aduaneiros.

A situação de esgotamento dos limites máximos é verifi
cada a nível da Comunidade com base nas importações
imputadas nas condições acima definidas.
Os Estados-membros informam periodicamente a Comis
são das importações efectuadas em conformidade com as
disposições acima encunciadas. Essas informações são
fornecidas nas condições previstas no n? 4.

3 . Logo que os limites máximos sejam atingidos, a
Comissão pode restabelecer, através de regulamento, até
ao final do ano civil, a cobrança dos direitos aduaneiros

efectivamente aplicados em relação a países terceiros.
4.

Os Estados-membros comunicam à Comissão, até ao

dia 15 de cada mês, a relação das imputações efectuadas
no mês anterior. A pedido da Comissão, os Estados-mem
bros comunicam a relação das imputações de dez em dez
dias, num prazo de cinco dias completos a contar do
termo de cada período de dez dias.
Artigo 5 ?

Produtos agrícolas — contingentes pautais
1.

Os direitos aduaneiros de importação na Comuni

dade dos produtos enunciados no anexo E, originários dos
países referidos no n ? 1 do artigo 1 ?, são suspensos
durante os períodos, aos níveis e dentro do limite dos
contingentes pautais comunitários indicados em relação a
cada um deles.

2. Aquando da sua importação, as aguardentes de
ameixas e os tabacos do tipo « Prilep » devem ser acom
panhados de certificados de autenticidade conformes aos
modelos que figuram no anexo E, emitidos pela autori
dade competente dos países em questão.
3 . Os contingentes pautais referidos no n ? 1 são
geridos pela Comissão, que pode tomar todas as medidas
administrativas necessárias a fim de garantir uma gestão
eficaz .

4. Se um importador apresentar num Estado-membro
uma declaração de introdução em livre prática que inclua
um pedido de benefício preferencial relativamente a um
produto referido no n ? 1 acompanhado de um certificado
de origem e se essa declaração for aceite pelas autoridades
aduaneiras, o Estado-membro em questão procede, por via
de notificação à Comissão, a um saque de uma quantidade
correspondente a essas necessidades.

Produtos agrícolas

Os pedidos de saque, com a indicação da data da aceitação
Os produtos originários dos países referidos no n ? 1 do
artigo 1 ?, enumerados no anexo D, podem ser importados
na Comunidade nos termos das concessões pautais refe

das referidas declarações, devem ser transmitidos à Comis
são sem demora .

Os saques são concedidos pela Comissão em função da

ridas no referido anexo .

data de aceitação das declarações de introdução em livre

prática pelas autoridades aduaneiras do Estado-membro
em questão, na medida em que o saldo disponível o
permita.

Artigo 6?
Ginjas

1 . As ginjas originárias dos países referidos no n ? 1 do
artigo 1 ? podem ser importadas na Comunidade com

Se um Estado-membro não utilizar as quantidades saca
das, deve transferi-las logo que possível para o contin
gente correspondente .

isenção dos direitos aduaneiros dentro dos limites indi
cados no anexo D.

Caso os limites máximos estabelecidos no referido anexo

se-jam ultrapassados, a emissão dos certificados de impor
tação previstos relativamente aos produtos em questão
pode ser suspensa.

2.

Relativamente às ginjas transformadas, dos códigos

NC ex 081 1 90 19 ,

ex 081 1 90 39 ,

081 1 90 75,

Se as quantidades pretendidas forem superiores ao saldo
disponível do volume do contingente, a atribuição é feita
proporcionalmente aos pedidos. Os Estados-membros são
informados pela Comissão sobre os saques efectuados.
(') JO n? L 49 de 27. 2. 1986, p. 1 . Regulamento alterado pelo
Regulamento (CE) n? 2314/95 (JO n ? L 233 de 30 . 9. 1995, p.
69).
(2) JO n ? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

N? L 16/4
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Os Estados-membros garantem aos importadores dos

produtos em questão um acesso igual e contínuo aos
contingentes, na medida em que o saldo do volume do

18 . 1 . 97

b) As adaptações necessarias na sequencia da conclusão
de outros acordos entre a Comunidade e os países refe
ridos no n ? 1 do artigo 1 ?,

contingente correspondente o permitir.

são adoptadas de acordo com o procedimento previsto
no n ? 2 do artigo 12?
Artigo 8 ?
1 . No que respeita aos produtos da categoria «baby
beef» definidos no anexo F, são aplicáveis os n ?s 2 e 3 .

Artigo 12 ?

2. Até ao limite de um contingente pautal anual de
1 1 725 toneladas, expressas em peso carcaça, repartido

1 . Para efeitos da aplicação do artigo 11 ? do presente
regulamento, a Comissão é assistida pelo Comité do
Código Aduaneiro, a seguir designado «comité », instituído
pelo artigo 247? do Regulamento (CEE) n ? 2913/92 (2).

entre os países referidos no n ? 1 do artigo 1 ?, as taxas do
direito aduaneiro aplicáveis são definidas em conformi
dade com o anexo G.

3 . Todos os pedidos de importação efectuados
no âmbito do contingente previsto no n ? 2 devem ser
acompanhados de um certificado de autenticidade,
emitido pelas instâncias competentes do país exportador,
que ateste que a mercadoria é originária e proveniente do
referido país e corresponde à definição que figura
no anexo F. Esse certificado é estabelecido pela Comissão
de acordo com o procedimento previsto no artigo 10 ?

2. O representante da Comissão submete à apreciação
do comité um projecto das medidas a tomar. O comité
emite o seu parecer sobre esse projecto num prazo que o
presidente pode fixar em função da urgência da questão
em causa. O parecer é emitido por maioria, nos termos
previstos no n ? 2 do artigo 148 ? do Tratado para a adop
ção das decisões que o Conselho é chamado a tomar sob
proposta da Comissão. Nas votações no comité, os votos
dos representantes dos Estados-membros estão sujeitos à
ponderação definida no mesmo artigo . O presidente não
participa na votação.

Artigo 9?

A Comissão adopta medidas que são imediatamente apli
cáveis. Todavia, se tais medidas não forem conformes ao

Disposições gerais

Os limites máximos, as quantidades de referência e os
contingentes previstos no presente regulamento são

globalmente aplicáveis ao conjunto dos países referidos
no n ? 1 do artigo 1 ?, com excepção do contingente
previsto no artigo 8 ?

parecer emitido pelo comité, elas serão imediatamente
comunicadas pela Comissão ao Conselho. Neste caso:
— a Comissão difere a aplicação das medidas que
aprovou por três meses a contar da data da comunica
ção,

— o Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode
tomar uma decisão diferente no prazo previsto
no primeiro travessão.

Artigo 10?

As normas de aplicação das disposições agrícolas referidas
no presente regulamento são adoptadas pela Comissão de
acordo com o procedimento previsto no artigo 23 ? do
Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do Conselho, de 30
de Junho de 1992, que estabelece a organização comum
de mercado no sector dos cereais ('), e nas disposições
correspondentes dos outros regulamentos relativos à orga
nização comum dos mercados.

3 . O comité pode examinar qualquer questão relativa à
aplicação do presente regulamento suscitada pelo seu

presidente, quer por iniciativa própria, quer a pedido de
um Estado-membro .

Artigo 13 ?
Os

Estados-membros e

a

Comissão

devem

colaborar

estreitamente a fim de assegurar o respeito do presente
regulamento.

Artigo 11 ?

As disposições necessárias à aplicação do presente regula
mento, que não as previstas no n ? 3 do artigo 4?, no n ? 2

Artigo 14?

do artigo 5? e no artigo 10 ?, nomeadamente:

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao

a) As alterações e adaptações técnicas na medida em que
sejam necessárias na sequência de alterações da

da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades

Nomenclatura Combinada e dos códigos Taric;
(') JO n ? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 . Regulamento com a ultima
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 923/96
(JO n ? L 126 de 24. 5. 1996, p. 37).

Europeias.

É aplicável de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1997.
(2) JO n ? L 302 de 19. 10 . 1992, p. 1 . Regulamento alterado pelo
Acto de Adesão de 1994 .
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O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 20 de Dezembro de 1996 .
Pelo Conselho
0 Presidente
S. BARRETT
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ANEXO A

Produtos excluídos (n ? 1 do artigo 1 ?)
Designação das mercadorias

Código NC
0509 00

Esponjas naturais de origem animal

0509 00 90

— Outras

1302

Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros
produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais , mesmo modificados :
— Sucos e extractos vegetais:

1302 13 00

— — De lúpulo

1302 20

— Matérias pécticas, pectinatos e pectatos :

ex 1302 20 10

— — Secos :

ex 1302 20 90

— — Outros :

— Matérias pécticas e pectinatos
— Matérias pécticas e pectinatos
— Produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados:
1302 31 00

— — ágar-ágar

1302 32

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

1302 32 10

— — — De alfarroba ou de sementes de alfarroba

1505

Suarda e substâncias gordas dela derivadas, incluída a lanolina:

1515

Outras gorduras e óleos vegetais (incluído o óleo de jojoba) e respectivas fracções,
fixos, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados:

1515 60

— Óleo de jojoba e respectivas fracções:

1515 60 90

— — Outros

1518

Gorduras e óleos animais ou vegetais , e respectivas fracções, cozidos , oxidados, desi
dratados, sulfurados, soprados, estandolizados ou modificados quimicamente por
qualquer outro processo, com exclusão dos da posição 1516; misturas ou preparações
não alimentícias, de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de fracções de dife
rentes gorduras ou óleos do presente capítulo, não especificadas nem compreendidas
noutras posições :

1518 00 91

— — Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respectivas fracções, cozidos , oxidados,
desidratados, sulfurados, soprados , estandolizados ou modificados quimicamnte
por qualquer outro processo, com exclusão dos da posição 1516:

— Outros :

— — Outros :
1518 00 95

— — — Misturas e preparações não alimentícias de gorduras e óleos animais ou de
gorduras e óleos animais e vegetais e respectivas fracções

1518 00 99

— — — Outros

1520 00 00

Glicerol em bruto; águas e lixívias glicéricas

1521

Ceras vegetais (excepto triglicéridos), ceras de abelha ou de outros insectos e esperma
cete mesmo refinados ou corados :

1521 10

— Ceras vegetais :

1521 10 90

— — Outras

1521 90

— Outros :

1521 90 99

— — — Outra

1702

Outros açúcares , incluídos a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimica
mente puras, no estado sólido; xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou

— — Espermacete, mesmo refinado ou corado:

de corantes; sucedâneos do mel, mesmo misturados, com mel natural; açúcares e
melaços caramelizados :

— Lactose e xarope de lactose:
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Designação das mercadorias

Código NC
1702 11 00

— — Contendo, em peso, 99 % ou mais de lactose, expressos em lactos anidra,
calculado sobre á matéria seca

— Glicose e xarope de glicose, não contendo frutose ou contendo em peso, no estado

1702 30

seco, menos de 20 % de frutose :
— — Outros :
1702 30 51 e
59

— — — Em pó branco cristalino, mesmo aglomerado

1803

Pasta de cacau, mesmo desengordurada:

1804 00 00

Manteiga, gordura e óleo de cacau

1805 00 00

Cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes

1901

Extractos de malte; preperações alimentícias de farinhas, sêmolas, amidos, féculas ou
de extractos de malte, que não contenham cacau em pó ou que o contenham numa
proporção inferior a 50 % , em peso, não especificadas nem compreendidas em outras
posições; preparações alimentícias de produtos das posições 0401 a 0404, que não
contenham cacau em pó ou que o contenham numa proporção inferior a 10 % , em
peso, não especificadas nem compreendidas em outras posições :

ex 1901 10 00

— Preparações para alimentação de crianças , acondicionadas para venda a retalho:
— Com exclusão das que contenham cacau e leite preparado em pó

1901 20 00

— Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indús
tria de bolachas e biscoitos, da posição 1905

1901 90

— Outros :

1901 90 11 e
19

— — Extractos de malte

ex 1901 90 91 e

— — Outros :

99

— Com exclusão dos que contenham cacau e leite preparado em pó para fins
dietéticos ou culinários
1902

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

1902 11 00

— — Contendo ovos

1902 19

— — Outras

1902 40

— Cuscuz :

1902 40 10

— — Não preparado

1903 00 00

Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas, em flocos, grumos, grãos,
pérolas ou formas semelhantes.

1905

Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos mesmo adicio
nados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos , obreias , pastas secas de
farinha, amido ou de fécula, em folhas, e produtos semelhantes

2008

Frutas e outras partes comestíveis de plantas , preparadas ou conservadas de outro
modo , com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool , não
especificadas nem compreendidas noutras posições :
— Frutas de casca rija, amendoins e outras sementes, mesmo misturados entre si :

2008 11

— — Amendoins :

2008 11 10

— — — Manteiga de amendoim

2008 99

— — Outras :

— Outras, incluídas as misturas, excepto as da posição 2008 19:

εχ 2008 99 99

— — — — — Outras :

— Folhas de videira, rebentos de lúpulo e partes comestíveis seme
lhantes , de plantas
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Código NC

Designação das mercadorias

Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base
destes produtos ou à base de café, chá ou mate; chicória torrada e outros sucedâneos
torrados do café e respectivos extractos , extractos, essências e concentrados :
— Extractos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extractos,

2101

essências ou concentrados ou à base de café :
2101 11

— — Extractos , essências e concentrados

2101 12

— — Preparações à base de extractos , essências ou concentrados ou à base de café:

2101 1292

— — — Preparações à base de extractos, essências ou concentrados de café

2101 20

— Extractos; essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes

2101 20 20

— — Extractos , essências e concentrados

extractos , essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate :

— — Preparações :
2101 20 92

— — — A base de extractos , de essências ou de concentrados de chá ou de mate

2101 30

— Chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos ,
essências e concentrados :

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

2102

2102 20

— Leveduras mortas ; outros microrganismos monocelulares mortos :

2102 20 11 e

— — Leveduras mortas

19

2102 30

— Pós para levedar preparados

2103

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

2104

Preparações para caldos e sopas ; caldos e sopas preparados; preparações alimentícias
compostas homogeneizadas

2106

Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas em outras posições :

2106 10

— Concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas:

2106 10 20

— — Não contendo matérias gordas provenientes do leite, sacarose, isoglicose,
glicose, amido ou fécula, ou contendo, em peso, menos de 1,5 % de matérias
gordas provenientes do leite, menos de 5 % de sacarose ou de isoglicose,
menos de 5 % de glicose ou amido ou fécula

2106 90

— Outras :

2106 90 20

— — Preparações alcoólicas compostas, dos tipos utilizados na fabricação de bebidas,
excepto as preparações à base de substâncias odoríferas

de 2106 90 30 a

— — Xaropes de açúcar, aromatizados ou adicionados de corantes:

59

— — Outros :
ex 2106 90 92

2202

— — — Não contendo matérias gordas provenientes do leite, sacarose, isoglicose,
glicose, amido ou fécula, ou contendo, em peso, menos de 1,5 % de maté
rias gordas provenientes do leite, menos de 5 % de sacarose ou de isogli
cose, menos de 5 % de glicose ou amido ou fécula:
— Com exclusão dos hidrolisatos de proteínas e dos autolisatos de levedura

Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou
de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, excepto
sumos de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 2009

2203 00

Cervejas de malte

2205

Vermutes e outros vinhos de uvas frescas preparados com plantas ou substâncias
aromáticas

2207

Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 %

2208

vol; álcool etílico e aguardentes , desnaturados, com qualquer teor alcoólico
Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 %
vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas

2209 00

Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético

2402

Charutos, cigarilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos
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Código NC
2403

Designação das mercadorias

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

2905

Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados:
— Monoálcoois saturados :

2905 43 00

— — Manitol

2905 44

— — D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

— — Glicerol

3302

Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluídas as soluções alcoólicas) à base
de uma ou mais destas substâncias, dos tipos utilizados como matérias básicas para a
indústria; outras preparações à base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizados para
a fabricação de bebidas :

3302 10

— Dos tipos utilizados para as indústrias alimentares ou de bebidas :
— — Dos tipos utilizados para as indústrias de bebidas
— — — Preparações contendo todos os agentes aromatizantes que caracterizam uma
bebida :

3302 10 10

— — — — De teor alcoólico adquirido superior a 0,5 % vol

3501

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

3501 10

— Caseínas

3501 90

— Outras :

3501 90 90

— — Outros

3502

Albuminas (incluídos os concentrados de várias proteínas de soro de leite, contendo,
em peso calculado sobre matéria seca, mais de 80 % de proteínas do soro de leite),
albuminates e outros derivados das albuminas :

3502 1 1 90 e
19 90

— Outra ovalbumina, excepto a imprópria ou tornada imprópria para alimentação

3502 20

— Lactalbumina, incluídos os concentrados de duas ou mais proteínas de soro de

humana

leite :
3502 20 91 e
99

— — Outra, excepto a imprópria ou tornada imprópria para alimentação humana

3505

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

3505 10

— Dextrina e outros amidos e féculas modificados :

3505 10 10

— — Dextrina

— — Outros amidos e féculas modificados :
3505 10 90

— — — Outros

3505 20

— Colas

3809

Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tintura ou de fixação de maté
rias corantes e outros produtos e preparações (por exemplo: aprestos preparados e
preparações mordentes) dos tipos utilizados na indústria têxtil, na indústria do papel,
na indústria do couro ou em indústrias semelhantes, não especificados nem
compreendidos em outras posições :

3809 10

— À base de matérias amiláceas

3824

Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos
e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os consti
tuídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos em

outras posições; produtos residuais das indústrias químicas ou das indústrias conexas,
não especificados nem compreendidos em outras posições:
3824 60

— Sorbitol excepto da subposição 2905 44
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ANEXO B

Regime pautal e disposições aplicaveis a determinadas mercadorias resultantes da transfor
mação de produtos agrícolas referidos no artigo 2?

Designação das mercadorias

Código NC

Direito do

contingente (')

Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, kefir e outros leites e natas fermentados ou acidificados,

0403

mesmo concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, ou aromatizados ou
adicionados de frutas ou de cacau:

— Iogurte:

0403 10
0403 10 51 a

— — Aromatizado ou adicionado de frutas ou de cacau

EA

99

— Outros :

0403 90
0403 90 71 a

— — Aromatizado ou adicionado de frutas ou de cacau

EA

99

0405 20 30

Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; pastas de barrar (espalhar) de produtos
provenientes do leite :
— Pastas de barrar (espalhar) de produtos provenientes do leite:
— — De teor, em peso, de matérias gordas, igual ou superior a 39 % mas inferior a 60 %
— — De teor, em peso, igual ou superior a 60 % mas não superior a 75 %

0710

Produtos hortícolas , não cozidos em água ou vapor, congelados :

0710 40 00

— Milho doce

0711

0711 90

Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo: com gás sulfuroso ou água salgada,
sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conser
vação), mas impróprios para a alimentação nesse estado:
— Outros produtos hortícolas; misturas de produtos hortícolas:

0711 90 30

— — — Milho doce

EA

1517

Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de
fracções das diferentes gorduras ou óleos do presente capítulo, excepto as gorduras e óleos alimen
tícios , e respectivas fracções da posição 1516 :
— Margarina excepto a margarina líquida :
— — De teor, em peso, de matérias gordas provenientes do leite, superior a 10 % mas não supe

EA

0405

0405 20

0405 20 1 0

EA
EA

EA

— — Produtos hortícolas :

1517 10

1517 10 10

rior a 1 5 %
1517 90

— Outros :

1517 90 10

— — De teor, em peso, de matérias gordas provenientes do leite, superior a 10 % mas não supe

EA

rior a 1 5 %

Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco)
— Gomas de mascar, mesmo revestidas de açúcar

1704

1704 10

1704 90

— Outros :

1704 90 10

— — Extractos de alcaçuz contendo, em peso, mais de 10 % de sacarose, sem adição de outras

EA

9 %

matérias
1704 90 30

— — Chocolate branco

EA

1704 90 51 a

— — Outros

EA

99

1806
1806 10

1806 10 15

1806 10 20

Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau:
— Cacau em pó, com adição de açúcar ou de outros edulcorantes :
— — Não contendo ou contendo menos de 5 % , em peso, de sacarose (incluído o açúcar inver
tido expresso em sacarose) ou de isoglicose, expresso igualmente em sacarose
— — De teor, em peso, de sacarose (incluído o açúcar invertido expresso em sacarose) ou de

isoglicose, expresso igualmente em sacarose, igual ou superior a 5 % e inferior a 65 %

Isenção
EA
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Código NC

Designação das mercadorias

1806 10 30

— — De teor, em peso, de sacarose (incluído o açúcar invertido expresso em sacarose) ou de
isoglicose, expresso igualmente em sacarose, igual ou superior a 65 % e inferior a 80 %
— — De teor, em peso, de sacarose (incluído o açúcar invertido expresso em sacarose) ou de

1806 10 90

N ? L 16/ 11

Direito do

contingente (')
EA

EA

isoglicose, expresso igualmente em sacarose, igual ou superior a 80 %
— Outras preparações em blocos ou em barras com peso superior a 2 kg, ou no estado líquido, em
pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de
conteúdo superior a 2 kg
— Outros , em tabletes, barras e paus :

1806 20

EA

1806 31 00

— — Recheados

1806 32

— — Não recheados

EA

1806 90

— Outros

EA

1901

Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas , sêmolas , amidos, féculas ou extractos de
malte; não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 % , em peso, não especifi
cadas, nem compreendidas noutras posições; preparações alimentícias de produtos das posições
0401 a 0404, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 5 % , em peso, calcu
lado sob uma base totalmente desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras

ex 1901 10 00

EA

posições :
— Preparações para alimentação de crianças, acondicionadas para venda a retalho:
— Contendo cacau e leite preparado, em pó

EA

— Outros :

1901 90

— — Outros:

ex 1901 90 91

— — — Não contendo matérias gordas provenientes do leite, isoglicose, glicose, amido ou fécula,
ou contendo, em peso, menos de 1,5 % de matérias gordas provenientes do leite, menos
de 1,5 % de matérias gordas provenientes do leite, menos de 5 % de sacarose (incluído o
açúcar invertido) ou de isoglicose, menos de 5 % de glicose ou amido ou fécula, nem
contendo preparações alimentícias em pó de produtos das posições 0401 a 0404:
— Contendo cacau e leite preparado, em pó para fins dietéticos ou culinários

ex 1901 90 99

— — — Outros :

12,8 %

— Contendo cacau e leite preparado, em pó para fins dietéticos ou culinários

EA

Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou prepa
radas de outro modo, tais como esparguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, raviole e canelone;

1902

cuscuz, mesmo preparado:
— Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo):

1902 20

— — Outras

EA

1902 30

— Outras massas alimentícias

EA

1902 40

— Cuscuz :

1902 40 90

— — Outro

EA

1904

Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefacção [por exemplo: flocos de milho
(corn flakes)], cereais (excepto milho) em grãos trabalhados (com excepção da farinha e da semola),
pré-cozidos ou preparados de outro modo, não especificados nem compreendidos noutras posições

EA

2001

Produtos hortícolas, frutas e outra partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em
vinagre ou em ácido acético:

2001 90

— Outros :

2001 90 30

— — Milho doce (Zea mays var. saccharata)
— — Inhames, batatas-doces e partes comestíveis semelhantes de plantas, de teor, em peso, de
amido ou de fécula, igual ou superior a 5 %

1902 20 91 e
99

2001 90 40

2004

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, excepto em vinagre ou em ácido acético,
congelados, com excepção dos produtos da posição 2006:

2004 10

— Batatas :

2004 10 91

— — — Sob a forma de farinhas, sêmolas ou flocos

2004 90

— Outros produtos hortícolas e mistura de produtos hortícolas:

2004 90 1 0

— — Milho doce (Zea mays var. saccharata)

EA

EA

— — Outras :

EA

|

EA
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Direito do

Designação das mercadorias

contingente (')

2005

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, excepto em vinagre ou em ácido acético,
não congelados, com excepção dos produtos da posição 2006:

2005 20

— Batatas :

2005 20 10

— — Sob a forma de farinhas , sêmolas ou flocos

EA

2005 80 00

— Milho doce (Zea mays var. saccharata)

EA

2008

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou
sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreen
didas noutras posições :

— Outras, incluídas as misturas, excepto as da posição 2008 19:
2008 91 00

— — Palmitos

2008 99

— — Outras :

9 %

— — — Sem adição de álcool :
— — — — Sem adição de açúcar:
2008 99 85
2008 99 91

— — — — — Milho com exclusão do milho doce (.Zea mays var. saccharata)
— — — — — Inhames , batatas-doces e partes comestíveis semelhantes de plantas, de teor, em
peso, de amido ou de fécula, igual ou superior a 5 %

EA
EA

Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos
ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos, torrados do café e respec

2101

tivos extractos, essências e concentrados :

— Extractos, essências e concentrados de café, e preparações à base destes extractos, essências ou
concentrados ou à base de café :
2101 12

— — Preparações à base de extractos, essências ou concentrados ou à base de café:

2101 1298

— — — Outras

2101 20

— Extractos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extractos ,

EA

essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate :

— — Preparações :
2101 20 98

— — — Outros

2102

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

2102 10

— Leveduras vivas :

2102 10 10

— — Leveduras-mães seleccionadas (leveduras de cultura)

2102 10 31 e

— — Secas

EA

8 %
EA

39

2102 10 90

— — Outras

2105 00

Sorvetes, mesmo contendo cacau:

2106

Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições:
— Concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas :

2106 10
2106 10 80

— — Outros

2106 90

— Outras :

2106 90 10

— — Preparações denominadas fondues (2)

10 %
EA

EA

EA

— — Outras :

ex 2106 90 92

— — — Não contendo matérias gordas provenientes do leite, sacarose, isoglicose, glicose, amido
ou fécula, ou contendo, em peso, menos de 1,5 % de matérias gordas provenientes do
leite, menos de 5 % de sacarose ou de isoglicose, menos de 5 % de glicose ou amido ou
fécula :

— Hidrolisados de proteína e autolisados de levedura
2106 90 98

— — — Outras

Isenção

j

EA

(') Os montantes dos elementos agrícolas ( EA), que podem estar sujeitos a um direito máximo, são os direitos fixados na Pauta Aduaneira Comum [ Regula
mento (CEE) n ? 2658 /87, de 23 de Julho de 1987, alterado].
(J) A admissão nesta subposição está sujeita às condições nas disposições comunitárias nesta matéria.
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ANEXO C I (a) (b)

Número
de ordem

01.0010

Designação das mercadorias

Código NC

Montante do
limite máximo

(em toneladas)
3102

Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, azotados:

3102 10 10

— — Ureia de teor em azoto superior a 45 % , em peso do produto anidro no

5 483

estado seco :

01.0020

3102 10 90

— — Outros

48 148

— Sulfato de amónio; sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e nitrato de
amónio :
3102 21 00

— — Sulfato de amónio

3102 29 00

— — Outros

3102 30

— Nitrato de amónio, mesmo em solução aquosa:

3102 30 10

— — Em solução aquosa

3102 30 90

— — Outros

3102 40

— Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras

3102 40 10

— — De teor em azoto não superior a 28 % , em peso

matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante:
3102 40 90

— — De teor em azoto superior a 28 % , em peso

3102 50

— Nitrato de sódio :

3102 50 90

— — Outros adubos

3102 60 00

— Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio

3102 70

— Cianamida cálcica :

3102 70 90

— — Outros

3102 80 00

— Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amonia

3102 90 00

— Outros , incluídas as misturas não mencionadas nas precedentes subposi

cais

ções
01.0030

01.0040

3105

Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos , contendo dois ou três dos
seguintes elementos fertilizantes: azoto, fósforo e potássio; outros adubos ou
fertilizantes; produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas
semelhantes, ou ainda em embalagens, com peso bruto não superior a 10 kg

3915

Desperdícios, resíduos, aparas e obras inutilizadas, de plásticos

3915 90

— De outros plásticos:
— — Outros :

3915 90 91

— — — De resinas epóxidas

3915 90 99

— — — Outros

3916

Monofilamentos , cuja maior dimensão do corte transversal seja superior a 1
mm (monofios), varas, bastões e perfis, mesmo trabalhados à superficie, mas
sem qualquer outro trabalho, de plásticos:

3916 90

— De outros plásticos:

ex 3916 90 90

3917

3917 10

ex 3917 10 90

— — Outros:

— De celulose regenerada
Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de
plásticos:
— Tripas artificiais de proteínas endurecidas ou de plásticos celulósicos:
— — De plásticos celulósicos
— De celulose regenerada
— Tubos rígidos:

79 325

1 688
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Número
de ordem

Código NC

01.0040

3917 29
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Designação das mercadorias

18 . 1 . 97

Montante do
limite máximo

(em toneladas)

(continuação

— — De outros plásticos :

— — — Obtidos directamente na forma própria e cortados em comprimentos

1 688

(continuação)

superiores à maior dimensão do corte transversal , mesmo trabalhados
na superfície, mas não trabalhados de outro modo:
ex 3917 29 19

— — — — Outros :

— De celulose regenerada
3917 32

— — Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra
forma com outras matérias , sem acessórios :

— — — Obtidos directamente na forma própria e cortados em comprimentos
superiores à maior dimensão do corte transversal , mesmo trabalhados
na superfície, mas não trabalhados de outro modo:
ex 3917 32 51

— — — Outros :

— De celulose regenerada
3917 39

— — Outros :

— — — Obtidos directamente na forma própria e cortados em comprimentos
superiores à maior dimensão do corte transversal, mesmo trabalhados
na superfície, mas não trabalhados de outro modo:
ex 3917 39 19

— — — — Outros :

— De celulose regenerada
3919

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

3919 10

— Em rolos de largura não superior a 20 cm :
— — Outras :

ex 3919 10 90

— — — Outras :

— De celulose regenerada
3919 90

— Outras :

— — Outras :
ex 3919 90 90

— — — Outras :

— De celulose regenerada
3920

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não alveolares,
não reforçados nem estratificados, nem associados a outras matérias, sem
suporte:

— De celulose ou dos seus derivados químicos :
3920 71

— — De celulose regenerada:

— — — Folhas, películas, tiras ou lâminas, enroladas ou não, de espessura
inferior a 0,75 mm
3920 71 11

— — — — Não impressas

3920 71 19

— — — — Impressas

3920 71 90

— — — Outras

3921

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos:
— Produtos alveolares :

01.0050

3921 14 00

— — De celulose regenerada

3912

Celulose e seus derivados químicos, não especificados nem compreendidos
em outras posições, em formas primárias:

3912 20

— Nitratos de celulose (incluídos os colódios):
— — Não plastificados:

3912 20 11

— — — Colódios e celoidina

3912 20 19

— — — Outros

3912 20 90

— — Plastificados

1 056
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Montante do
limite máximo

(em toneladas)
3915

01.0050

(continuação

3915 90

Desperdícios, resíduos, aparas e obras inutilizadas, de plásticos:
— De outros plásticos:
— — Outros :

ex 3915 90 93

— — — De celulose e seus derivados químicos
— De nitratos de celulose

3916

Monofilamentos, cuja maior dimensão do corte transversal seja superior a 1
mm (monofios), varas, bastões e perfis, mesmo trabalhados à superfície, mas
sem qualquer outro trabalho, de plásticos:

3916 90
ex 3916 90 90

— De outros plásticos:
— — Outros :

— De nitratos de celulose
3917

Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de
plásticos :
— Tubos rígidos:

3917 29

— — De outros plásticos:
— — — Obtidos directamente na forma própria e cortados em comprimentos
superiores à maior dimensão do corte transversal, mesmo trabalhados
na superfície mas não trabalhados de outro modo:

I

l
ex 3917 29 19

— — — — Outros :

— De nitratos de celulose
— Outros tubos :
3917 32

— — Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra
forma com outras matérias, com acessórios :

— — — Obtidos directamente na forma própria e cortados em comprimentos
superiores à maior dimensão do corte transversal, mesmo trabalhados
na superfície, mas não trabalhados de outro modo:
ex 3917 32 51

— — — — Outros :
— De nitratos de celulose

3917 39

— — Outros :

— — — Obtidos directamente na forma própria e cortados em comprimentos
superiores à maior dimensão do corte transversal, mesmo trabalhados
na superfície, mas não trabalhados de outro modo:
ex 3917 39 19

— — — — Outros :
— De nitratos de celulose

3919

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

3919 10

— Em rolos de largura não superior a 20 cm :
— — Outras :

ex 3919 10 90

— — — Outras :
— De nitratos de celulose

3919 90

— Outras :
— — Outras :

ex 3919 90 90

— — — Outras :
— De nitratos de celulose

3920

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não alveolares,
não reforçados nem estratificados, nem associados a outras matérias, sem
suporte:

— De celulose ou dos seus derivados químicos:

1 056

(continuação)
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Montante do
limite máximo

(em toneladas)

l
3920 72 00
3921

— — De fibra vulcanizada

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos:

1 056

(continuação)

— Produtos alveolares :
3921 19

01.0060

— — De outros plásticos :

3921 19 90

— — — Outras

3921 90

— Outras :

3921 90 90

— — Outras

4011

Pneumáticos novos, de borracha:

4011 10 00

— Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de
uso misto e os automóveis de corrida)

4011 20

— Dos tipos utilizados em autocarros ou camiões:

4011 20 10

— — Com índice de carga inferior ou igual a 121

4011 20 90

— — Com índice de carga superior a 121

4011 30

— Dos tipos utilizados em aviões :

4011 30 90

— — Outros
— Outros :

4011 91

— — Com banda de rodagem em forma de espinha de peixe ou semelhantes:

4011 91 10

— — — Dos tipos utilizados em veículos e máquinas agrícolas e florestais

4011 91 30

— — — Dos tipos utilizados em veículos e máquinas para a construção civil

4011 91 90

— — — Outros

4011 99

— — Outros :

4011 99 10

— — — Dos tipos utilizados em veículos e máquinas agrícolas e florestais

4011 99 30

— — — Dos tipos utilizados em veículos e máquinas para a construção civil

4011 99 90

— — — Outros

4012

Pneumáticos recauchutados ou usados, de borracha; protectores, bandas de

rodagem amovíveis para pneumáticos de flaps, de borracha:
4012 10

— Pneumáticos recauchutados :
— — Outros :

4012 10 30

— — — Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os
veículos de uso misto e os automóveis de corrida)

4012 10 50

ex 4012 10 80

— — — Dos tipos utilizados em ónibus ou camiões
— — — Outros :

— Excepto dos tipos utilizados nos velocípedes, velocípedes com
motor auxiliar, motociclos e scooters
4012 20

ex 4012 20 90

— Pneumáticos usados :
— — Outros :

— Excepto dos tipos utilizados nos velocípedes, velocípedes com motor
auxiliar, motociclos e scooters
4013

Câmaras-de-ar de borracha:

4013 10

— Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de
uso misto e os automóveis de corrida), autocarros ou em camiões:

4013 10 10

— — Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos
de uso misto e os automóveis de corrida)

4013 10 90

— — Dos tipos utilizados em autocarros ou em camiões

4013 90

— Outras :

4013 90 90

— — Outras

4 783
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Montante do
limite máximo

(em toneladas)
01.0080

4203

Vestuário e seus acessórios, de couro natural ou reconstituído:

4203 10 00

— Vestuário

4203 21 00

— — Especialmente concebidas para a prática de desportos

4203 29

— — Outras :

603

— Luvas :

— — — Outras :

01.0090

4203 29 91

— — — — Para homens e rapazes

4203 29 99

— — — — Outras

4203 30 00

— Cintos, cinturões e bandoleiras ou talabartes

4203 40 00

— Outros acessórios de vestuário

4412

Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratifi
cadas semelhantes

4420

164 115 m 3

Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-jóias, para joalharia
e ourivesaria, e obras semelhantes, de madeira; estatuetas e outros objectos de
ornamentação, de madeira; artigos de mobiliário, de madeira, que não se
incluam no capítulo 94:

4420 90

— Outros :

— — Madeira marchetada e madeira incrustada:
4420 90 1 1

— — — De madeira tropical referida na nota complementar 2 do presente

4420 90 19

— — — De outras madeiras

4410

Painéis de partículas e painéis semelhantes, de madeira ou de outras matérias
lenhosas, mesmo aglomeradas, com resinas ou com outros aglutinantes orgâ

capítulo

01.0100

20 714

nicos

01.0110

6401

Calçado impermeável de sola exterior e parte superior de borracha ou plástico,

751

em que a parte superior não tenha sido reunida à sola exterior por costura ou
por meio de rebites, pregos, parafusos , espigões ou dispositivos semelhantes,
nem formada por diferentes partes reunidas pelos mesmos processos
6402

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

01.0120

6403

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

890

01.0130

6404

Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído
e parte superior de matérias têxteis

374

01.0140

6405

Outro calçado:

6405 90

— Outro :

6405 90 10

— — Com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído

7004

Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente ou
reflectora, mas sem qualquer outro trabalho :

7004 20

— Vidro corado na massa, opacificado, folheado (chapeado), ou com camada
absorvente ou reflectora:
— — Outro :

7004 20 99

— — — Outro

7004 90

— Outro vidro :

7004 90 70

— — Vidros denominados « de horticultura»

7004 90 92

— — — Não superior a 2,5 mm
— — — Superior a 2,5 mm

— — Outros, de espessura:
7004 90 98

10 548
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(em toneladas)
9405

Aparelhos de iluminação (incluidos os projectores) e suas partes, não especifi
cados nem compreendidos em outras posições; anúncios, tabuletas ou cartazes
e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes, que contenham uma
fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem
compreendidas em outras posições:

2 931

— Partes :
9405 91

9405 91 19

01.0160

7304
7304 10

7304 10 10
7304 10 30

— — De vidro :

— — — Artigos para equipamento de aparelhos eléctricos de iluminação
(excepto projectores):
— — — — Outros (difusores, plafonniers, taças, copelas, quebra-luzes, globos,
tulipas, etc.)
Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço:
— Tubos dos tipos utilizados para oleodutos e gasodutos:
— — De diâmetro exterior não superior a 168,3 mm
— — De diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4
mm

7304 10 90

— — De diâmetro exterior superior a 406,4 mm

— Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, e hastes de
perfuração, dos tipos utilizados na extracção de petróleo ou de gás:
7304 29

— — Outros :

7304 29 1 1

7304 29 19

— — — De diâmetro exterior não superior a 406,4 mm
— — — De diâmetro exterior superior a 406,4 mm
— Outros, de secção circular, de ferro ou aço não ligado:

7304 31

— — Estirados ou laminados, a frio:

7304 31 91

— — — — De precisão

7304 31 99

— — — — Outros

7304 39

— — Outros :

7304 39 10

— — — Em bruto e rectos, com parede de espessura uniforme, destinados

— — — Outros :

exclusivamente à fabricação de tubos com outros perfis e outras
espessuras de parede (')
— — — Outros :
— — — — Outros :

— — — — — Outros :

— — — — — — Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás ».
7304 39 51

— — — — — — — Galvanizados

7304 39 59

— — — — — — — Outros

— — — — — — Outros , de diâmetro exterior:
7304 39 91

— — — — — — — Não superior a 168,3 mm

7304 39 93
7304 39 99

— — — — — — — Superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm
— — — — — — — Superior a 406,4 mm
— Outros, de secção circular, de aços inoxidáveis:

7304 41

— — Estirados ou laminados, a frio:

7304 41 90

— — — Outros

7304 49

— — Outros :

7304 49 10

— — — Em bruto, rectos e com parede de espessura uniforme, destinados
exclusivamente à fabricação de tubos com outros perfis e outras
espessuras de parede (')
— — — Outros :
— — — — Outros :

7304 49 91

— — — — — De diâmetro exterior não superior a 406,4 mm

19 928
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(continuação
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1

— — — — — De diâmetro exterior superior a 406,4 mm

19 928

(continuação)

— Outros, de secção circular, de outras ligas de aço:
7304 51

— — Estirados ou laminados, a frio:

— — — Rectos e com parede de espessura uniforme, de ligas de aço,
contendo, em peso, de 0,9 % a 1,15 % inclusive, de carbono e de
0,5 % a 2 % inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos

de molibdénio, de comprimento:
7304 51 11
7304 51 19

— — — — Não superior a 4,5 m

— — — — Superior a 4,5 m
— — — Outros :

— — — — Outros :
7304 51 91

— — — — — De precisão

7304 51 99

— — — — — Outros

7304 59

— — Outros :

7304 59 10

— — — Em bruto, rectos e com parede de espessura uniforme, destinados
exclusivamente a fabricação de tubos com outros perfis e outras
expessuras de parede (')

l

— — — Outros, rectos e com parede de espessura uniforme, de ligas de aço,
contendo, em peso, de 0,9 % a 1,15 % , inclusive, de carbono e de
0,5 % a 2 % , inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos

de molibdénio, de comprimento:
7304 59 31

— — — — Não superior a 4,5 m

7304 59 39

— — — — Superior a 4,5 m
— — — Outros :
— — — — Outros :

7304 59 91

— — — — — De diâmetro exterior não superior a 168,3 mm

7304 59 93

— — — — — De diâmetro exterior superior a 168,3 mm, mas não superior a
406,4 mm

7304 59 99

— — — — — De diâmetro exterior superior a 406,4 mm

7304 90

— Outros :

7304 90 90

— — Outros

7305

Outros tubos (por exemplo: soldados ou rebitados), de secções interior e exte
rior circulares, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm , de ferro ou aço

7306

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

7306 10

— Tubos dos tipos utilizados para olçodutos ou gasodutos :

— — Soldados longitudinalmente, de diâmetro exterior:
7306 10 11

— — — Não superior a 168,3 mm

7306 10 19

— — — Superior a 168,3 mm , mas não superior a 406,4 mm

7306 10 90

— — Soldados helicoidalmente

7306 20 00

— Tubos para revestimento de poços, de produção ou de suprimento, dos
tipos utilizados na extracção de petróleo ou de gás

7306 30

— Outros, soldados, de secção circular, de ferro ou aço não ligado:
— — Outros :

— — — De precisão, de espessura de parede:
7306 30 21

— — — — Não superior a 2 mm

7306 30 29

— — — — Superior a 2 mm

|
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— — — Outros :

(continuação)

— — — — Tubos roscados ou roscáveis, denominados «gás »:
7306 30 51

— — — — — Galvanizados

7306 30 59

— — — — — Outros

19 928

(continuação)

— — — — Outros, de diâmetro exterior:

— — — — — Não superior a 168,3 mm :
7306 30 71

— — — — — — Galvanizados

7306 30 78

— — — — — — Outros

7306 30 90

— — — — — Superior a 168,3 mm, mas não superior a 406,4 mm

7306 40

— Outros , soldados, de secção circular, de aços inoxidáveis :

7306 40 91

— — — Estirados ou laminados, a frio

7306 40 99

— — — Outros

7306 50

— Outros, soldados, de secção circular, de outras ligas de aço:

— — Outros :

— — Outros :
7306 50 91

— — — De precisão

7306 50 99

— — — Outros

7306 60

— Outros, soldados, de secção não circular:
— — Outros :

— — — De secção quadrada ou rectangular, de espessura de parede:

01.0167

7306 60 31

— — — — Não superior a 2 mm

7306 60 39

— — — — Superior a 2 mm

7306 60 90

— — — De outras secções

7306 90 00

— Outros

7407

Barras e perfis de cobre:

7407 1 0 00

— De cobre afinado (refinado)

7407 21

— — A base de cobre-zinco (latão):

7407 21 10

— — — Barras

7407 21 90

— — — Perfis

7407 22

— — À base de cobre-níquel (cuproníquel) ou de cobre-níquel-zinco ( maílle

6 738

— De ligas de cobre :

chort):
7407 22 90

— — — À base de cobre-níquel (cuproníquel)
— — — À base de cobre-níquel-zinco ( maíllechort):

7407 29 00

— — Outros

7407 22 10

7408

Fios de cobre

7411

Tubos de cobre

01.0170

7409

Chapas e tiras de cobre, de espessura superior a 0,15 mm

1 659

01.0190

ex 7604

Barras e perfis, de alumínio, com excepção do código NC 7604 21 00

2 077

01.0200

7605

Fios de alumínio

7606

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

4 485
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Montante do
limite máximo

(em toneladas)
8501
8501 10
8501 10 10

Motores e geradores, eléctricos, excepto os grupos electrogéneos:
— Motores de potência não superior a 37,5 W:
— — Motores síncronos de potência não superior a 18 W
— — Outros :

8501 10 91

— — — Motores universais

8501 10 93

— — — Motores de corrente alternada

8501 10 99

— — — Motores de corrente contínua

8501 20

— Motores universais de potência superior a 37,5 W:

8501 20 90

— — Outros

8501 31

— — De potência não superior a 750 W:

8501 31 90

— — — Outros :

8501 32

— — De potência superior a 750 W, mas não superior a 75 kW:

— Outros motores de corrente contínua: geradores de corrente contínua

— — — Outros :
8501 32 91
8501 32 99

— — — — De potência superior a 750 W, mas não superior a 7,5 kW
— — — — De potência superior a 7,5 kW, mas não superior a 75 kW

8501 33

— — De potência superior a 75 kW, mas não superior a 375 kW:

8501 33 90

— — — Outros

8501 34

— — De potência superior a 375 kW:

8501 34 50

— — — — Motores de tracção

8501 34 91

— — — — — Superior a 375 kW, mas não superior a 750 kW

— — — Outros :

— — — — Outros, de potência:
8501 34 99

— — — — — Superior a 750 kW

8501 40

— Outros motores de corrente alternada, monofásicos:
— — Outros

8501 40 91
8501 40 99

— — — De potência não superior a 750 W
— — — De potência superior a 750 W
— Outros motores de corrente alternada, polifásicos:

8501 51

— — De potência não superior a 750 W:

8501 51 90

— — — Outros

8501 52

— — De potência superior a 750 W, mas não superior a 75 kW:
— — — Outros :

8501 52 91

— — — — De potência superior a 750 W, mas não superior a 7,5 kW

8501 52 93

— — — — De potência superior a 7,5 kW, mas não superior a 37 kW

8501 52 99

— — — — De potência superior a 37 kW, mas não superior a 75 kW

8501 53

— — De potência superior a 75 kW:
— — — Outros :

8501 53 50

— — — — Motores de tracção

8501 53 92

— — — — — Superior a 75 kW, mas não superior a 375 kW

— — — — Outros , de potência:
8501 53 94

— — — — — Superior a 375 kW, mas não superior a 750 kW

8501 53 99

— — — — — Superior a 750 kW

8501 61

— — De potência não superior a 75 kVA:

— Geradores de corrente alternada (alternadores):
— — — Outros :
8501 61 91

— — — — De potência não superior a 7,5 kVA

5 627
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Designação das mercadorias
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Montante do
limite máximo

(em toneladas)

8501 62

— — — — De potência superior a 7,5 kVA, mas não superior a 75 kVA
— — De potência superior a 75 kVA, mas não superior a 375 kVA:

8501 62 90

— — — Outros

8501 61 99

8501 63

— — De potência superior a 375 kVA, mas não superior a 750 kVA:

8501 63 90

— — — Outros

8501 64 00
8505

— — De potência superior a 750 kVA
Grupos electrogéneos e conversores rotativos, eléctricos :
— Grupos electrogéneos de motor de pistão de ignição por compressão

8502 11

— — De potência não superior a 75 kVA:

5 627

(continuação)

(motores diesel ou semidiesel):
— — — Outros :

8502 12

— — — — De potência não superior a 7,5 kVA
— — — — De potência superior a 7,5 kVA mas inferior ou igual a 75 kVA
— — De potência superior a 75 kVA, mas não superior a 375 kVA:

8502 12 90

— — — Outros

8502 11 91
8502 1 1 99

8502 13

— — De potência superior a 375 kVA:
— — — Outros :

8502 13 91

— — — — De potência superior a 375 kVA, mas não superior a 750 kVA

8502 13 99

— — — — De potência superior a 750 kVA

8502 20

— Grupos electrogéneos de motor de pistão de ignição por faísca (motor de
explosão):
— — Outros :

8502 20 91
8502 20 99

8502 31 00
8502 39

—
—
—
—

— — De potência não superior a 7,5 kVA
— — De potência superior a 7,5 kVA
Outros grupos electrogéneos :
— De energia eólica

— — Outros :
— — — Outros :

01.0230

8502 39 91

— — — — Turbogeradores

8502 39 99

— — — — Outros

8502 40

— Conversores rotativos eléctricos :

8502 40 90

— — Outros

8503 00

8504

8504 90

Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às
máquinas dos códigos NC 8501 ou 8502
Transformadores eléctricos, conversores eléctricos estáticos (rectificadores, por
exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução:

2 974

— Partes :

— — De transformadores, bobinas de reactância e de auto-indução:

01.0240

8504 90 1 1

— — — Núcleos de ferrite

8504 90 19

— — — Outras

8504 90 90

— — De conversores estáticos

ex 8544

Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para
usos eléctricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo
com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embai

3 784

nhadas individualmente, mesmo com condutores eléctricos ou munidos de

peças de conexão, com excepção dos produtos dos códigos NC 8544 30 10 e
8544 70 00

01.0250

8546

Isoladores de qualquer matéria, para usos eléctricos

652
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Montante do
limite máximo

(em toneladas)
8716

Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não auto

2 203

propulsores; suas partes :
8716 10

— Reboques e semi-reboques para habitação ou campismo, do tipo caravana:

8716 10 10

— — Atrelados-tenda

— — Outros, de peso:
8716 10 91

— — — Não superior a 750 kg

8716 10 94

— — — Superior a 750 kg mas não superior a 1 600 kg

8716 10 96

— — — Superior a 1 600 kg mas não superior a 3 500 kg

8716 10 99

— — — Superior a 3 500 kg

8716 20

— Reboques e semi-reboques autocarregáveis ou autodescarregáveis, para usos
agrícolas :

8716 20 10

— — Espalhadores de estrume

8716 20 90

— — Outros

8716 31 00

— — Cisternas

8716 39

— — Outros :

— Outros reboques e semi-reboques para transporte de mercadorias:

— — — Outros :
— — — — Novos :

8716 39 30

— — — — — Semi-reboques
— — — — — Outros :

01.0280

8716 39 51

— — — — — — Com um eixo

8716 39 59

— — — — — — Outros

8716 39 80

— — — — Usados

8716 40 00

— Outros reboques e semi-reboques

9401

Assentos (excepto os do codigo NC 9402), mesmo transformáveis em camas , e
suas partes :

9401 30

— Assentos giratórios de altura ajustável:

9401 30 10

— — Estofados , com espaldar e equipados de rodas ou de patins

9401 30 90

— — Outros

9401 40 00

— Assentos (excepto de jardim ou de campismo) transformáveis em camas

9401 50 00

— Assentos de cana, vime, bambu ou de matérias semelhantes

— Outros assentos, com armação de madeira:
9401 61 00

— — Estofados

9401 69 00

— — Outros

— Outros assentos, com armação de metal :
9401 71 00

— — Estofados

9401 79 00

— — Outros

9401 80 00

— Outros assentos

9401 90

— Partes :
— — Outros :

9401 90 30

— — — De madeira

9401 90 80

— — — Outros

9 123
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Montante do
limite máximo

(em toneladas)
9403

Outros móveis e suas partes:

9403 10

— Móveis de metal , do tipo utilizado em escritórios :

9403 10 10

— — Mesas de desenho (excepto as do código NC 9017)

8 129

— — Outros, de altura:

— — — Não superior a 80 cm :
9403 10 51
9403 10 59

— — — — Secretárias

— — — — Outros, de altura:

— — — Superior a 80 cm:
9403 10 91

Armários de portas, taipais ou abas

9403 10 93

— — — — Armários de gavetas, classificadores e ficheiros

9403 10 99

— — — — Outros

9403 20

— Outros móveis de metal :
— — Outros :

9403 20 91

— — — Camas

9403 20 99

— — — Outros

9403 30

— Móveis de madeira, do tipo utilizado em escritórios:
— — De altura não superior a 80 cm :

9403 30 1 1

— — — Secretárias

9403 30 19

— — — Outros

9403 30 91

— — — Armários, classificadores e ficheiros

9403 30 99

— — — Outros

— — De altura superior a 80 cm :

9403 40

— Móveis de madeira, do tipo utilizado em cozinhas :

9403 40 10

— — Elementos de cozinha

9403 40 90

— — Outros

9403 50 00

— Móveis de madeira, do tipo utilizado em quartos de dormir

9403 60

— Outros móveis de madeira:

9403 60 10

— — Móveis de madeira, do tipo utilizado em salas de jantar e salas de estar

9403 60 30

— — Móveis de madeira, do tipo utilizado em armazéns

9403 60 90

— — Outros móveis de madeira

9403 70

— Móveis de plástico :

9403 70 90

— — Outros

9403 80 00

— Móveis de outras matérias, incluindo a cana, vime, bambu ou matérias

9403 90

— Partes :

semelhantes

9403 90 10

— — De metal

9403 90 30

— — De madeira

9403 90 90

— — De outras matérias

(a) Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, a redacção da designação das mercadorias e considerada como tendo apenas
valor indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelo alcance dos códigos NC. Quando um «ex » precede um
código NC, o sistema de preferências será determinado por aplicação conjunta do código NC e da correspondente descrição.
(b) Ver códigos Taric no anexo CV.
(') A admissão nesta subposição está sujeita às condições previstas nas disposições comunitárias em vigor na matéria . Ver igualmente o título II, alínea B, das
disposições preliminares (NC).
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ANEXO C II

Número
de ordem

Código NC

03.0010

2710 00

Designação das mercadorias

Montante do limite
máximo

(em toneladas)

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto óleos brutos; prepara
ções não especificadas nem compreendidas em outras posições, contendo, em
peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos , os
quais devem constituir o seu elemento de base:
— Óleos leves :
— — Destinados a outros usos :

— — — Essências especiais :
2710 00 21

2710 00 25

— — — — White spirit
— — — — Outras

— — — Outros :

— — — — Gasolinas para motor:
2710 00 26

— — — — — Gasolinas de aviação
— — — — — Outras, de teor de chumbo:

— — — — — — Não superior a 0,013 g por 1 :
2710 00 27

— — — — — — — Com índice de octanas inferior a 95

2710 00 29

— — — — — — — Com índice de octanas igual ou superior a 95 mas infe
rior a 98

2710 00 32

— — — — — — — Com um índice de octanas superior a 98 :
— — — — — — Superior a 0,013 g por 1 :

2710 00 34

— — — — — — — Com índice de octanas inferior a 98

2710 00 36

— — — — — — — Com índice de octanas igual ou superior a 98

2710 00 37

— — — — Carbo-reactores (jet fuel), tipo gasolina

2710 00 39

— — — — Outros óleos leves

— Óleos médios:
— — Destinados a outros usos :

— — — Querosene:
2710 00 51

— — — — Carbo-reactores (jet fuet)

2710 00 55

— — — — Outro

2710 00 59

— — — Outros

— Óleos pesados:
— — Gasóleo :
— — — Destinado a outros usos

2710 00 66
2710 00 67

— — — — De teor de enxofre inferior ou igual a 0,05 % , em peso
— — — — De teor de enxofre superior a 0,5 % , mas não superior a 0,2 % ,
em peso

2710 00 68

— — — — De teor de enxofre superior a 0,2 % , em peso
— — Fuelóleos :
— — — Destinados a outros usos

2710 00 74

— — — — De teor de enxofre inferior ou igual a 1 % , em peso

2710 00 76

— — — — De teor de enxofre superior a 1 % mas não superior a 2 % , em

2710 00 77

— — — — De teor de enxofre superior a 2 % mas não superior a 2,8 % , em

2710 00 78

— — — — De teor de enxofre superior a 2,8 % , em peso

peso

peso

— — Óleos lubrificantes e outros :
2710 00 85

— — — Destinados a serem misturados de acordo com as condições da nota

complementar 6 do presente capítulo (')

1 050 000
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Montante do limite
máximo

(em toneladas)
— — — Destinados a outros usos :

03.0010

(continuação,

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

2710 00 87

— — — — Óleos para motores, compressores, turbinas

2710 00 88

— — — — Líquidos para transmissões hidráulicas

2710 00 89

— — — — Óleos brancos, líquido de parafina
— — — — Óleos para transmissões
— — — — Óleos para tratamento de metais, óleos desmoldantes, óleos anti

2710 00 92
2710 00 94

co rrosão

2710 00 96

— — — — Óleos para isolamento eléctrico

2710 00 98

— — — — Outros óleos lubrificantes e outros

2711

Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos :

2711 12

— — Propano:

2711 12 11

— — — — Destinado a ser utilizado como carburante ou como combustível

— Liquefeitos:

— — — Propano de pureza igual ou superior a 99 %
— — — Outros :

— — — — Destinado a outros usos :
2711 12 94

— — — — — De pureza superior a 90 % mas inferior a 99 %

2711 12 97

— — — — — Outros

2711 13

— — Butano :

— — — Destinado a outros usos :
2711 13 91

— — — — De pureza superior a 90 % mas inferior a 95 %

2711 13 97

— — — — Outros

2712

Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax, ozocerite, cera
de linhite, cera de turfa, outras ceras minerais e produtos semelhantes obtidos

por síntese ou por outros processos, mesmo corados:
2712 10

— Vaselina:

2712 10 90

— — Outra

2712 20

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

2712 90

— Outros :
— — Outros :

— — — Brutos :
2712 90 39

— — — — Destinados a outros usos
— — — Outros :

2712 90 91

— — — — Mistura de 1 -álcenos, contendo, em peso, 80 % ou mais de 1
-álcenos de comprimentos de cadeia igual ou superior a 24
átomos de carbono, mas não superior a 28 átomos de carbono

2712 90 99

— — — — Outros

2713

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

2713 90

— Outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos:

2713 90 90

— — Outros

(') A admissão nesta subposição está sujeita às condições previstas nas disposições comunitárias em vigor na matéria.

1 050 000

(continuação)
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ANEXO C III (a)

Número
de ordem

04.0030

Código NC

Designação das mercadorias

Montante do limite
máximo

(em toneladas)
7202

Ferro-ligas :

9 922

— Ferro-silício :

7202 21 90

— — Contendo, em peso, mais de 55 % de silício:
— — — Contendo, em peso, mais de 55 % , mas não mais de 80 % de silício
— — — Contendo, em peso, mais de 80 % de silício

7202 29

— — Outras :

7202 21
7202 21 10

04.0040

7202 29 10

— — — Contendo, em peso, 4 % , mas não mais de 10 % de magnésio

7202 29 90

— — — Outros

7202 30 00

— Ferro-silício-manganés

2 048

— Ferro-crómio :

2 478

04.0050
7202 41
7202 41 10

7202 41 91
7202 41 99

—
—
—
—
—

Contendo, em peso, mais de 4 % de carbono:
— Contendo, em peso, mais de 4 % , mas não mais de 6 % de carbono
— Contendo, em peso, 6 % de carbono:
— Contendo, em peso, 60 % ou menos de crómio
— Contendo, em peso, mais de 60 % de crómio

7202 49

— — Outros :

7202 49 10

7202 49 90

— — — Contendo, em peso, 0,05 % ou menos de carbono
— — — Contendo, em peso mais de 0,05 % mas não mais de 0,5 % de carbono
— — — Contendo, em peso, mais de 0,5 % mas não mais de 4 % de carbono

7901

Zinco em formas brutas :

7202 49 50

04.0090

—
—
—
—
—

7901 11 00
7901 12
7901 12 10

—
—
—
—

3 842

Zinco não ligado:
— Contendo, em peso, 99,99 % ou mais de zinco
— Contendo, em peso, menos de 99,99 % de zinco:
— — Contendo, em peso, 99,95 % ou mais, mas não menos de 99,99 % de
zinco

7901 12 90

— — — Contendo, em peso, 98,5 % ou mais, mas menos de 99,95 % de zinco
— — — Contendo, em peso, 97,5 % ou mais, mas menos de 98,5 % de zinco

7901 20 00

— Ligas de zinco

7901 12 30

(a) Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, a redacção da designação das mercadorias e considerada como tendo apenas
valor indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelo alcance dos códigos NC. Quando um «ex » precede um
código NC, o sistema de preferências será determinado por aplicação conjunta do código NC e da correspondente descrição.
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ANEXO C IV (a)

Número
de ordem

06.0010

Código NC 0

Designação das mercadorias

Montante do
limite máximo

(em toneladas)
7201
7201 10

Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, linguados ou
outras formas primárias:
— Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso, 0,5 % ou menos de

37 665

fósforo :

7201 20 00

—
—
—
—
—
—

7201 50

— Ligas de ferro fundido bruto:

7201 10 11

7201 10 19
7201 10 30

7201 10 90

— Contendo, em peso, 0,4 % ou mais de manganés :
— — Contendo, em peso, 1 % ou menos de silício
— — Contendo, em peso, mais de 1 % de silício
— Contendo, em peso, de 0,1 %, inclusive a 0,4 % , exclusive de manganés
— Contendo, em peso, menos de 0,1 % de manganés
Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso, mais de 0,5 % de
fósforo

7201 50 90

— — Outro

7202

Ferro-ligas:

7202 99

— — Outras :

— Outras :

— — — Ferro-fósforo :
7202 99 1 1
7203

— — — — Contendo, em peso, mais de 3 % mas menos de 1 5 % de fósforo
Produtos ferrosos obtidos por redução directa dos minérios de ferro e outros
produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro
de pureza mínima, em peso, de 99,94 % , em pedaços, esferas ou formas
semelhantes :

06.0020

7203 90 00

— Outros

7208

Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou
superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem
revestidos :

7208 10 00

— Em rolos , simplesmente laminados a quente, apresentando motivos em
relevo

7208 37 10

—
—
—
—
—
—
—
—

7208 37 90

— — — Outros

7208 38
7208 38 10

— — De espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 mm :
— — — Destinados a relaminagem (')

7208 38 90

— — — Outros

7208 39
7208 39 10

— — De espessura inferior a 3 mm:
— — — Destinados a relaminagem (')

7208 39 90

— — — Outros

7211

Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a
600 mm , não folheados ou chapeados, nem revestidos:
— Simplesmente laminados a quente:
— — Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm:
— — — De largura superior a 500 mm:
-(2)

7208 25 00

7208 26 00
7208 27 00

7208 36 00
7208 37

7211 14

ex 7211 14 10

7211 19
ex 7211 19 20

Outros, em rolos , simplesmente laminados a quente, decapados :
— De espessura igual ou superior a 4,75 mm
— De espessura igual ou superior a 3 mm, mais inferior a 4,75 mm
— De espessura inferior a 3 mm
Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente:
— De espessura superior a 10 mm
— De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm:
— — Destinados a relaminagem (')

— — Outros :

— — — De largura superior a 500 mm:
-o

45 336
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Montante do
limite máximo

(em toneladas)
7207

Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado:
— Contendo, em peso, menos de 0,25 % de carbono:

7207 19

— — Outros :

— — — De secção transversal circular ou poligonal:
— — — — Laminados ou obtidos por vazamento contínuo:
— — — — — Outros :
7207 19 14

— — — — — — Obtidos por vazamento contínuo

7207 19 16

— — — — — — Outros

7207 20

— Contendo, em peso, 0,25 % ou mais de carbono:

— — De secção transversal circular ou poligonal:
— — — Laminados ou obtidos por vazamento contínuo:
— — — — Outros :
7207 20 55

— — — — — Contendo, em peso, 0,25 % ou mais mas menos de 0,6 % de
carbono

7213
7213 10 00

Fio-máquina de ferro ou aço não ligado
— Dentados, com nervuras , sulcos ou relevos , obtidos durante a laminagem
— Outros :

7213 91

— — De secção circular, de diâmetro inferior a 14 mm:

7213 91 10

— — — Dos tipos utilizados para armaduras para betão (concreto)

7213 91 20

— — — Dos tipos utilizados para o reforço de pneumáticos
— — Outros :

7213 91 41

— — — Contendo, em peso, 0,06 % ou menos de carbono

7213 91 49

— — — Contendo, em peso, 0,06 % ou mais, mas menos de 0,25 % de
carbono

ex 7213 91 70

— — — Contendo, em peso, 0,25 ou mais, mas não mais de 0,75 de carbono:
— Contendo, em peso menos de 0,6 % de carbono

7213 99

7213 99 10
ex 7213 99 90

— — Outros :

— — — Contendo, em peso, menos de 0,25 de carbono
— — — Contendo, em peso, 0,25 % ou mais de carbono:

— Contendo, em peso menos de 0,6 % de carbono
7214

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

7214 20 00

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

7214 91

— — De secção transversal rectangular:

721491 10

— — — Contendo, em peso, menos de 0,25 % de carbono

ex 7214 91 90

— — — Contendo, em peso, 0,25 % ou mais de carbono:
— Contendo, em peso, menos de 0,6 % de carbono

7214 99

— — Outros :

— — — Contendo, em peso, menos de 0,25 % de carbono:
7214 99 10

— — — — Dos tipos utilizados para armaduras para betão (concreto)
— — — — Outras, de secção circular de diâmetro:

7214 99 31

— — — — — Igual ou superior a 80 mm

7214 99 39

— — — — — Inferior a 80 mm

36 030

N? L 16/30

Número
de ordem

06.0030

ÍPT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Designação das mercadorias

Código NC (*)

Montante do
limite máximo

(em toneladas)

7214 99 50

(continuação)

18 . 1 . 97

Outros

_ _ _ Contendo, em peso, 0,25 % ou mais, mas menos de 0,6 %, de

36 030

(continuação)

carbono :

— — — — De secção circular, de diâmetro:

06.0040

7214 99 61

_____ Igual ou superior a 80 mm

7214 99 69

_____ Inferiror a 80 mm

7214 99 80

— — — — Outros

7215

Outras barras de ferro ou aço não ligado:

7215 90

— Outras :

7215 90 10

— — Laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, simplesmente ou
chapeadas

7228

Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de
aço não ligado:

7228 80

— Barras ocas para perfuração:

7228 80 90

— — De aço não ligado

7207

Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado:

7207 19

— — Outros :

— Contendo, em peso, menos de 0,25 % de carbono:
— — — Esboços para perfis

7207 19 31

— — — Laminados ou obtidos por vazamento contínuo

7207 20

— Contendo, em peso, 0,25 % ou mais de carbono:
— — Esboços para perfis:

7207 20 71

— — — Laminados ou obtidos por vazamento contínuo

7216

Perfis de ferro ou aço não ligado:

7216 10 00

— Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a
quente, de altura inferior a 80 mm

7216 21 00
7216 22 00

— Perfis em L ou T, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a
quente, de altura inferior a 80 mm
— Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a
quente, de altura igual ou superior a 80 mm:

7216 31

— — Perfis em U :

— — — De altura igual ou superior a 80 mm, mas não superior a 220 mm:
ex 7216 31 11

— — — — De abas faces paralelas:
- O

ex 7216 31 19

Outros :

- O

De altura superior a 220 mm :
ex 7216 31 91

— — — — De abas de faces paralelas :
- O

ex 7216 31 99

Outros :

-o
7216 32

— — Perfis em I :

— — — De altura igual ou superior a 80 mm, mas não superior a 220 mm:
ex 7216 32 11

— — — — De abas de faces paralelas :
- O

5 137
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Montante do
limite máximo

(em toneladas)
— — — — Outros :

(continuação

-o

5 137

(continuação)

— — — De altura superior a 220 mm:
ex 7216 32 91

— — — — De abas de faces paralelas :
-o

ex 7216 32 99

— — — — Outros :

7216 33

— — Perfis em H :

-o
ex 7216 33 10

— — — De altura igual ou superior a 80 mm, mas não superior a 180 mm:

ex 7216 33 90

— — — De altura superior a 180 mm:

-o
-o
7216 40 10
7216 40 90

— Perfis em L ou T, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a
quente, de altura igual ou superior a 80 mm

7216 50

— Outros perfis, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente:
— — Outros :

7216 50 91

— — — Barras com rebordo

7216 50 99

— — — Outros

— Outros :

06.0050

7216 99

— — Outros

7216 99 10

— — Laminados, estirados ou extrudados, a quente, simplesmente folheados
ou chapeados

7301

Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos
montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço:

7301 10 00

— Estacas-pranchas

7211

Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a
600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos:
— Simplesmente laminados a quente:

7211 14

ex 7211 14 90

— — Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm:
— — — De largura não superior a 500 mm :
-o

7211 19
ex 7211 19 90

— — Outros :

— — — De largura não superior a 500 mm :
-o

— Simplesmente laminados a frio:
7211 23

— — Contendo, em peso, menos de 0,25 % de carbono:
— — — De largura não superior a 500 mm :

7211 23 51

— — — — Destinados à fabricação de folha-de-flandres, em rolos

7212

Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a
600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos :

7212 60

— Folheados ou chapeados :

— — De largura superior a 500 mm:
— — — Simplesmente tratados à superfície:
ex 7212 60 91

— — — — Laminados a quente, simplesmente folheados ou chapeados
-o

8 818
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Designação das mercadorias

Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou
superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem
— Não enrolados, simplesmente laminados a quente, apresentando motivos
em relevo:

7208 40 10
7208 40 90

— — De espessura de 2 mm ou mais

— — De espessura inferior a 2 mm
— Outros, não enrolados, simplesmente laminados a quente:

7208 51

l

— — De espessura superior a 10 mm :
— — — Outros, de espessura:

7208 51 30

— — — — Superior a 20 mm

7208 51 50

— — — — Superior a 15 mm, mas inferior ou igual a 20 mm
— — — — Superior a 10 mm, mas inferior ou igual a 15 mm, de largura:

7208 51 91

— — — — — De 2 050 mm ou mais

7208 51 99

— — — — — Inferior a 2 050 mm

7208 52

— — De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm:

7208 52 91

— — — — De 2 050 mm ou mais

7208 52 99

_ _ _ _ Inferior a 2 050 mm

7208 53

— — De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm:

7208 53 90

— — — Outros

— — — Outros , de largura:

7208 54

— — De espessura inferior a 3 mm:

7208 54 10

— — — De espessura inferior a 2 mm ou mais

7208 54 90

— — — De espessura inferior a 2 mm

7208 90

— Outros :

7208 90 10

— — Simplesmente tratados à superfície ou simplesmente recortados em
formas diferentes da quadrada ou rectangular
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou
superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem reves

7209

tidos :

— Em rolos, simplesmente laminados a frio:
7209 16 10

— — De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm:
— — — Denominados «magnéticos»

7209 16 90

— — — Outros

7209 17

— — De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm:

7209 16

7209 17 10

— — — Denominados «magnéticos»

7209 17 90

— — — Outros

7209 18

— — De espessura inferior a 0,5 mm:

7209 18 10

— — — Denominados «magnéticos»
— — — Outros :

7209 26

—
—
—
—

7209 26 10

— — — Denominados « magnéticos »

7209 26 90

— — — Outros

7209 27

— — De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm :

7209 27 10

— — — Denominados « magnéticos »

7209 18 91

7209 18 99

Montante do
limite máximo

(em toneladas)

revestidos :
7208 40

18 . 1 . 97

— — — De espessura de 0,35 mm ou mais, mas inferior a 0,5 mm
— — — De espessura inferior a 0,35 mm
Não enrolados, simplesmente laminados a frio:
— De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm :

54 700
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Designação das mercadorias

N ? L 16/33

Montante do limite
máximo

(em toneladas)
7209 27 90

-

— De espessura inferior a 0,5 mm :

7209 28
7209 28 10

7209 28 90
7209 90
7209 90 10

7210

-

-

-

-

7210 11 10

7210 12
7210 12 11
7210 12 19
7210 20

— — Denominados « magnéticos»
— — Outros

Outros :

— Simplesmente tratados à superfície ou simplesmente recortados de
formas diferentes da quadrada ou rectangular

Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou
superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos:
-

7210 11

— — Outros

-

—

-

—

-

Estanhados :

— De espessura igual ou superior a 0,5 mm:

— — Simplesmente tratados à superfície ou simplesmente recortados de
formas diferentes da quadrada ou rectangular
— De espessura inferior a 0,5 mm:
— — Folha-de-flandres

Revestidos de chumbo, incluídos os revestidos de uma liga de chumbo-es
tanho :

7210 20 10

7210 30

-

-

— Simplesmente tratados à superfície ou simplesmente recortados de
formas diferentes da quadrada ou rectangular
Galvanizados electrolíticamente:

— Simplesmente tratados à superfície ou simplesmente recortados em
formas diferentes da quadrada ou rectangular

7210 30 10

Galvanizados por outro processo:
7210 41

7210 41 10

7210 49
7210 49 10

7210 50

-

-

-

-

-

— Ondulados :

— — Simplesmente tratados à superfície ou simplesmente recortados de
formas diferentes da quadrada ou rectangular
— Outros :

— — Simplesmente tratados à superfície ou simplesmente recortados de
formas diferentes da quadrada ou rectangular
Revestidos de óxidos de crómio, ou de crómio e óxidos de crómio:

— Simplesmente tratados à superfície ou simplesmente recortados de
formas diferentes da quadrada ou rectangular

7210 50 10

Revestidos de alumínio :
7210 61
7210 61 10

7210 69
7210 69 10

7210 70
7210 70 31
7210 70 39

7210 90

-

-

-

-

-

-

-

— Revestidos de ligas de alumínio e de zinco:

— — Simplesmente tratados à superfície ou simplesmente recortados de
formas diferentes da quadrada ou rectangular
— Outros :

— — Simplesmente tratados à superfície ou simplesmente recortados de
formas diferentes de quadrada ou rectangular
Pintados, envernizados ou revestidos de plástico:

— Simplesmente tratados à superfície ou simplesmente recortados de
formas diferentes da quadrada ou rectangular
Outros :
— Outros :

7210 90 31
7210 90 33

7210 90 38

—

— — Simplesmente tratados à superfície ou simplesmente recortados em
formas diferentes da quadrada ou rectangular

54 700

(continuação)
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18 . 1 . 97

Montante do limite
máximo

(em toneladas)
7211

(continuação)

Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a
600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos:
— Simplesmente laminados a quente:

7211 14

ex 7211 14 10

— — Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm:
— — — De largura superior a 500 mm:
— M

\ )

7211 19

— — Outros :

7211 19 20

— — — De largura superior a 500 mm:
— iA\

( )

— Simplesmente laminados a frio:
7211 23
ex 7211 23 10

7211 29

— — Contendo, em peso, menos de 0,25 % de carbono:
— — — De largura superior a 500 mm
— — Outros

721 1 29 20

— — — De largura superior a 500 mm

721 1 90

— Outros :

— — De largura superior a 500 mm :
7211 90 11

— — — Simplesmente tratados à superfície

7212

Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a
600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos:

7212 10

— Estanhados :

7212 10 10

— — Folha-de-flandres, simplesmente tratada à superfície
— — Outros :

— — — De largura superior a 500 mm:
ex 7212 10 91

— — — — Simplesmente tratados à superfície:
— 11^)

7212 20

— Galvanizados electrolíticamente :

— — De largura superior a 500 mm :
7212 20 11
7212 30

— — — Simplesmente tratados à superfície
— Galvanizados por outro processo:

— — De largura superior a 500 mm :
7212 30 11

— — — Simplesmente tratados à superfície

7212 40

— Pintados, envernizados ou revestidos de plástico:

7212 40 10

— — Folha-de-flandres, simplesmente envernizada
— — Outros :

— — — De largura superior a 500 mm:
7212 40 91

— — — — Simplesmente tratados à superfíce

7212 50

— Revestidos de outras matérias :

— — De largura superior a 500 mm:
— — — Outros :

— — — — Simplesmente tratados à superfície:
7212 50 31

— — — — — Revestidos de chumbo:

7212 50 51

— — — — — Outros

7212 60

— Folheados ou chapeados :

7212 60 11

— — — Simplesmente tratados à superfície

— — De largura superior a 500 mm :

54 700

(continuação)
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Código NC 0

Designação das mercadorias

máximo

(em toneladas)
7206

Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias, excepto o

35 899

ferro de oposição 7203:

II

7206 10 00

— Lingotes

7207

Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado:
— Contendo, em peso, menos de 0,25 % de carbono:
— — De secção transversal quadrada ou rectangular, com largura inferior a

\
ll
\
l

7207 1 1

duas vezes a espessura:

II

— — — Laminados ou obtidos por vazamento contínuo:

l

720 7 11 11

— — — — De aços para tornear

\

7207 19

— — Outros :

l

\

7207 19 11

—
—
—
—
—

7207 20

7207 20 1 1

7207 20 17

— — De secção transversal circular ou poligonal:
— — — Laminados ou obtidos por vazamento contínuo:
— — — — De aços por tornear
Contendo, em peso 0,25 % ou mais de carbono:
— De secção tranversal quadrangular ou rectangular, com largura inferior a
duas vezes a espessura:
— — — Laminados ou obtidos por vazamento contínuo:
— — — — De aços para tornear
— — — — Outros, contendo em peso:
— — — — — 0,6 % ou mais de carbono

— — Outros, de secção transversal rectangular:
ex 7207 20 32

— — — Laminados ou obtidos por vazamento contínuo:
/ 5\

( ;

— — De secção transversal circular ou poligonal:
— — — Laminados ou obtidos por vazamento contínuo:
7207 20 51

— — — — De arços para tornear

7207 20 57

— — — — — Contendo, em peso, 0,6 % ou mais, de carbono
Podutos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou
superior a 600 mm, laminados a quente não folheados ou chapeados, nem

— — — — Outros :

7208

revestidos :

— Outros, não enrolados, simplesmente laminados a quente:
7208 51

ex 7208 51 10

— — De espessura superior a 10 mm :
— — — Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura não
superior a 1 250 mm:
1 )

7208 52

ex 7208 52 10

— — De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm :

— — — Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura não
superior a 1 250 mm :
— 1(s\1

7208 53

ex 7208 53 10

— — De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm:

— — — Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura não
superior a 1 250 mm e espessura igual ou superior a 4 mm :
— ^

\ )

7211

Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a
600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos:
— Simplesmente laminados a quente:

ex 7211 13 00

— — Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura superior a
150 mm e de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados e não
apresentando motivos em relevo:
-o

l

ll
\
l
I

I
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Montante do limite
máximo

(em toneladas)

ex 7211 14 90

— — Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm:
— — — De largura não superior a 500 mm:
-o

7211 19

ex 7211 19 90

— — Outros :

— — — De largura não superior a 500 mm:
-o

7212

Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a
600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos :

7212 60

— Folheados ou chapeados:
— — De largura superior a 500 mm:
— — — Simplesmente tratados à superfície:

ex 7212 60 91

— — — — Laminados a quente, simplesmente folheados ou chapeados:
-o

7213

Fio-máquina de ferro ou aço não ligado :

7213 20 00

— Outros, de aços para tornear
— Outros :

7213 91

ex 7213 91 20

— — De secção circular, de diâmetro inferior a 14 mm:

— — — Dos tipos utlizados para o reforço de pneumáticos:
-o
— — — Outros :

ex 7213 91 70

— — — — Contendo, em peso, 0,25 % ou mais mas não mais de 0,75 % de
carbono :

-o
ex 7213 91 90

— — — — Contendo, em peso, mais de 0,75 % de carbono:
-o

7213 99
ex 7213 99 90

— — Outros :

— — — Contendo, em peso, 0,25 % ou mais de carbono:
-o

7214

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

7214 30 00

— Outras, de aços para tornear
— Outros :

7214 91

ex 7214 91 90

— — De secção transversal rectangular:

— — — Contendo, em peso, 0,25 % ou mais de carbono:
— Contendo em peso 0,6 % ou mais de carbono

7214 99

— — Outros :

7214 99 90

— — — Outras, contendo, em peso, 0,6 % ou mais de carbono

7216

Perfis de ferro ou aço não ligado:
— Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a
quente, de altura inferior a 80 mm :

7216 31

— — Perfis em U :

— — — De altura igual ou superior a 80 mm, mas não superior a 220 mm:

35 8 99

(continuação)
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Montante do limite
máximo

(em toneladas)

— — — — De abas de faces paralelas :

35 899

(continuação)

(continuação

-o
ex 7216 31 19

— — — — Outros :

- (( s\)

— — — De altura superior a 220 mm :
ex 7216 31 91

— — — — De abas de faces paralelas:
— ( S\

( )

ex 7216 31 99

— — — — Outros :
/5\

()
7216 32

— — Perfis em I :

— — — De altura igual ou superior a 80 mm, mas não superior a 220 mm :
ex 7216 32 11

— — — — De abas de faces paralelas :
-o

ex 7216 32 19

— — — — Outros :

-o
— — — De altura superior a 220 mm :
ex 7216 32 91

— — — — De abas de faces paralelas:
- (s)
Outros :

ex 7216 32 99

( ;
7216 33
ex 7216 33 10

— — Perfis em H :

— — — De altura igual ou superior a 80 mm, mas não superior a 180 mm:
-o

ex 7216 33 90

— — — De altura superior a 180 mm :
/ 5\

7218

Aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias; produtos simimanu
facturados de aço inoxidável :

7218 10 00

— Lingotes e outras formas primárias
— Outros :

7218 91

— — De secção transversal rectangular:

— — — Laminados ou obtidos por vazamento contínuo:
7218 91 11

— — — — Contendo, em peso, 2,5 % ou mais de níquel

7218 91 19

— — — — Contendo, em peso, menos de 2,5 % de níquel

7218 99

— — Outros :

— — — De secção transversal quadrada:
7218 99 11

— — — — Laminados ou obtidos por vazamento contínuo
— — — Outros :

7218 99 20

— — — — Laminados ou obtidos por vazamento contínuo
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Montante do limite
máximo

(em toneladas)

Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a

7219

06.0070

(continuação

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

l

600 mm :
7219
7219
7219
7219
7219
7219
7219

11 00

— Simplesmente laminados a quente, em rolos

12 10
1290
13
13
14
14

10
90
10
90

7219 21 10

— Simplesmente laminados a quente, não enrolados

7219 21 90

7219
7219
7219
7219

22
22
23
24

10
90
00
00

— Simplesmente laminados a frio:
7219 33 10

— — De espessura superior a 1 mm mas inferior a 3 mm

7219 33 90
7219 34 10

— — De espessura igual ou superior a 0,5 mm mas não superior a 1 mm

7219 34 90

7219 35 10
7219 35 90

— De espessura inferior a 0,5 mm

7219 90

— Outros :

7219 90 10

— — Simplesmente tratados à superfície, incluídos os folheados ou chapea
dos, ou simplesmente recortados de formas diferentes da quadrada ou
rectangular

7220

Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm:

7220 1 1 00

— Simplesmente laminados a quente

7220 12 00
7221 00

Fio máquina de aço inoxidável:

7221 00 10

— Contendo, em peso, 2,5 % ou mais de níquel

7221 00 90

— Contendo, em peso, menos de 2,5 % de níquel

7224

Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primárias; produtos semima
nufacturados, de outras ligas de aço:

7224 90

— Outros :

— — De secção transversal quadrada ou rectangular:
— — — Laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo:
— — — — Com largura inferior a duas vezes a espessura:
7224 90 01

— — — — — De aços de corte rápido

7224 90 05

— — — — — Contendo, em peso, 0,7 % ou menos de carbono, de 0,5 % até
1,2 %, inclusive, de manganés e de 0,6 % até 2,3 % , inclusive,
de silício; contendo, em peso 0,0008 % ou mais de boro sem
que qualquer outro elemento atinja o teor mínimo indicado na
nota 1 f) do presente capítulo

7224 90 08

— — — — — Outros

7224 90 1 5

— — — — Outros

7225

Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior
a 600 mm :

ex 7225 50 00

— — Outros, simplesmente laminados a quente:
- C)

35 899

(continuação)
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Número
de ordem

06.0070

7227

(continuação¡,

7228

l
7228 10
7228 10 10

I

Montante do limite
máximo

Designação das mercadorias

Código NC D

(em toneladas)

Fio-máquina de outras ligas de aço
Barras e perfis, de outras ligas de aço, barra ocas para perfuração, de ligas de
aço ou de aço não ligado:
— Barras de aços de corte rápido:
— — Simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente
— — Outras :

7228 10 30

— — — Laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, simplesmente
folheadas ou chapeadas

7228 20

— Barras de aços silício-manganés:
— — De secção rectangular, laminadas nas quatro faces

7228 20 1 1
7228 20 19

— — Outras :
7228 20 30

— — — Laminadas, estiradas ou extrudadas, a
folheadas ou chapeadas

7228 30

— Outras barras, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, quente:
— — Simplesmente laminados a quente, não enrolados
— — Contendo, em peso, de 0,9 % até 1,15 % , inclusive, de carbono e de

7228 30 20

7228 30 41
7228 30 49

quente, simplesmente

0,5 % até 2 % , inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 % ou menos
de molibdénio
— — Outras :

— — — De secção circular, de diâmetro de 80 mm ou mais :

\

7228 30 61

— — — — De 80 mm ou mais

7228 30 69

— — — — Inferior a 80 mm

7228 30 70

— — — De secção rectangular, laminadas nas quatro faces

7228 30 89

— — — Outras

7228 60

— Outras barras :

7228 60 10

— — Laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, simplesmente folheadas
ou chapeadas

7228 70

— Perfis :

7228 70 10

7220 20

— — Simplesmente laminados, estirados ou extrudados a quente
Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm:
— Simplesmente laminados a frio:

7220 20 10

— — De largura superior a 500 mm

7220 90

— Outros :

7220

— — De largura superior a 500 mm :
7220 90 1 1

— — — Simplesmente tratados à superfície, incluídos os folheados ou
chapeados
— — De largura não superior a 500 mm:

— — — Simplesmente tratados à superfície, incluídos os folheados ou
7220 90 31
7222
7222 11 11

chapeados:
— — — — Laminados a quente, simplesmente folheados ou chapeados
Barras e perfis de aço inoxidável:
— Barras simplesmente laminadas, extiradas ou extrudadas, a quente

7222 11 19
7222 1 1 21

7222
7222
7222
7222

11
11
11
19

29
91
99
10

7222 19 90

l
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7222 30

— Outras barras :

7222 30 10

— — Laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, simplesmente folheadas
ou chapeadas

35 899

(continuação)
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(continuação
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Montante do limite
máximo

(em toneladas)

7222 40 10

— Perfis :

35 899

— — Simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente
— — Outros :

7222 40 30

— — — Laminados estirados ou extrudados, a quente, simplesmente
folheados ou chapeados

7224

Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primárias; produtos semima
nufacturados, de outras ligas de aço:

7224 10 00

— Lingotes e outras formas primárias

7224 90

— Outros :
— — Outros :

— — — Laminados a quente ou obtidos por vazamento contínuo:
7224 90 31

— — — — Contendo, em peso, de 0,9 % até 1,15 %, inclusive, de carbono e
de 0,5 % até 2 % , inclusive, de crómio e, eventualmente, 0,5 %
ou menos de molibdénio

7224 90 39
7225

— — — — Outros

Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior
a 600 mm :

7225 1 1 00

— De aços ao silício, denominados « magnéticos»

7225 19 10
7225 19 90
7225 20

— De aços de corte rápido :

7225 20 20

— — Simplesmente laminados; simplesmente tratados à superfície, incluídos
os folheados ou chapeados, ou simplesmente recortados de formas dife
rentes da quadrada ou rectangular

7225 30 00

— Outros, simplesmente laminados a quente, em rolos

7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80

— Outros, simplesmente laminados a quente, não enrolados

— Outros :
7225 91

— — Galvanizados electrolíticamente :

7225 91 10

— — Simplesmente tratados à superfície, incluídos os folheados ou chapea
dos, ou simplesmente recortados de formas diferentes da quadrada ou
rectangular

7225 92

— — Galvanizados por outro processo:

7225 92 10

— — — Simplesmente tratados à superfície, incluídos os folheados ou
chapeados, ou simplesmente recortados de formas diferentes da
quadrada ou rectangular

7225 99

— — Outros :

7225 99 10

— — — Simplesmente tratados à superfície, incluídos os folheados ou
chapeados, ou simplesmente recortados de formas diferentes da
quadrada ou rectangular

7226

Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largua inferior a 600
mm :

— De aços ao silício, denominados « magnéticos»:
7226 1 1

— — De grãos orientados:

7226 11 10

— — — De largura superior a 500 mm

7226 19

— — Outros :

7226 19 10

— — — Simplesmente laminados a quente
— — — Outros :

7226 19 30

— — — — De largura superior a 500 mm

(continuação)
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Número
de ordem

Código NC f)

06.0070

7226 20

— De aços de corte rápido :

7226 20 20

— — Simplesmente laminados a quente; de largura não superior a 500 mm,
laminados a quente, simplesmente folheados ou chapeados; de largura
superior a 500 mm, simplesmente laminados a frio ou simplesmente
tratados à superfície, incluídos os folheados ou chapeados

7226 91

— — Simplesmente laminados a quente:

7226 91 10

— — — De espessura de 4,75 mm ou mais

7226 91 90

— — — De espessura inferior a 4,75 mm

(continuação\

Designação das mercadorias
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Montante do limite
máximo

(em toneladas)
35 899

(continuação)

— Outros :

7226 92

— — Simplesménte laminados a frio:

7226 92 10

— — — De largura superior a 500 mm

7226 93

— — Galvanizados electrolíticamente :

7226 93 20

— — — De largura não superior a 500 mm, laminados a quente, simples
mente folheados ou chapeados; de largura superior a 500 mm ,
simplesmente tratados à superfície, incluídos os folheados ou
chapeados

7226 94

— — Galvanizados por outro processo:

7226 94 20

— — — De largura não superior a 500 mm, laminados a quente, simples
mente folheados ou chapeados; de largura superior a 500 mm,
simplesmente tratados à superfície, incluídos os folheados ou
chapeados

7226 99

— — Outros :

7226 99 20

— — — De largura não superior a 500 mm, laminados a quente, simples
mente folheados ou chapeados; de largura superior a 500 mm,
simplesmente tratados à superfície, incluídos os folheados ou
chapeados

7228

Barra e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de
aço ou de aço não ligado:

7228 70

— Perfis :
— — Outros

7228 70 31

— — — Laminados, estirados ou extrudados, a quente, simplesmente
folheados ou chapeados

7228 80

— Barras ocas para perfuração:

7228 80 10

— — De ligas de aço

(а) Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, a redacção da designação das mercadorias e considerada como tendo apenas
valor indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito deste anexo, pelo alcance dos códigos da Nomenclatura Combinada. Quando são
indicados «ex » códigos NC, os sistema de preferências será determinado por aplicação conjunta do código NC e do descritivo correspondente .
(*) Os códigos Taric figuram no anexo C V.
(') A admissão nesta subposição está sujeita às condições previstas nas diposições comunitárias em vigor na matéria.
(2) Produtos em rolos, com o peso de 500 kg ou mais.
(3) Excepto produtos que contenham, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, com a condição, porém, de que o teor em enxofre e em fósforo seja inferior, em
peso, a 0,04 % para cada um destes elementos, considerados isoladamente, e a 0,07 % para os dois elementos, em conjunto.
(4) Excepto produtos em rolos, com o peso de 500 kg ou mais.
O Que contenha, em peso, 0,6 % ou mais de carbono, com a condição, porém, de que o teor em enxofre e em fósforo seja inferior, em peso, a 0,04 % para
cada um destes elementos, considerados isoladamente, e a 0,07 % para os dois elementos, em conjunto.
(б) De uma espessura inferior a 3 mm .
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ANEXO C V

Códigos Taric
Codigo

Número
de ordem

Código NC

01.0040

ex 3916 90 90

10

ex
ex
ex
ex

90
19
51
19

10
10
10
10

ex 3919 10 90
ex 3919 90 90

10
10

ex 3915 90 93

20

ex 3916 90 90

20

ex 3917 29 19
ex 3917 32 51
ex 3917 39 19

20
20
20

3917
3917
3917
3917

10
29
32
39

Taric

Numero
de ordem

06.0050

01.0050

06.0060

Codigo NC

Código
Taric

ex 7216 33 10

90

ex 7216 33 90

90

ex 7211 14 90
ex 7211 19 90

90
90

ex 7212 60 91

90

ex 7211 14 10

18
19
99

ex 7211 19 20

13
15

ex 3919 10 90
ex 3919 90 90

20
20

17
18
99

01.0060

06.0020

ex 4012 10 80

90

ex 4012 20 90

90

ex 7211 14 10

ex 7212 10 91

10

ex 7207 20 32

10

ex 7208 51 10

10

ex 7208 52 10
ex 7208 53 10

10
10

10

ex 7211 13 00
ex 7211 14 90

10
10

99

ex 7211 19 90

10

10

ex 7212 60 91

10

ex 7213 91 20

10

12

06.0070

91

ex 7211 19 20

12
14

91

06.0040

ex 7216 31 11

ex 7216 31 19

99

ex 7216 31 91

10

ex 7213 91 70

99

ex 7216 31 99

10

99

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

11
19
91
99
11
19
91
99
10
90

91
91
91
91
91
91
91
91
10
10

10

ex 7225 50 00

10

99

ex 7216 32 11

10
99

ex 7216 32 19

10
99

ex 7216 32 91

ex 7216 32 99

11
19

10

99

7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216

31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
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ANEXO D

Produtos agrícolas referidos nos artigos 5? e 6°
Croácia,

Designação das mercadorias

Código NC

Taxa do
direito

Bósnia

- Herzegovina

preferencial

e FYROM

(em toneladas)
0101 19 10

Outros cavalos vivos destinados a abate, excepto os reprodutores de
raça pura (')

Isenção

Ilimitado

0709 51

Cogumelos, frescos ou refrigerados:

0709 51 30

Cantarelos

Isenção

Ilimitado

0709 51 50

Ce pes

Isenção

Ilimitado

0709 51 90

Outros

Isenção

Ilimitado

0711

Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo: com
gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras
substâncias destinadas a asseguar transitoriamente a sua conservação)
mas impróprias para a alimentação nesse estado:
Isenção

Ilimitado

ex 071 1 90 60

Outros cogumelos, excluídos os cogumelos de cultura

I

0712

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

0712 20 00

— Cebolas

Isenção

Ilimitado

— Cogumelos e trufas, excluídos os cogumelos de cultura

Isenção

Ilimitado

Isenção

Ilimitado

sementeira

Isenção

Ilimitado

Outros feijões, excepto os destinados a sementeira

Isenção

Ilimitado

Ginjas (Prunus cerasus), frescas

Isenção

3 000

(2)

(limite máximo)
0

ex 0712 30 00
0713

ex 0713 32 00

Legumes de vagem, secos , em grão, mesmo pelados ou partidos :
Outros feijões Adzuki (Phaseolus ou Vigna angularis), excepto os
destinados a sementeira

0713 33 90

ex 0713 39 00
0809 20 1 1

Outros feijões comuns (Phaseolus vulgaris), excepto os destinados a

0809 20 21
0809 20 31
0809 20 41
0809 20 51

0809 20 61
0809 20 71
0810 20

Famboesas , amoras, incluídas as silvestres, e amoras-framboesas , fres
cas :

ex 0810 20 10

Framboesas, de 15 de Maio a 15 de Junho

Isenção

Ilimitado

ex 0810 20 90

Outras, de 15 de Maio a 15 de Junho

Isenção

Ilimitado

0811

Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo
adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes :

0811 90

— Outras :

— — Adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes :
ex 0811 90 19

— — — De teor de açúcar superior a 13 % , em peso:
— Ginjas (Prunus cerasus) (4)

Isenção

— — — Outras :
ex 0811 90 39

— — — — Ginjas (Prunus cerasus) (4)

ll
19 800

Isenção

* (limite máximo)
(3)0

— — Outras :

— — — Cerejas:
0811 90 75

— — — — Ginjas (Prunus cerasus) (?)

Isenção

l
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Croácia,

Designação das mercadorias

Código NC

Taxa do
direito

preferencial

Bósnia

- Herzegovina
e FYROM

(em toneladas)
0812

ex 0812 10 00

Frutas conservadas transitoriamente (por exemplo: com gás sulfuroso
ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias desti
nadas a assegurar transitoriamente a sua conservação) mas impróprias
para alimentação nesse estado:
Ginjas (Prunus cerasus) (4)

Isenção

19 800

(limite máximo)
00
0813

ex 0813 40 95

Frutas secas, excepto das posições 0801 a 0806; misturas de frutas secas
ou de frutas de casca rija, do presente capítulo:
Ginjas (Prunus cerasus)

0904

Pimenta (do género Piper)·, pimentos dos géneros Capsicum ou
Pimenta , secos ou triturados ou em pó:

0904 12 00

— Pimentos secos, ou triturados ou em pó

Isenção

Ilimitado

Isenção

Ilimitado

0904 20

Pimentos secos ou triturados ou em pó:

0904 20 10

— — Pimentos doces ou pimentos, neither crushed nor ground

Isenção

Ilimitado

0904 20 90

— — Triturados ou em pó

Isenção

Ilimitado

0909

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

Isenção

Ilimitado

Isenção

Ilimitado

bagas de zimbro
1209

Sementes, frutos e esporos, para sementeira:

2001

Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas prepa
rados ou conservados em vinagre ou em ácido acético:

ex 2001 10 00

Pepinos

Isenção

3 000

(quantidade de
referência)
2001 90 70

Pimentos doces ou pimentões

2004

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados , excepto em
vinagre ou em ácido acético, congelados , com excepção dos produtos
da posição 2006:

ex 2004 90 30

Chucrute

Isenção

Isenção

Ilimitado

100

(quantidade de
referência)
0
Outros, incluídas as misturas :
ex 2004 90 98

2005

ex 2005 90 70

2005 90 75

Outros, produto denominado «AVJAR» obtido através da transforma
ção de pimentões, com adição de especiarias ou de extractos de espe
ciarias ou de destilados de especiarias naturais e, eventualemente, de
beringelas ou de tomates, de teor total em extractos secos igual ou
superior a 9 % , principalmente utilizada como salada

Isenção

Ilimitado

Misturas de produtos hortícolas, produto denominado «AVJAR» obtido
através da transformação de pimentões, com adição de especiarias ou
de extractos de especiarias ou de destilados de especiarias naturais e
eventualmente de beringelas ou de tomates, de teor total em extractos
secos igual ou superior a 9 %, principalmente utilizado como salada:

Isenção

Ilimitado

Chucrute

Isenção

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, excepto em
vinagre ou em ácido acético, não congelados, com excepção dos
produtos da posição 2006:

100

(quantidade de
referência)
0
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Croácia,

Designação das mercadorias

Código NC

Taxa do
direito

preferêncial

Bósnia

-Herzegovina
e FYROM

(em toneladas)
2008

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conser
vadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edul

corantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas noutras
posições:
Sem adição de álcool:
2008 60 51

Ginjas (Prunus cerasus), com adição de açúcar, em embalagens
imediatas de conteúdo líquido superior a 1 kg (4)

Isenção

2008 60 61

Ginjas (Prunus cerasus), com adição de açúcar, em embalagens
imediatas de conteúdo líquido não superior a 1 kg (4)

Isenção

Ginjas (Prunus cerasus), sem
imediatas de conteúdo líquido
Ginjas (Prunus cerasus), sem
imediatas de conteúdo líquido

adição de açúcar, em embalagens
de 4,5 kg ou mais (4)

Isenção

adição de açúcar, em embalagens
de menos de 4,5 kg (4)

Isenção

2008 60 71

2008 60 91

(')
(:)
(3)
(4)
(*)

19 800

* (limite máximo)
00

A admissão nesta subposição está sujeita as condições previstas nas disposições comunitárias em vigor na matéria.
A isenção só se aplica aos direitos ad valorem.
Este limite máximo é gerido por intermédio de certificados de importação.
Sob reserva de um preço mínimo de importação determinado anualmente pela Comissão.
Limite máximo para os produtos dos códigos NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 60 51 , 2008 60 61 , 2008 60 71 e
2008 60 91 .

(6) Quantidade global para os produtos dos códigos NC ex 2004 90 30 e 2005 90 75.
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ANEXO E

Produtos agrícolas referidos no artigo 7?

Número de
ordem

Código NC

09.1507

ex 0703 20 00

09.1509

0709 60 10

09.1511

0710 21 00

09.1517

ex 2008 60 39

09.1515

2204

Volume do

Direito do

contingente

contingente

300 toneladas

Isenção

Pimentos doces ou pimentões, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro

1 200 toneladas

Isenção

Ervilhas (Pisum sativum), de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro

1 300 toneladas

Isenção

Cerejas doces de polpa clara, com um diâmetro igual ou inferior
a 18r9 mm, descaroçadas, destinadas ao fabrico de produtos de
chocolate, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro (')

2 600 toneladas

Isenção

Designação das mercadorias

Alhos comuns , de 1 de Fevereiro a 31 de Maio

Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com
álcool; mostos de uvas, excluídos os do código 2009:
— Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido

impedida ou interrompida por adição de álcool:
2204 21

— — Em recipientes de capacidade:
— — — Outros :

— — — — De teor alcoólico adquirido não superior a 1 3 % vol:
— — — — — Outros :
2204 21 79

ex 2204 21 80

— — — — — — Vinhos brancos

Isenção

— — — — — — Outros vinhos

Isenção

— — — — De teor alcoólico adquirido superior a 13 % voi e
não superior a 15 % vol:
— — — — — Outros :
2204 21 83
ex 2204 21 84

— — — — — — Vinhos brancos

Isenção

— — — — — — Outros vinhos

Isenção

— — Outros :
— — — Outros :

545 000 hl

> (Eslovénia
incluída)

— — — — De teor alcoólico adquirido não superior a 13 % vol:
— — — — — Outros :

2204 29 65
ex 2204 29 75

— — — — — — Vinhos brancos

Isenção

— — — — — — Outros vinhos

Isenção

— — — — De teor alcoólico adquirido superior a 13 % voi e
não superior a 15 % vol:
— — — — — Outros :

2204 29 83
ex 2204 29 84

Isenção

— — — — — — Vinhos brancos
— — — — — — Outros vinhos

J

Isenção

de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro
09.1503

ex 2208 90 33

Aguardentes de ameixas comercializadas sob a designação de
«Sljivovica» e apresentadas em recipientes de dois litros ou

5 420 hl

Isenção

1 500 toneladas

Isenção

menos, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro
09.1505

ex 2401 10 60
ex 2401 20 60

Tabaco «sun cured» do tipo oriental, de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro

('■) A admissão nesta subposição está sujeita às condições previstas nas disposições comunitárias em vigor na matéria.
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SUBDIVISÃO TARIC

Número de
ordem

Código NC

Subdivisão
Tarie

09.1507

ex 0703 20 00

40

09.1517

ex 2008 60 39

11

09.1515

ex 2204 21 80

79

80

ex 2204 21 84

10
79

80

ex 2204 29 75
ex 2204 29 84

10
10
30

09.1503

ex 2208 90 33

10

09.1505

ex 240 1 10 60
ex 2401 20 60

10
10
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE
ANEXO — LIITE — BILAGA

1 Exporter ( name , full address , country)
Exportateur ( nom , adresse complète , pays )

2 No

ORIGINAL

3 Quota year
Année contingentais

4 Country of destination
Pays de destination

6 Issuing authority
Organisme émetteur
5 Consignee ( name , full address, country)
Destinataire ( nom , adresse complète , pays)

7

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
8 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d' embarquement — Moyen de transport

Plum spirit 'Sljivovica '
Eau-de-vie de prunes « Sljivovica»
( CN Code ex 2208 90 33)
( Code NC ex 2208 90 33)

9 Marks and numbers — Number and kind of packages
Marques et numéros — Nombre et nature des colis

10 % vol of
alcohol
% vol
d' alcool

12 % vol of alcohol and litres ( in words)
% vol d'alcool et litres (en lettres)

13 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

I hereby certify that the plum spirit 'Sljivovica' described in this certificate corresponds with the definition given on the reverse.
Je certifie que l'eau-de-vie de prunes « èljivovica» décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso.
Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
( Cachet et signature)

11 Litres
Litres

DEFINITION

Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name
SLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to
the quality of spirituous beverages, in force in the Republics and territory referred to in
this Regulation .
DEFINITION

Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoometrique égal ou supérieur a 40 % vol, commer
cialisée sous la dénomination SLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans
la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans les répu
bliques et territoire visés par le présent règlement.

1 Exporter ( name , full address , country)
Exportateur ( nom , adresse complète , pays )

2 No

ORIGINAL

3 Quota year
Année contingentaire

4 Country of destination
Pays de destination

6 Issuing authority
Organisme émetteur
5 Consignee ( name , full address , country)
Destinataire ( nom , adresse complète , pays )

7

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
8 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport

Tobacco — Tabac

' Prilep '
( CN Code ex 2401 10 60 and ex 2401 20 60)
(Code NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60)
9 Marks and numbers — Number and kind of packages
Marques et numéros — Nombre et nature des colis

10 Net weight
( kg )
Poids net

( kg )

11 Net weight ( in words)
Poids net (en lettres )

12 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

I hereby certify that the tobacco described in this certificate is ' Prilep' tobacco within the meaning of Regulation (EEC) No 547/92.
Je certifie que le tabac décrit dans ce certificat est le tabac « Prilep » au sens du règlement (CEE) n0 547/92.
Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
( Cachet et signature)

18 . 1 . 97

HPT I

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

ANEXO F

Definição dos produtos «baby beef» referidos no artigo 8?
Código NC

Designação das mercadorias

0102

Animais vivos da especia bovina:

0102 90

— Outros :

— — Das espécies domésticas:
— — — De peso superior a 300 kg:

— — — — Novilhas (bovinos, fêmeas que nunca tenham parido):
ex

0102 90 51

— — — — — Destinadas a abate :

— Não tendo nenhum dente de substituição e de peso igual ou
superior a 320 kg e inferior ou igual a 470 kg (a)
ex

0102 90 59

— — — — — Outros :

— Não tendo nenhum dente de substituição e de peso igual ou
superior a 320 kg e inferior ou igual a 470 kg (a)
— — — — Outros :
ex

0102 90 71

— — — — — Destinadas a abate:

— Touros e bois não tendo nenhum dente de substituição e de peso
igual ou superior a 350 kg mas não superior a 500 kg (a)
ex

0102 90 79

— — — — — Outros :

— Touros e bois não tendo nenhum dente de substituição e de peso
igual ou superior a 350 kg mas não superior a 500 kg (a)

ex

0201

Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas :

0201 10 00

— Carcaças e meias carcaças :

— Carcaças tendo um peso igual ou superior a 180 kg e inferior ou igual a 300
kg e meias carcaças tendo um peso igual ou superior a 90 kg e inferior ou
igual a 150 kg, apresentando um fraco grau de ossificação das cartilagens
(nomeadamente, as das sínfises públicas e das apófises vertebrais), cuja carne é
rosa-claro e a gordura, de estrutura extremamente fina, é de cor branca e
amarelo-claro (a)

ex

0201 20

— Outras peças não desossadas :

0201 20 20

— — Quartos denominados « compensados»:

— Quartos ditos «compensados», tendo um peso igual ou superior a 90 kg e
inferior ou igual a 150 kg, apresentando um fraco grau de ossificação das
cartilagens (nomeadamente, as das apófises vertebrais), cuja carne é rosa
-claro e a gordura, de estrutura extremamente fina, é de cor branca a
amarelo-claro (a)
ex

0201 20 30

— — Quartos dianteiros separados ou não:

— Quartos dianteiros separados, tendo um peso igual ou superior a 45 kg e
inferior ou igual a 75 kg, apresentando um fraco grau de ossificação das
cartilagens (nomeadamente, as das apófises vertebrais), cuja carne é rosa
-claro e a gordura, de estrutura extremamente fina, é de cor branca a
amarelo-claro (a)
ex

0201 20 50

— — Quartos traseiros separados ou não:

— Quartos traseiros separados tendo um peso igual ou superior a 45 kg e
inferior ou igual a 75 kg, sendo esse peso igual ou superior a 38 kg e infe
rior ou igual a 68 kg, quando se trata de cortes ditos « pistola», apresen
tando um fraco grau de ossificação das cartilagens (nomeadamente, as das
apófises vertebrais), cuja carne é rosa-claro e a gordura de estrutura extre
mamente fina é de uma cor branca a amarelo-claro (a)
(a) A admissão nesta subposição está sujeita as condições previstas nas disposições comunitárias em vigor na matéria.
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ANEXO G

Contingente pautal «baby beef» referido no n? 2 do artigo 8?
Direito aplicável:
20 % do direito PAC (*) aplicável
Croácia

9 400 toneladas (peso da carcaça)

Bósnia-Herzegovina

1 500 toneladas (peso da carcaça)

Antiga República Jugoslava da Macedónia
(*) PAC = Pauta Aduaneira Comum .

825 toneladas (peso da carcaça)
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REGULAMENTO (CE) N ? 71 /97 DO CONSELHO

de 10 de Janeiro de 1997

que torna extensivo o direito anti-dumping definitivo criado pelo Regulamento
(CEE) n? 2474/93 sobre as bicicletas originárias da República Popular da China
às importações de certas partes de bicicletas originárias da República Popular da
China e que estabelece a cobrança do direito objecto da extensão sobre tais
importações registadas nos termos do Regulamento (CE) n ? 703/96
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

(4)

entre 1 de Abril de 1995 e 31 de Março de 1996.

(5)

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 384/96 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à defesa

contra as importações objecto de dumping de países não
membros da Comunidade Europeia ('), nomeadamente os
artigos 13 ? e 14?,

— Helmig, Overath, Alemanha
— Moore Large & Co, Derby, Reino Unido

após consulta do comité consultivo,

— One + One , Oostvoorne, Países Baixos

Considerando o seguinte :

—
—
—
—
—

A. PROCESSO

Através do Regulamento (CE) n ? 703/96 (2), a
Comissão deu início a um inquérito sobre a evasão
dos direitos anti-dumping criados pelo Regula
mento (CEE) n ? 2474/93 do Conselho (3) sobre as
importações de bicicletas originárias da República
Popular da China, causada pelas importações de
partes de bicicletas originárias deste país que são
utilizadas na montagem de bicicletas na Comuni
dade, e instruiu as autoridades aduaneiras
no sentido de, em coformidade com o disposto

no n ? 5 do artigo 14? do Regulamento (CE)
n ? 384/96, a seguir designado «regulamento de
base», registarem as importações de quadros, garfos,
aros e cubos de bicicletas, que constituem, os prin
cipais componentes de um bicicleta.

(2)

Promiles, Villeneuve d Ascq, França
Reece, Birmingham, Reino Unido
Splendor, Nanine, Bélgica
Starway, Lunes, França
Tandem, Brigg, Reino Unido

A Comissão procurou obter e verificou todas as
informações que considerou necessárias e procedeu
a verificações nas instalações das empresas acima
referidas. Entre as referidas empresas, concluiu-se
que a Tandem e a Promiles eram efectivamente
produtores comunitários e que a Helmig era um
importador.
(6)

Foi concedida uma audição às empresas que o soli
citaram no prazo estabelecido no Regulamento (CE)
n ? 703 /96 .

(7)

Os seguintes produtores comunitários solicitaram
um

certificado

de

não

Os produtos objecto de inquérito são as partes e

compreendidos entre o código 871491 10 e o

— Dawes, Reino Unido

A Comissão avisou oficialmente os representantes
da República Popular da China sobre o início do
inquérito, tendo enviado questionários às empresas
da Comunidade interessadas que foram mencio

— Hercules, Alemanha

do

— Mercier, França
— MICMO, França
— Promiles, França

nadas na denúncia, bem como a outras empresas

— Raleigh, Reino Unido

comunitárias que se deram a conhecer à Comissão
ou que foram, numa fase subsequente, referidas

(Á JO n? L 228 de 9. 9. 1993, p. 1 .

termos

— Batavus, Países Baixos

código 8714 99 90 .

(') JO n? L 56 de 6. 3. 1996, p. 1 .
(2) JO n? L 98 de 19. 4. 1996, p. 3.

nos

base :

— BH, Espanha
— Cycleurope, França

pelo autor da denúncia.

evasão

disposto no n ? 4 do artigo 13 ? do regulamento de

acessórios de bicicletas originários da República
Popular da China que são utilizados na montagem
de bicicletas na Comunidade. Estes produtos estão
actualmente classificados nos códigos NC

(3)

Entre as empresas mencionadas na denúncia, ou
subsequentemente referidas pelo autor da denúncia,
e as que se deram a conhecer no prazo de quarenta
dias fixado no Regulamento (CE) n ? 703/96, a
Comissão recebeu respostas completas das seguin
tes :

Tendo em conta a proposta apresentada pela Comissão

(1 )

O inquérito abrangeu o período compreendido

— Tandem, Reino Unido

(8)

As seguintes empresas deram-se a conhecer após o
prazo de quarenta dias estabelecido no Regula
mento (CE) n ? 703/96, tendo solicitado igualmente
um certificado de não evasão :

N? L 16/56
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— Buche, Alemanha

Uma das empresas mencionadas no considerando 5

— Horlacher, Alemanha

utilizou o modus operandi acima descrito para
cerca de 75 % das suas operações de montagem de

— Monark Crescent, Suécia

bicicletas durante o período de inquérito. Todavia,
durante esse período, a referida empresa alterou as
suas modalidades de aprovisionamento, tendo
no final desse período passado a utilizar na
montagem destas bicicletas mais de 40 % de partes
de países que não a China, que adquiriu directa
mente a fabricantes estabelecidos nos países de
origem ou a filiais dos referidos fabricantes estabe
lecidas na Comunidade (ver considerando 17).

— Pantherwerke, Alemanha

— Quantum, França

— PRO-FIT Sportartikel GmbH, Alemanha
— Tekno Cycles, França
— TNT, Espanha

A fim de assegurar que determinadas partes semi
montadas de bicicletas importadas não seriam clas
sificadas de acordo com a alínea b) da regra 3 das

B. ÂMBITO DO INQUÉRITO
(9)

regras gerais para a interpretação da nomenclatura

No que respeita as partes utilizadas nas operações
de evasão, os n ?s 1 e 2 do artigo 13 ? do regula
mento de base prevêem que a aplicação dos direitos
anti-dumping em vigor seja tornada extensiva às
importações de partes do país sujeito às medidas,
ou seja, originárias ou provenientes desse país. Por
conseguinte, foi concedida às partes em questão da
China a possibilidade de, relativamente às partes
provenientes da China, apresentarem elementos de
prova de que as mesmas não eram originárias da

da

PAC

como

bicicletas

acabadas,

uma garantia oficial de que o direito anti-dumping
não seria aplicado às referidas bicicletas semi
montadas .

China .

2. Condições do artigo 13 ?

O âmbito do inquérito abrangeu as partes de bici
cletas importadas da China na Comunidade, que
são utilizadas na montagem de bicicletas acabadas
para venda na Comunidade, em condições que, de
acordo com as alegações do autor da denúncia,
preenchem os critérios estabelecidos nos n?s 1 e 2,
alíneas a), b) e c), do artigo 13 ? do regulamento de

i) Alteração nos fluxos comerciais
( 11 )

C. RESULTADOS DO INQUÉRITO

madamente 450 000 unidades . Este efeito de substi

Foi estabelecido no âmbito do inquérito que quatro
das oito empresas de montagem de bicicletas iden
tificadas no considerando 5 encomendaram bici

aumento de aproximadamente 110 000 unidades
entre 1992 e o período de inquérito.

cletas quase completas não montadas aos produ
tores chineses durante o período de inquérito. Para
as expedições correspondentes para a Europa, os
fornecedores procederam de um modo segundo o
tores, enviadas em datas diferentes e, por vezes,
descarregadas em portos diferentes. Através desta
prática, bastante onerosa e que implica dificuldades
adicionais significativas de natureza logística, as
empresas de montagem evitavam que as partes
importadas fossem classificadas, em conformidade
com a alínea a) da regra 2 das regras gerais para a
interpretação da nomenclatura da pauta aduaneira
comum (a seguir designada «pac»), com bicicletas
acabadas que teriam sido sujeitas ao direito anti
-dumping.

Entre 1992 e o período de inquérito, as importações
de bicicletas (em unidades) da China na Comuni
dade diminuíram mais de 98 %,o que representa
uma redução de 1,5 milhões de unidades, enquanto,
por exemplo, as importações de quadros acabados
de bicicletas, a principal parte de bicicleta impor
tada para as operações de montagem, aumentaram
mais de 146 % (em unidades) durante o mesmo
período, o que representa um aumento de aproxi
tuição é corroborado pelos dados recolhidos
durante o inquérito efectuado no local : a produção
de bicicletas montadas a partir de conjunto da
República Popular da China pelas cinco empresas
objecto de inquérito, como base na prática descrita
no considerando 10 , aumentou 80 % , o que repre
senta, só para estas empresas de montagem, um

1 . Natureza da prática de evasão

qual, as partes destinadas à mesma empresa de
montagem eram repartidas por diversos conten

algumas

empresas de montagem solicitaram às autoridades
aduaneiras nacionais informações pautais vincula
tivas que classificavam essas montagens como
partes, o que lhes foi concedido, obtendo assim

base .

( 10)
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ii) Motivo ou justificação económica insuficientes
( 12)

Duas das empresas objecto do inquérito alegaram
ter iniciado as operações de montagem de bicicletas
na Comunidade devido à suspensão das taxas prefe
renciais dos direitos de importação aplicáveis às
bicicletas originárias da China, ao abrigo do
Sistema de Preferências Generalizadas para os
países em vias de desenvolvimento em 1991 e
1992, e não à criação de direitos anti-dumping.
Este argumento não é convicente uma vez que o
SPG em relação às bicicletas chinesas apenas foi
suspenso temporariamente e as modalidade de
expedição referidas no considerando 10 eram
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onerosas e implicavam dificuldades logísticas
adicionais significativas. Contudo, é razoável
concluir que as práticas destas duas empresas, tal
como as das outras três empresas, tendo em conta

recuperarem a documentação necessária, tais como

certificados de origem, facturas de produtores e
documentos relativos ao transporte, não conse
guiram apresentar elementos de prova suficiente
durante as verificações no local susceptíveis de
provar a origem das partes alegadamente não origi
nárias da China, tal como indicado pelos fornece
dores nas facturas e declarado à alfândega
no momento da importação das partes em questão.

as elevadas margens de dumping determinadas
durante o inquérito inicial, o momento em que
ocorreram, o volume de produção, as modalidades
de compra e o nível pouco elevado do valor acres
centado, não estavam, na acepção do artigo 13 ? do
regulamento de base, suficientemente motivadas ou
não tinham justificação económica que não a cria

A operação de verificação nas instalações destas
duas empresas revelou que as mesmas haviam
importado rodas completas que foram montadas na
República Popular da China. No entanto, as rodas
foram registadas nas facturas dos fornecedores
como sendo bandas de rodagem, tubos, aros, cubos,
pinhões de rodas livres, etc ., de origens distintas e,

ção do direito anti-dumping.

iii) Início ou intensificação substancial das opera
ções

( 13)

por conseguinte, foram declaradas à alfândega
no momento da importação como partes indivi
duais, com uma origem específica para cada parte .

No que diz respeito às cinco empresas em questão,
as respectivas operações de montagem ou importa
ção de partes de bicicletas da China destinadas à
montagem de bicicletas começaram ou aumen
taram substancialmente dsde 1992/ 1993, altura em

Por

que foi efectuado o inquérito inicial.

concluíram que, não existindo elementos de prova
em contrário, todas as partes expedidas da China
eram originárias deste país e que, nestas circunstân
cias, 60 % ou mais do valor total das partes utili
zadas na montagem das bicicletas a partir destas

iv) Partes que representam 60 °/o do valor total do
produto acabado
( 14)

No que respeita às cinco empresas de montagem
que encomendaram na República Popular da China
conjuntos de bicicletas quase completos,
concluiu-se que todas as partes destes conjuntos
eram expedidos da China. Três das referidas
empresas reconheceram, em conformidade com o
que havia sido declarado à alfândega, que todas as
partes importadas da China eram de origem
As duas outras empresas de montagem alegaram

que mais de 40 % das partes utilizadas na
montagem de bicicletas a partir desses conjuntos
eram originárias de outros países. Todavia, foi
determinado que os conjuntos de partes encomen
dados por estas duas empresas eram expedidos da
China e que as partes originárias da Comunidade
eram unicamente utilizadas em muito pequena
escala na montagem de bicicletas a partir destes
conjuntos de partes.

No que respeita a algumas partes provenientes da
China, estas empresas de montagem apresentaram
certificados de origem chinesa (formulário A) à
alfândega, a fim de beneficiarem do tratamento

preferencial concedido às mercadorias chinesas
abrangidas pelo SPG, enquanto as restantes merca
dorias provenientes da China foram declaradas
como não sendo de origem chinesa e, consequente
mente, sujeitas ao pagamento do direito normal
aplicável aos países terceiros. No tocante às partes
que, alegadamente, não eram originárias da China
— mas que foram expedidas da China — é de assi
nalar que as empresas de montagem não conse
guiram provar à Comissão a origem não chinesa
dessas partes. Embora essas duas empresas tenham
beneficiado de uma prorrogação dos prazos para

conseguinte,

os

serviços

da

Comissão

partes eram de origem chinesa.
( 16)

Além disso, concluiu-se durante a verificação
no local que o valor das partes dos conjuntos idên
ticos expedidas da China para estas duas empresas
variava de remessa para remessa sem motivo
aparente. Esta «fixação errática dos preços» impediu
a determinação exacta do valor das partes em ques
tão .

chinesa .

( 15)
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( 17)

Uma das empresas de montagem, que utilizou
conjuntos encomendados na China durante o
período do inquérito em cerca de 75 % da sua
produção de bicicletas, conseguiu provar que
utilizou na montagem dos restantes 25 % mais de
40 % de partes originárias de países que não a
China. No final do período de inquérito (Março de
1996), esta empresa passou a realizar a montagem
de bicicletas, que haviam sido previamente enco
mendadas à China em conjuntos, utilizando partes
de origem não chinesa que foram directamente
adquiridas aos fabricantes ou às suas filiais na
Comunidade (ver considerando 10). No que
respeita a estas bicicletas, a empresa de montagem
conseguiu finalmente provar, durante a verificação
no local, que os modelos montados assim
entre Março e Outubro de 1996 continham mais de

40 % de partes originárias de países que não a
República Popular da China. Por conseguinte, os
serviços da Comissão estabeleceram que embora
75 % da produção desta empresa de montagem
durante o período de inquérito contivesse mais de
60 % de partes originárias da República Popular da
China, a empresa havia reduzido, desde Março de
1996, a sua proporção de partes de origem chinesa
para uma percentagem inferior a 60 % do valor
total das partes do produto montado.
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v) Regra dos 25 % no que respeita ao valor acres
centado das partes incorporadas
( 18)

Concluiu-se que, em relação às cinco empresas em
causa, o valor acrescentado das partes incorporadas

18 . 1 . 97

caram uma subcotação dos preços de exportação
que não foram objecto de dumping, durante o
período de inquérito inicial .

(21 )

claramente inferior ao limiar de 25 % estabelecido

Em termos gerais, a comparação revelou que os
preços de venda das bicicletas montadas provo
caram uma subcotação média de 14,5 % dos preços
de exportação, que não foram objecto de dumping,
das bicicletas chinesas durante o período de inqué

no n ? 2, alínea b), do artigo 13 ? do regulamento de

rito inicial .

na Comunidade, numa base modelo a modelo,

variava apenas entre 10 % e 16 % do custo de
fabrico de uma bicicleta completa, percentagem
base .

(22)
3 . Neutralização dos efeitos correctivos do

resulta directamente do facto de o volume das

direito e elementos de prova de dumping

importações de bicicletas chinesas durante o
período de inquérito inicial ter sido substituído, em
grande medida, em termos de quantidades, pelas
importações de quadros de bicicletas acabados de
origem chinesa, tal como estabelecido no conside

i) Neutralização
( 19)

A fim de verificar se os efeitos correctivos do
direito anti-dumping tinham sido neutralizados em
termos de preços de venda, foi efectuada uma
comparação entre os preços de venda das bicicletas
montadas na Comunidade a partir de partes

rando 11 .

Neste contexto, é de assinalar que, devido à não
colaboração de muitas das empresas de montagem
(ver considerando 25), a Comissão não teve acesso a
informações directas relativas à quantidade total de

chinesas e vendidas na Comunidade durante o

período de inquérito pelas empresas de montagem
que colaboraram no inquérito («bicicletas monta
das») e os preços de exportação «não objecto de
dumping» das bicicletas chinesas durante o período
de inquérito inicial (ou seja, os preços de exporta

vendas de bicicletas montadas na Comunidade .

Todavia, a Comissão veirificou que o volume de
bicicletas vendidas apenas pelo reduzido número de
empresas que colaboraram durante o período de
inquérito se elevou efectivamente a 24 % das
vendas de bicicletas chinesas comparáveis durante o
período de inquérito inicial, enquanto essas
empresas de montagem que colaboraram apenas
representavam 25 % da totalidade das importações
de quadros de bicicletas acabados originários da
China durante o período de inquérito relativo à
evasão dos direitos. Por conseguinte, os dados
fornecidos pelas empresas de montagem que cola
boraram no inquérito corroboram plenamente a
conclusão de que as vendas de bicicletas montadas
na Comunidade a partir de partes chinesas substi
tuíram em grande medida as importações de bici

ção efectivos, do produto desalfandegado, majorados
do direito anti-dumping).

(20)

A existência de uma neutralização dos efeitos
correctivos em termos de quantidades vendidas

Segundo o mesmo método já aplicado aquando do
inquérito inicial, foi efectuada uma comparação
entre grupos de bicicletas idênticos ou comparáveis.
Foram determinados para cada grupo os preços

médios ponderados, tendo sido efectuados ajusta
mentos a estes preços, a fim de assegurar uma
compração no mesmo estádio comercial, na mesma
base de preços líquidos e em condições de entrega
comparáveis. Subsequentemente, em relação a cada
grupo, verificou-se se os preços de venda das bici
cletas montadas haviam provocado uma subcotação
dos preços de exportação que não foram objecto de
dumping das bicicletas chinesas durante o período
de inquérito inicial. A fim de determinar uma
margem média, a soma das margens de neutraliza
ção para os grupos relativamente aos quais foi esta

cletas chinesas acabadas.

(23)

À luz do acima referido, conclui-se que as vendas
de bicicletas montadas na Comunidade a partir de
partes originárias ou provenientes da China neutra
lizaram os efeitos correctivos das medidas anti

-dumping em questão, tanto em termos de preços

belecida a existência de neutralização foi expressa

de venda, como de quantidades.

em termos de uma percentagem do valor total de
importação das bicicletas chinesas que não foram
objecto de dumping (CIF fronteira comunitária), tal
como estabelecido no inquérito inicial, para todos
os grupos incluídos na comparação.

ii) Elementos de prova de dumping.

No que respeita aos grupos de bicicletas utilizados
na comparação, concluiu-se que 77 % do volume
total de vendas das empresas de montagem em
questão eram modelos equivalentes aos modelos
utilizados durante o período de inquérito inicial,
tendo, por conseguinte, sido utilizados na compara
ção. Verificou-se também que mais de 90 % das
vendas utilizadas para efeitos de comparação provo

(24)

O dumping foi calculado com base nos modelos
mais populares de bicicletas montadas para cada
empresa que representaram entre 50 % e 100 % do
seu volume de vendas ('). Estes modelos foram

(') Em relação a uma das empresas, a comparação baseou-se no
volume de vendas de modelos montados vendidos unicamente

a empresas não ligadas, dado que estas empresas não conse
guiram fornçcer à Comissão informações suficientemente pre
cisas e fiáveis que permitissem estabelecer uma ligação entre
as transacções entre as partes ligadas e as vendas finais.
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comparados com os valores normais previamente
estabelecidos (Taiwan foi o país de referência no
inquérito inicial), utilizando os mesmos oito crité
rios (ou seja, categoria da bicicleta, material do
quadro, número de velocidades, dispositivo de
mudança de velocidades, pedaleiros, alavanca de
velocidades, travões e cubos de travões) de uma
forma o mais razoável possível.

N ? L 16/59

D. MEDIDAS PROPOSTAS

1 . Natureza das medidas: extensão do âmbito

de aplicação do direito
(26)

Tendo em conta que os valores normais foram esta
belecidos no nível FOB de Taiwan para os exporta
dores em causa, foi necessário adaptar os preços de
revenda na Comunidade para o mesmo nível a fim
de os tomar comparáveis. A comparação efectiva
foi, pois, efectuada numa base FOB China/FOB

Tendo em conta as conclusões estabelecidas, o
direito anti-dumping em vigor aplicável às bici
cletas completas (30,6 %) deverá ser tornado exten

sivo a determinadas partes de bicicletas originárias
ou provenientes da China, com excepção das partes
cuja origem não chinesa tenha sido provada.

O inquérito revelou que as importações de partes
pré-montadas, pré-tratadas ou pré-pintadas eram
típicas das operações de montagem. Em geral, os
produtores comunitários tratam e pintam as partes
que importam, não importando conjuntos pré

Taiwan .

Concluiu-se que os valores do dumping variaram
entre 16 % e 53 % para as empresas em causa.

- montados de bicicletas. Um caso típico é o das
rodas completas em oposição às importações de
aros e de cubos: os produtores comunitários
importam as primeiras em vez dos segundos.

4. Operações de montagem por empresas que
não colaboraram

(27)

(25)

Tendo em conta a alteração significativa dos fluxos
comerciais referida no considerando 11 e a não

Por conseguinte, a fim de minimizar o risco de

afectar importações que não constituem uma evasão
dos direitos, em especial as importações de partes

colaboração de muitas empresas, não existem
motivos para crer que as empresas que não colabo

não essenciais, a extensão do direito deverá limi

raram evadiram os direitos anti-dumping em vigor

que figura abaixo), ou seja:

tar-se às partes essenciais (ver coluna 1 do quadro

em menor escala do que as empresas que colabora

— quadros pintados ou anodizados ou polidos e/ou

ram .

Por conseguinte, o direito anti-dumping deverá ser
tornado extensivo não só às empresas que colabo
raram no inquérito mas também às que não colabo
raram. Qualquer outro tratamento equivaleria efec
tivamente a recompensar a não colaboração, o que
constituiria um paradoxo ainda mais inaceitável no
âmbito de um processo de evasão de direitos do
que num processo de dumping convencional. No
entanto, as medidas adoptadas deverão ser conce
bidas de modo a afectar unicamente as importações
de partes utilizadas nas operações de montagem

pelas empresas que evadiram os direitos.

— travões (ou seja, outros travões e alavancas de
travão).

envernizados

— outros

8714 91 30

— pintados ou anodizados ou polidos e/ou
outros

e

— mudanças (ou seja, dérailleurs, pedaleiros e
pinhões de roda livre spocket),

8714 91 10

envernizados

travões

— rodas completas (com ou sem câmaras de ar,
pneus e roda spocket),

— pintados ou anodizados ou polidos e/ou

Garfos

com

— garfos pintados ou anodizados ou polidos e/ou
envernizados (incluindo com travões montados),

Codigo NC

Produto

Quadros

envernizados (incluindo
mudanças montados),

Extensão
das medidas
I

Registo

Cobrança

inicial
II

subsequente
III
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Extensão
das medidas
I

Código NC

Produto
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Registo

Cobrança

inicial
II

subsequente

Aros

8714 92 10

x

Cubos

8714 93 10

x

Dérailleur

8714 99 50

Pedaleiros

8714 96 30

Pinhões de roda livre sprocket

8714 93 90

Outros travões

x

8714 94 30

x

Alavancas de travões

ex 8714 94 90

Rodas completas

ex 8714 99 90

x

8714 99 10

x

Guiadores

2. Cobrança do direito sobre as importações
objecto de registo

(28)

III

comunitaria nos inquéritos anteriores, tendo os
outros pedidos sido apresentados por produtores
que não participaram no processo inicial mas que
foram identificados como produtores comunitários
com base nas suas respostas ao questionário, que
foram verificadas no local. Por conseguinte, o
direito anti-dumping aplicável às bicicletas originá

O direito sobre as importações objecto de registo
em conformidade com o Regulamento (CE)
n ? 703 /96 só deverá ser cobrado relativamente às

partes descritas no considerando 27.

rias da China não deve ser tornado extensivo às

(29)

As empresas isentas do direito anti-dumping

importações de partes essenciais de bicicletas utili
zadas nas operações dessas empresas.

objecto de extensão, tal como referido no conside
rando 32, deverão igualmente ser isentas de
cobrança do direito sobre as importações objecto de

Além disso, considerou-se igualmente adequado
não tornar extensivo o direito anti-dumping sobre
as bicicletas originárias da China às partes utilizadas

registo.

nas operações de montagem da empresa que, desde
Março de 1996, reduziu a percentagem das suas
partes de origem chinesa para menos de 60 % (ver
considerandos 10 a 17) uma vez que não se podia
considerar que, a partir desse momento, estivesse a

E. ISENÇÃO DA EXTENSÃO DO DIREITO

(30)

O n? 4 do artigo 13? do regulamento de base prevê
que os produtores acompanhados de um certificado
de não evasão sejam isentos da medida. Nos casos
em que tenha sido concedida uma autorização

durante o inquérito sobre evasão, não será cobrado
o direito aplicável às importações registadas em
conformidade com o artigo 2? do Regulamento
(CE) n? 703/96.

(31 )

A emissão de certificados requer uma autorização
prévia da Comissão, ou do Conselho se for conce
dida no momento da extensão da medida. Uma

autorização só pode ser concedida após um exame
completo dos factos.

(32)

A Comissão recebeu pedidos de certificados desse
tipo por parte das empresas referidas no conside
rando 7 que contactaram a Comissão após o início
do inquérito. Estes pedidos foram recebidos antes
de terminado o prazo fixado no Regulamento (CE)

n ? 703/96 para as partes se darem a conhecer. A
maioria destes pedidos foi apresentada por produ
tores comunitários que integravam a indústria

evadir o direito anti-dumping em vigor.
(33)

Foram ainda apresentados outros pedidos pelas
empresas referidas no considerando 8 , que contac
taram a Comissão depois de terminado o prazo
fixado no Regulamento (CE) n ? 703/96 para as

partes se darem a conhecer. É conveniente referir
que o n ? 4 do artigo 13 ? do regulamento de base
não fixa qualquer prazo para a apresentação de
pedidos de certificados de não evasão de direitos.
A Comissão enviou questionários a essas empresas
imediatamente após a recepção dos seus pedidos.
No entanto, ainda não pôde verificar se essas partes
são empresas de montagem ou importadores, nem
se as operações em que as mercadorias importadas
são utilizadas são abrangidas pelo disposto no n ? 2
do artigo 13 ? do regulamento de base . Além disso,
não é de excluir que, no presente caso, mais
empresas venham a apresentar pedidos de certifi
cados de não evasão após a extensão da medida.
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Por conseguinte, a fim de assegurar que, mesmo em
caso de apresentação tardia dos pedidos, as
empresas que não evadiram o direito fiquem devi
damente isentas da extensão do direito às importa
ções de partes, a adopção do presente regulamento
não deverá impedir a Comissão de prosseguir o seu
exame dos pedidos pendentes ou futuros tendo em

presumivelmente

(35)

O funcionamento do regime de concessão de auto
rizações e da subsequente emissão de certificados
não é pormenorizadamente explicado no n ? 4 do
artigo 13 ? do regulamento de base . A este respeito,
é conveniente referir o seguinte.

não constituam

uma evasão.

Neste último caso, as importações de partes essen
ciais de bicicletas terão um significado económico
bastante limitado, não anulando provavelmente o
efeito do direito em vigor em termos das quanti
dades de bicicletas susceptíveis de serem produ
zidas com as partes importadas, na acepção do
n ? 2, alínea c), do artigo 13 ? do regulamento de

vista a autorização de uma isenção. No caso de uma

empresa ter apresentado um pedido de certificado
de não evasão durante o inquérito, uma eventual
isenção deverá produzir efeitos a partir da data do
início do presente inquérito de evasão. No caso de
uma empresa ter apresentado um pedido de certifi
cado após a extensão do direito, uma eventual isen
ção só deverá produzir efeitos a partir da data de
apresentação do pedido. Por outro lado, é neces
sário assegurar que, caso o exame de uma operação
revele a existência de evasão, os direitos objecto da
extensão possam ser efectivamente cobrados (ver
considerando 43).

N ? L 16/61

base .

A fim de permitir aos intermediários, que não
importam directamente partes essenciais de bicicle
tas, adquirirem essas partes a importadores e reven
dê-las para operações de montagem que não consti
tuam uma evasão, tais transacções deverão igual
mente ser submetidas ao mecanismo de controlo de

utilização final .

(39)

Por último, o regime deverá igualmente permitir
isentar da extensão do direito as importações
directas para operações de montagem que não
constituam uma evasão.

(40)

Para que o regime de isenção seja suficientemente

flexível e possa ser adaptado sempre que necessário,
as respectivas normas de execução deverão ser

adoptadas por um regulamento da Comissão após
(36)

(37)

Nos termos do n ? 2 do artigo 13? do regulamento
de base, só pode ser concedida uma autorização
relativamente a mercadorias que não tinham sido
utilizadas numa operação de montagem que cons
titua uma evasão às medidas em vigor. Por conse
guinte, nos casos em que as empresas de montagem
não importem directamente, é necessário prever
um procedimento que permita determinar se as
importações de partes essenciais para bicicletas são
ou não utilizadas para efeitos de evasão.

consulta do comité consultivo .

(41 )

extensão do direito .

(42)

Para o efeito, é adequado recorrer ao mecanismo
existente de controlo da utilização final previsto na
legislação aduaneira, isto é, no artigo 82? do Regu
lamento (CEE) n ? 2913/92 ('), (Código Aduaneiro
Comunitário) e no artigo 291 ? e seguintes do Regu
lamento (CEE) n ? 2454/93 (2) (disposições de apli

cação), e aplicá-lo mutatis mutandis no âmbito da
legislação anti evasão para a emissão de autoriza

isenções, incluindo para as sociedades identificadas
no considerando 32, deverão ser concedidas por via
do regulamento da Comissão.

base .

A utilização final que justifica o beneficio de uma
isenção do direito anti-dumping será definida por
referência i) às operações de montagem que se veri
ficou não constituírem uma evasão e ii) à utilização
das partes essenciais de bicicletas em pequenas
quantidades por empresas de pequena dimensão,
nomeadamente para efeitos de substituição, que

(') JO n? L 302 de 19. 10. 1992, p. 1 .
2) JO n ? L 253 de 11 . 10 . 1993, p. 1 .

Para dissuadir as empresas de recorrerem a práticas
de evasão, a gestão do regime de isenção deverá ser
concebida de modo a prever a possibilidade de
reexame da situação das empresas que, embora se
tenha provado terem praticado evasão aos direitos,
modificaram posteriormente o seu comportamento,
tendo posto termo à prática de evasão. De igual
modo, deverá ser possível revogar isenções que
deixem de se justificar. Por último, qualquer nova
operação deverá poder solicitar um inquérito da
Comissão com o objectivo de beneficiar da isenção
do direito. Por estas razões, todas as autorizações de

ções de certificados de não evasão, em conformi
dade com o n ? 4 do artigo 13 ? do regulamento de

(38)

A este respeito e tendo em vista os pedidos
pendentes ou futuros, a Comissão deverá ser encar
regada de elaborar no âmbito de tal regime listas de
empresas autorizadas a beneficiar da isenção de

(43)

Seria igualmente conveniente prever, se for caso
disso, a possibilidade de concessão de uma isenção
condicional do direito objecto da extensão a deter
minadas importações, durante o período de exame
das operações a que se destinam. No entanto, a fim
de garantir que, nos casos em que seja estabelecido
que uma operação constitui uma evasão, o direito

objecto da extensão possa ser efectivamente
cobrado, as autoridades aduaneiras deverão poder
exigir a constituição de uma garantia, se necessário.

N? L 16/62
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Dado que se trata do primeiro caso em que as
medidas anti-dumping são tornadas extesivas e em
que estão a ser concedidas isenções ao abrigo do
n ? 4 do artigo 13 ? do regulamento de base, a
Comissão manterá o regime de isenção permanen
temente em análise para que se possa proceder às
adaptações necessárias, de modo a ter em conta a
experiência adquirida através do seu funciona
mento .

F. PROCESSO

(45)

As partes interessadas foram informadas dos factos
e considerações essenciais com base nas quais a
Comissão tencionava propor a extensão do direito

anti-dumping definitivo em vigor às partes em
questão, tendo-lhes sido dada a oportunidade de
apresentarem as suas observações .

As partes interessadas foram igualmente informadas
sobre as principais características do futuro regime
de isenção (ver considerando 37),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
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bicicletas classificadas no codigo NC 8712 00, originárias
da República Popular da China, é tornado extensivo às
importações de partes essenciais de bicicletas originárias
da República Popular da China.
2. As partes essenciais de bicicletas expedidas da Repú
blica Popular da China são consideradas originárias desse
país, a menos que possa ser provado, mediante a apresen
tação de um certificado de origem emitido em conformi
dade com as disposições em matéria de origem em vigor
na Comunidade, que as partes em questão são originárias
de outro país.
Sempre que as partes essenciais de bicicletas sejam expe
didas de um país que não a República Popular da China,
as autoridades aduaneiras podem exigir a apresentação de
um certificado de origem emitido em conformidade com
as disposições em matéria de origem em vigor na Comu
nidade que comprove que as partes em questão são origi
nárias de um país que não a República Popular da China.
3 . O direito objecto da extensão por força do n ? 1
cobrado em relação à importação de partes essenciais de
bicicletas originárias da República Popular da China regis
tadas em conformidade com o artigo 2? do Regulamento
(CE) n ? 703/96 e com o n ? 5 do artigo 14? do Regula
mento (CE) n ? 384/96.

4. Salvo disposição em contrário, são aplicáveis as
disposições em vigor em matéria de direitos aduaneiros.

Na acepção do presente regulamento, por «partes essen
Artigo 3 ?

ciais de bicicletas » entende -se :

— quadros para bicicletas pintados ou anodizados ou
polidos e/ou envernizados, actualmente classificados
no código NC ex 8714 91 10,

— garfos para bicicletas pintados ou anodizados ou
polidos e/ou envernizados, actualmente classificados

1 . A Comissão deve adoptar, após consulta do comité
consultivo e por via de regulamento, as medidas necessá
rias para autorizar que as partes essenciais de bicicletas,
que não evadam o direito anti-dumping instituído pelo
Regulamento (CEE) n ? 2474/93 , sejam isentas do direito

no código NC ex 8714 91 30,

objecto de extensão previsto no artigo 2?

— dérailleurs (código NC 8714 99 50),
— pedaleiros (código NC 8714 96 30) e

2. O regulamento da Comissão deve dispor nomeada
mente o seguinte:

— pinhões de roda livre spocket (código NC

— a autorização da isenção e o controlo das importações
de partes essenciais de bicicletas utilizadas por
empresas cujas operações de montagem não evadam o

8714 93 90)

independentemente de se apresentarem conjunta

direito,

mente ou não,

— outros travões (código NC 8714 94 30) e
— alavancas de travão (código ex NC 8714 94 90)
independentemente de se apresentarem conjunta
mente ou não,

— rodas completas, com ou sem câmara de ar, pneus e
rodas spocket, actualmente classificadas no código ex
NC 8714 99 90, e

— guiadores, actualmente classificados no código NC
8714 99 10, independentemente de se apresentarem
ou não com uma haste, travão e/ou alavanca das
mudanças montados .

Artigo 2 ?

1 . O direito anti-dumping definitivo instituído pelo
Regulamento (CEE) n? 2474/93 sobre as importações de

— a autorização de isenção e controlo de importações de
partes essenciais de bicicletas, nomeadamente efec
tuadas por intermediários ou tendo em conta a sua
utilização em pequenas quantidades por empresas de
pequena dimensão,

— regras de funcionamento dessas isenções em confor
midade com as disposições aduaneiras pertinentes, e
— o intercâmbio de informações entre as autoridades
aduaneiras e a Comissão no que respeita ao funciona
mento dessas isenções .

3.

O regulamento da Comissão deve igualmente dispor

o seguinte :

a) A realização de um exame para determinar se as condi
ções de não evasão se encontram preenchidas, nomea
damente no que respeita aos pedidos apresentados por:
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— partes que efectuem operações de montagem, que
se deram a conhecer durante o inquérito mas após
o prazo previsto no artigo 3 ? do Regulamento (CE)

N ? L 16/63

uma garantia sempre que necessário para assegurar o
pagamento da dívida aduaneira, no caso de a suspensão
ser cancelada .

n ? 703/96,

— partes em cujas operações de montagem se come
çaram a utilizar partes essenciais de bicicletas para
a produção ou montagem de bicicletas unicamente
após o período de inquérito que terminou em 31
de Março de 1996,

— partes cujas operações de montagem se verificou
evadirem o direito durante o inquérito,
— outras partes em cujas operações de montagem são
utilizadas partes essenciais de bicicletas para a
produção ou montagem de bicicletas e que não se
deram a conhecer durante o inquérito; e

b) As disposições processuais necessárias para a realização
de tal exame, nomeadamente as condições de aceitação

dos futuros pedidos de exame . Para o efeito, nos casos
em que partes essenciais de bicicletas sejam declaradas
para a introdução em livre prática tendo em vista uma
operação de montagem cujo exame por parte da
Comissão esteja em curso, o regulamento da Comissão
deve igualmente dispor o seguinte:
— a suspensão do pagamento da dívida aduaneira
decorrente do direito anti-dumping objecto da
extensão ou a ser cobrado por força do artigo 2?, na
pendência do resultado do exame efectuado pela
Comissão,

— a extinção da dívida aduaneira devida por força do
artigo 2°, caso o exame revele que a operação não

4. Na sequência de um exame nos termos do n ? 3, a
Comissão pode decidir, sempre que necessário e após
consulta do comité consultivo, isentar a operação em
questão da extensão das medidas previstas no artigo 2?
5.

As autorizações de isenção concedidas em conformi

dade com o regulamento da Comissão produzem efeitos
retroactivos desde a data de início do presente inquérito
de evasão, na condição de a parte em questão se ter dado a
conhecer durante o inquérito. Em todos os outros casos, a
autorização produz efeitos retroactivos desde a data do
pedido de autorização.
6. O regulamento da Comissão deve dispor igualmente
a revogação das autorizações de isenção, sempre que
necessário e após consulta do comité consultivo .
Artigo 4 ?
As autoridades aduaneiras são instruídas no sentido de

interromperem o registo, efectuado por força do n? 2 do
Regulamento (CE) n ? 703/96 e do n ? 5 do artigo 14? do
Regulamento (CE) n ? 384/96, de quadros, garfos, aros e
cubos para bicicletas classificados nos códigos NC
8714 91 10, 8714 91 30 , 8714 92 10 e 8714 93 10 , respec
tivamente .

constitui uma evasão ao direito,

Artigo 5 ?

— o cancelamento da suspensão da dívida aduaneira
nos outros casos .

O regulamento da Comissão pode igualmente dispor que
as autoridades aduaneiras possam exigir a constituição de

O presente regulamento entra em vigor no 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 10 de Janeiro de 1997.
Pelo Conselho

0 Presidente

J. VAN AARTSEN
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REGULAMENTO (CE) N? 72/97 DA COMISSÃO
de 17 de Janeiro de 1997
que determina a medida em que podem ser aceites os pedidos de licenças de
importação, apresentados em Janeiro de 1997, para determinados produtos do

sector do leite e dos produtos lácteos, no âmbito do regime previsto nos acordos
europeus concluídos pela Comunidade com a República da Polónia, a República
da Hungria, a República Checa e a República Eslovaca
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Março
de 1997,

Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 584/92 da
Comissão, de 6 de Março de 1992, que estabelece as
normas de execução, no sector do leite e dos produtos lác
teos, do regime previsto nos acordos europeus concluídos

pela Comunidade com a República da Polónia, a Repú
blica da Hungria, a República Checa e a República Eslo
vaca ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 2500/96 (2), e nomeadamente, o
n ? 5 do seu artigo 4?,

Considerando que os pedidos de certificados de importa
ção apresentados relativamente aos produtos citados no
Regulamento (CEE) n ? 584/92 incidem, para certos
produtos, em quantidades superiores às disponíveis; que,
por conseguinte é conveniente fixar percentagens de
redução de determinadas quantidades pedidas para o

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo IP

Os pedidos de certificados de importação para os produtos
dos códigos NC que constam do anexo, apresentados rela
tivamente ao período compreendido entre 1 de Janeiro e
31 de Março de 1997, por força do Regulamento (CEE)
n? 584/92, são aceites, por país de origem, até às percen
tagens indicadas.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 18 de Janeiro
de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Janeiro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 62 de 7. 3. 1992, p. 34.
2 JO n? L 338 de 28 . 12. 1996, p. 61 .
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REGULAMENTO (CE) N? 73/97 DA COMISSÃO
de 17 de Janeiro de 1997

que determina a medida em que podem ser aceites os pedidos de licença de
importação, apresentados em Janeiro de 1997 , para determinados produtos do
sector do leite e dos produtos lácteos, no âmbito do regime previsto nos acordos
de comércio livre concluídos pela Comunidade com a República da Estónia, a
República da Letónia e a República da Lituânia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1713/95 da
Comissão, de 13 de Julho de 1995, que estabelece as
normas de execução, no sector do leite e dos produtos lác
teos, do regime previsto nos acordos de associação

concluídos pela Comunidade com os Países Bálticos ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

(CE) n? 2389/96 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 4?,

Artigo 1 ?

Os pedidos de certificados de importação para os produtos
dos códigos NC que constam do anexo, apresentados rela
tivamente ao período compreendido entre 1 de Janeiro e
31 de Março de 1997, nos termos do Regulamento (CE)
n? 1713/95, são aceites, por país de origem, até às percen
tagens indicadas.

Considerando que os pedidos de certificados de importa
ção apresentados relativamente aos produtos citados no
Regulamento (CE) n ? 1713/95 incidem, para certos
produtos, em quantidades superiores às disponíveis; que é

Artigo 2 ?

conveniente fixar percentagens de redução de determi

nadas quantidades pedidas para o período compreendido

O presente regulamento entra em vigor em 1 8 de Janeiro

entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 1997,

de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Janeiro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 163 de 14. 7. 1995, p. 5.

M JO n? L 326 de 17. 12. 1996, p. 24.
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REGULAMENTO (CE) N? 74/97 DA COMISSÃO
de 17 de Janeiro de 1997

relativo ao fornecimento de produtos lácteos a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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

procedimento a seguir para determinar as despesas daí
resultantes,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

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

Artigo 1 ?

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

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

atribuição dos fornecimentos é efectuada por via de

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

concurso .

Considerando que é necessário efectuar esses forneci
mentos de acordo com as regras previstas no Regulamento

aceitou. Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita.

(CEE) n ? 2200 /87 da Comissão, de 8 de Julho de 1987,
que estabelece as regras gerais de mobilização na Comuni
dade de produtos a fornecer a título de ajuda alimentar
comunitária (2), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 790 /91 (3); que é necessário precisar, nomeadamente,
os prazos e condições de fornecimento bem como o

Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Janeiro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

LOTE A

1 . Acção n? ('): 1113/95
2. Programa: 1995

3. Beneficiário (2): UNHCR (attn. Mme Seinet), case postale 2500, CH-1211 Genève 2 dépôt [tel .: (41
-22) 739 81 37; telefax: 739 85 63]

4. Representante do beneficiário:

UNHCR Branch Office, Khartoum; [tel.: (871 ) 175 42 72; telefax: 175 42 73; telex: 22431 HCR SD1
5. Local ou pais de destino (5): Sudão

6. Produto a mobilizar: leite em pó desnatado vitaminado

7. Características e qualidade da mercadoria (3) (6): ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.l )
8 . Quantidade total (toneladas): 110
9 . Número de lotes: 1

10. Acondicionamento e marcação Ç): ver JO n? C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 (pontos 6.3 A e B.l ), ver JO
n ? C 114 de 29 . 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.3)
Língua a utilizar na rotulagem: inglês
Inscrições complementares: « Expiry date: . . .»
1 1 . Modo de mobilização do produto: mercado da Comunidade

O fabrico do leite em pó desnatado e a incorporação das vitaminas devem ser efectuados após a atribui
ção do fornecimento

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

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

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque: —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque, no caso da atribuição do forneci
mento ocorrer no estádio porto de embarque: de 10 a 23. 3. 1997
18 . Data limite para o fornecimento: 27. 4. 1997

19 . Processo para determinar as despesas de fornecimento: concurso
20 . Data do final do prazo para apresentação das propostas: 3 . 2. 1997, às 12 horas (hora de Bruxelas)
21 . Em caso de segundo concurso:

a) Data limite do prazo de submissão: 17. 2. 1997, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque, no caso da atribuição do fornecimento
ocorrer no estádio porto de embarque: de 24. 3 a 6. 4. 1997
c) Data limite para o fornecimento : 11 . 5. 1997

22. Montante da garantia do concurso: 20 ecus por tonelada
23. Montante da garantia de entrega: 10 % do montante da proposta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso ('):

Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment « Loi 130», bureau 7/46,
rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049 Bruxelles/ Brussel

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

25. Restituição aplicavel a pedido do adjudicatario (4): restituição aplicável em 13. 1 . 1997, fixada pelo
Regulamento (CE) n ? 2504/96 da Comissão (JO n ? L 338 de 28 . 12. 1996, p . 77)

N ? L 16/69

N ? L 16/70

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
LOTE B

1 . Acção n ? ('): 1237/95 (Bl ); 1238 /95 (B2)
2. Programa: 1995

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

4. Representante do beneficiário (9): a designar pelo beneficiário
5. Local ou país de destino : Cuba

6. Produto a mobilizar: leite gordo em pó

7. Características e qualidade da mercadoria (3)(6): ver JO n ? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto I.C.l )
8 . Quantidade total (toneladas): 195

9. Numero de lotes: 1 em 2 partes (Bl : 90 toneladas; B2: 105 toneladas)
10 . Acondicionamento e marcaçao Ç) (8): ver JO n ? C 267 de 13. 9 . 1996, p. 1 (pontos 6.3A e B2) ver JO
n ? C 114 de 29 . 4. 1991 , p. 1 (pontos I.C.3)
Língua a utilizar na rotulagem : espanhol
11 . Modo de mobilização do produto: mercado da Comunidade

O fabrico do leite gordo em pó deve ser feito após a atribuição do fornecimento
12. Estadio de entrega: entregue no porto de embarque
13. Porto de embarque: —

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

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque: —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 24. 2 a 16. 3. 1997
18 . Data limite para o fornecimento: —

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento: concurso

20 . Data do final do prazo para apresentação das propostas: 3 . 2. 1997, às 12 horas (hora de Bruxelas)
21 . Em caso de segundo concurso :

a) Data limite do prazo de submissão: 17. 2. 1997, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 10 a 30 . 3. 1997
c) Data limite para o fornecimento: —
22. Montante da garantia do concurso: 20 ecus por tonelada

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

Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment «Loi 130», bureau 7/46,
rue de la Loi/Wetstraat 200 , B - 1 049 Bruxelles/Brussel

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

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatario (4): restituição aplicável em 13. 1 . 1997, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 2504/96 da Comissão (JO n? L 338 de 28 . 12. 1996, p. 77)
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Notas:

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

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

(4) O Regulamento (CEE) n? 2330/87 da Comissão (JO n? L 210 de 1 . 8 . 1987, p. 56), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2226/89 (JO n? L 214 de 25. 7. 1989, p. 10), é aplicável no
que diz respeito à restituição à exportação. A data referida no artigo 2? do regulamento atrás citado é a
referida no ponto 25 do presente anexo.

O montante da restituição é convertido em moeda nacional por meio da taxa de conversão agrícola apli
cável no dia do cumprimento das formalidades aduaneiras de exportação. Não são aplicáveis a este
montante as disposições dos artigos 13? a 17? do Regulamento (CEE) n ? 1068/93 da Comissão (JO n? L
108 de 1 . 5. 1993, p. 106), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1482/96
(JO n ? L 188 de 27. 7. 1996, p. 22).

(J) Delegação da Comissão a contactar pelo adjudicatário: ver JO n ? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 33.
(6) O adjudicatário transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, os documentos
seguintes :
— certificado sanitário,

— lote B: certificado veterinário, emitido por um organismo oficial, comprovativo de que o produto foi
transformado, a partir de leite pasteurizado proveniente de animais saudáveis , em excelentes condições
sanitárias controladas por pessoal técnico qualificado, e de que durante os 12 meses que precederam a
transformação a zona de produção do leite cru esteve isenta de febre aftosa e de qualquer outra doença
infecciosa ou contagiosa a notificar obrigatoriamente,
O certificado veterinário deve indicar a temperatura e a duração da pasteurização, a temperatura e a
duração do processo na torre de atomização e a data limite para o consumo.

Q Em derrogação do JO n? C 114, o ponto I.B.3.c) ou I.C.3.c) passa a ter a seguinte redacção: «A menção
"Comunidade Europeia"».

(s) A entregar em contentores de 20 pés. Condição: FCL/FCL, cada contentor deverá conter 15 toneladas
líquidas. O fornecedor suportará o custo de colocação à disposição dos contentores, empilhados, no
terminal de contentores no porto de embarque. O beneficiário suportará todos os custos de carregamento
subsequentes, incluindo o custo de retirar os contentores do terminal de contentores. Não são aplicáveis as
disposições do n ? 2, segundo parágrafo, do artigo 13? do Regulamento (CEE) n ? 2200/87.
O adjudicatário deve apresentar ao agente receptor uma relação completa do conteúdo de cada contentor,
especificando o número de sacas referentes a cada número de expedição, tal como especificado no
anúncio de concurso .

O adjudicatário deve selar cada contentor por meio de um sistema de fecho com numeração (Sysko lock
tainer 180 seal), cujo número deve ser fornecido ao expedidor do beneficiário.

(') O fornecedor deverá enviar um duplicado da factura original a: Willis Corroon Scheuer, Postbus 1315,
NL-1000 BH Amsterdam .
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REGULAMENTO (CE) N? 75/97 DA COMISSÃO
de 17 de Janeiro de 1997
que altera o Regulamento (CE) n ? 1487/95 que estabelece a estimativa das

necessidades de abastecimento das ilhas Canárias em produtos do sector da
carne de suíno e determina as ajudas para os produtos provenientes da
Comunidade

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1601 /92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias ('), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 2348/
/96 (2), e, nomeadamente, o n ? 4 do seu artigo 4?,
Considerando que a estimativa das necessidades de abaste
cimento e os montantes das ajudas às ilhas Canárias para

os produtos do sector da carne de suíno foram fixados
pelo Regulamento (CE) n ? 1487/95 da Comissão (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 1156/96 (4);

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 2348 /96, que
altera os Regulamentos (CEE) n ? 1600/92 e (CEE)
n? 1601 /92 que estabelecem medidas específicas relativas
a determinados produtos agrícolas a favor, respectiva
mente, dos Açores e da Madeira e das ilhas Canárias,

prolongou, a título transitório e durante um ano, a aplica
ção do regime de abastecimento em produtos do sector da

carne de suíno dos codigos NC 1601 e 1602; que, por
conseguinte, é necessário reintroduzir na estimativa de
abastecimento os produtos dos códigos NC 1601 e 1602 e
fixar os montantes das ajudas para os produtos prove
nientes da Comunidade aplicáveis a partir de 1 de Janeiro
de 1997; que é conveniente alterar em conformidade o
Regulamento (CE) n ? 1487/95;

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

Artigo IP
Os anexos I e II do Regulamento (CE) n ? 1487/95 são
substituídos pelos anexos do presente regulamento.

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Janeiro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(<)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

173
320
145
153

de
de
de
de

27.
11 .
29.
27.

6. 1992, p. 13.
12. 1996, p. 1 .
6. 1995, p. 63.
6. 1996, p. 17.
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N ? L 16/73

ANEXO

« ANEXO I

Estimativa das necessidades de abastecimento das ilhas Canarias em produtos do sector da carne
de suíno para o período compreendido entre 1 de Julho de 1996 e 30 de Junho de 1997

Código NC

Quantidade
(em toneladas)

Designação das mercadorias

ex 0203

Carnes de animais da espécie suína doméstica, frescas ou refrigeradas

ex 0203

Carnes de animais da espécie suína doméstica, congeladas

1601 00

1602 20 90

- C)
19 000 (2)

Enchidos e produtos semelhantes , de carne, miudezas ou sangue;
preparações alimentícias à base de tais produtos

6 000 (')

Preparações e conservas de fígados de quaisquer animais, excluindo
de ganso ou de pato

300 (')

Outras preparações e conservas com carne ou miudezas da espécie
suína doméstica
1602 41 10

Pernas e respectivos pedaços

2 000 (')

1602 42 10

Pás e respectivos pedaços

1 500 (')

1602 49

Outras, incluídas as misturas

2 000 (')

(') Para estes produtos as quantidades são fixadas para o primeiro semestre de 1997.
(2) Das quais 5 000 toneladas para o sector da transformação e/ou do acondicionamento.

ANEXO II

Montante da ajuda concedida aos produtos provenientes do mercado comunitário
(em ecus/100 kg peso liquido)
Código dos produtos

Montante da ajuda

0203 21 10 9000

0203 29 55 9110

7,1
10,7
7,1
7,1
10,7
7,1
12,1

1601 00 91 9100
1601 00 99 9100

10,7
7,1

1602 20 90 9100

3,6

1602 41 10 9210
1602 42 10 9210
1602 49 11 9190

12,1
8,6

0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100
0203 29 15 9100

1602 49 13 9190
1602 49 19 9190

—

—

7,1

NB: códigos dos produtos e as notas de pe-de-pagina são definidos no Regula
mento (CEE) n ? 3846/87 da Comissão.».
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REGULAMENTO (CE) N? 76/97 DA COMISSÃO
de 17 de Janeiro de 1997
relativo a determinadas medidas excepcionais de apoio ao mercado no sector da
carne de suíno na Alemanha

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2759/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de
suíno ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 3290/94 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 20?,

Considerando que, devido ao aparecimento da peste suína
clássica em determinadas regiões de produção na
Alemanha, foram estabelecidas medidas sanitárias naquele

país pela Decisão 93/566/CE da Comissão, de 4 de

Considerando que a existencia da peste suína clássica nas
regiões de produção da Baixa Saxónia, assim como a luta
contra esta epizootia mobilizaram intensamente os
recursos administrativos durante um longo período; que,

por conseguinte, não era possível determinar com rapidez
a natureza exacta das aquisições na região de Damme e
decidir se tais aquisições se inscreviam nas acções veteri
nárias ou em medidas excepcionais de apoio ao mercado;
que, em consequência desse atraso, se tornou impossível a
inclusão dessas aquisições nas medidas de apoio introdu
zidas pelo Regulamento (CE) n? 3088/93 dado que este
regulamento fora, entretanto, revogado;
Considerando que as referidas aquisições tiveram o
mesmo efeito positivo no mercado que as efectuadas no
âmbito do Regulamento (CE) n? 3088 /93; que, conse
quentemente, se justifica a sua equiparação às medidas
excepcionais de apoio ao mercado adoptadas pelo Regula
mento (CE) n? 3088/93 e a aplicação da forma de finan
ciamento estabelecida neste regulamento;

Novembro de 1993, que estabelece determinadas medidas

de protecção relacionadas com a peste suína clássica na
Alemanha e que substitui a Decisão 93/539/CEE (3) e que
haviam sido adoptadas para o mesmo Estado-membro
medidas excepcionais de apoio ao mercado da carne de
suíno pelo Regulamento (CE) n ? 3088 /93 da Comissão (4),

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

revogado pelo Regulamento (CE) n? 2066/94 (*);
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que as medidas excepcionais de apoio ao
mercado, aplicadas de 29 de Outubro de 1993 a 18 de

Agosto de 1994, incluíam a aquisição, pelas autoridades
alemãs, de suínos vivos provenientes da zona de protecção
e a sua transformação em produtos destinados nomeada
mente a outros fins que não a alimentação humana;

Artigo 1 ?

1.

Considerando que as autoridades veterinárias alemãs

procederam, entre Dezembro de 1993 e Março de 1994, à
aquisição de suínos vivos provenientes da zona de protec
ção situada na região de Damme, caracterizada por uma
elevada densidade de suínos; que os suínos em questão
estavam abrangidos pelas limitações relativas à livre circu
lação dos suínos, decorrentes da aplicação das medidas
destinadas a combater a propagação da peste suína clássica
e que a sua aquisição contribuiu para evitar uma perturba

A aquisição de 90 106 suínos vivos, efectuada entre

Dezembro de 1993 e Março de 1994 pelas autoridades
veterinárias alemãs na região de Damme, é considerada
uma medida excepcional de apoio ao mercado.

2.

A aquisição de 63 074 suínos vivos é coberta pelo

orçamento da Comunidade .

3.

A aquisição de 27 032 suínos vivos é coberta pelo

orçamento nacional.

ção grave do mercado da carne de suíno na Alemanha;
que esses suínos foram transformados da mesma maneira

que os abrangidos pelo Regulamento (CE) n? 3088/93;
C)
(2)
(3)
(4)
s)

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

282
349
273
277
213

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
31 . 12. 1994, p. 105.
5. 11 . 1993, p. 30.
10 . 11 . 1993, p. 30 .
18 . 8 . 1994, p. 8 .

Artigo 2 ?

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Janeiro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N ? 77/97 DA COMISSÃO
de 17 de Janeiro de 1997
que determina a medida em que podem ser aceites os pedidos de certificados de
importação, apresentados em Janeiro de 1997 , para determinados queijos, no
âmbito do regime previsto nos acordos europeus concluídos pela Comunidade

com a Bulgária e a Roménia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1588 /94 da
Comissão, de 30 de Junho de 1994, que estabelece as
normas de execução, no sector do leite e dos produtos lác
teos, do regime previsto nos acordos provisórios entre a
Comunidade, por um lado, e a Bulgária e a Roménia, por
outro ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 2499/96 (2) e, nomeadamente, o
n? 4 do seu artigo 4?,

Considerando que os pedidos de certificados de importa
ção apresentados relativamente aos produtos citados
no Regulamento (CE) n ? 1588 /94 incidem, para certos

Artigo 1 ?

Os pedidos de certificados de importação para os produtos
dos códigos NC que constam do anexo, apresentados rela
tivamente ao período compreendido entre 1 de Janeiro e
31 de Março de 1997, por força do Regulamento (CE)
n? 1588/94, são aceites, por país de origem, até as percen
tagens indicadas.

produtos, em quantidades superiores às disponíveis; que,
por conseguinte é conveniente fixar percentagens de

Artigo 2 ?

redução de determinadas quantidades pedidas para o

período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Março

O presente regulamento entra em vigor em 18 de Janeiro

de 1997,

de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Janeiro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 167 de 1 . 7. 1994, p. 8 .
2) JO n ? L 338 de 28. 12. 1996, p. 58 .
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ANEXO

B.1 . Redução da taxa do direito aduaneiro: 80 %

País

Códigos NC e produtos

em %

Roménia

ex
ex
ex
ex

0406
0406
0406
0406

90
90
90
90

29 (')
86 (')
87 (')
88 (')

100

Bulgária

ex
ex
ex
ex

0406
0406
0406
0406

90
90
90
90

86 (2)
87 (2)
88 (2)
29 (-1)

100

(') Fabricado com leite de vaca.

(2) Queijos brancos salgados à base de leite de vaca.
(') Kasbkaval Vitosha à base de leite de vaca .

B.2. Insenção da taxa do direito aduaneiro

País

Bulgária

Códigos NC e produtos

em %

ex 0406 90 31 (')
ex 0406 90 50 (')

30,3

ex 0406 90 86 ('j

I

ex 0406 90 87 (')
ex 0406 90 88 (')
(') Outros queijos que não os queijos a base de leite de vaca.
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REGULAMENTO (CE) N? 78 /97 DA COMISSÃO
de 17 de Janeiro de 1997

que fixa o preço máximo de compra e as quantidades de carne de bovino
compradas em intervenção para o centésimo septuagésimo quarto concurso
parcial

efectuado no âmbito das medidas gerais de intervenção,
conformidade com o Regulamento (CEE) n? 1627 /89

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector da carne de bovi
no ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu

lamento (CE) n ? 2222/96 (2), e, nomeadamente, o n ? 7 do
seu artigo 6 ?,
Considerando que, em conformidade com o Regulamento
(CEE) n ? 2456/93 da Comissão, de 1 de Setembro de

compradas de um coeficiente de redução ou, se for caso
disso, em função das diferenças de preços e das quanti
dades apresentadas, de vários coeficientes de redução, em
conformidade com o n ? 3 do artigo 13 ? do Regulamento
(CEE) n ? 2456/93;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão da carne de bovino,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

1993, relativo às normas de execução do Regulamento

Artigo 1 ?

(CEE) n? 805/68 do Conselho, no que respeita às
medidas gerais e especiais de intervenção no sector da
carne de bovino (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n ? 34/97 (4), foi aberto um

em

Relativamente ao centésimo septuagésimo quarto
concurso parcial aberto pelo Regulamento (CEE)
n ? 1627/89 :

concurso, nos termos do n ? 1 do artigo 1 ? do Regula

mento (CEE) n ? 1627/89 da Comissão, de 9 de Junho de
1989, relativo à compra de carne de bovino por concur
so (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 36/97 (6);
Considerando que, nos termos do n ? 1 do artigo 13 ? do

Regulamento (CEE) n? 2456/93, deve ser fixado, para
cada concurso parcial, se for caso disso, um preço máximo
de compra para a qualidade R 3, tendo em conta as
propostas recebidas; que, nos termos do artigo 14? do
mesmo regulamento, só serão aceites as propostas infe
riores ou iguais ao referido preço máximo, sem, todavia,
excederem o preço médio dos mercados nacional ou
regional, majorado do montante referido no n? 1 ;
Considerando que , após exame das propostas apresentadas
no âmbito do centésimo septuagésimo quarto concurso

parcial e atendendo, em conformidade com o n? 1 do
artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 805/68, às exigências
de um nível razoável de apoio ao mercado, bem como à
evolução sazonal do abate, é conveniente fixar o preço

máximo de compra, bem como as quantidades que
podem ser aceites para intervenção;
Considerando que, na sequência da compra em interven

ção de quartos dianteiros, é conveniente definir o preço
destes produtos a partir dos preços-carcaça;

a) Para a categoria A:

— o preço máximo de compra é fixado em 273 ecus
por 100 quilogramas de carcaças ou meias-carcaças
da qualidade R 3,
— o preço dos quartos dianteiros é derivado do preço
-carcaça, mediante a aplicação do coeficiente 0,80
para o corte direito,

— a quantidade máxima de carcaças, meias-carcaças e
quartos dianteiros aceite é fixada em 1 645 tonela
das,

— as quantidades propostas a um preço superior a
259,14 ecus são afectadas de um coeficiente 25 % ,

em conformidade com o n ? 3 do artigo 13 ? do
Regulamento (CEE) n ? 2456/93 ;
b) Para a categoria C :

— o preço máximo de compra é fixado em 273 ecus
por 100 quilogramas de carcaças ou meias-carcaças
da qualidade R 3,
— o preço dos quartos dianteiros é derivado do
preço-carcaça, mediante a aplicação de um coefi
ciente de redução de 0,80 para o corte direito,
— a quantidade máxima de carcaças, meias-carcaças e
quartos dianteiros aceite é fixada em 8 676 tonela
das,

Considerando que as quantidades propostas são superiores

— as quantidades propostas a um preço superior a

às que podem ser compradas; que, em consequência, é

253,01 ecus são afectadas de um coeficiente de

conveniente afectar as quantidades susceptíveis de ser

25 % , em conformidade com o n ? 3 do artigo 13 ?
do Regulamento (CEE) n? 2456/93 .

(')
(2)
O
(4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
( 5) JO n ? L
<• JO n ? L

148 de 28 . 6. 1968 , p . 24.
296 de 21 . 11 . 1996, p. 50 .
225 de 4. 9 . 1993, p. 4.
8 de 11 . 1 . 1997, p. 1 .
159 de 10. 6. 1989, p. 36.
8 de 11 . 1 . 1997, p. 5.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 20 de Janeiro
de 1997 .
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 17 de Janeiro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N ? 79/97 DA COMISSÃO
de 17 de Janeiro de 1997

relativo à emissão de certificados de exportação de produtos transformados à
base de 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? 1429/95 da
Comissão, de 23 de Junho de 1995, que estabelece as
normas de execução das restituições à exportação no
sector de produtos transformados à base de frutos e

prefixação da restituição na sequência dos pedidos apre
sentados desde 13 de Janeiro de 1997; que é, por conse
guinte, conveniente aplicar um coeficiente de redução aos
pedidos apresentados em 13 de Janeiro de 1997 e recusar

os pedidos de certificados de exportação com prefixação
da restituição apresentados posteriormente na perspectiva
de emissão durante o período em curso,

produtos hortícolas, com exclusão das concedidas a título
dos açúcares de adição ('), alterado pelo Regulamento (CE)
n ? 341 /96 (2), e, nomeadamente, o n ? 1 do seu artigo 4?,

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 2031 /96 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CE) n ? 2327/
/96 (4), fixa as quantidades em relação às quais podem ser
pedidos certificados de exportação com prefixação da
restituição, não integrados no âmbito da ajuda alimentar;
Considerando que o artigo 4? do Regulamento (CE)
n ? 1429/95 fixa as condições em que podem ser tomadas
medidas especiais pela Comissão, com vista a evitar a

superação das quantidades em relação às quais podem ser
pedidos certificados de exportação;
Considerando que, perante as informações de que hoje
dispõe a Comissão, a quantidade de 3 102, 477 toneladas
de cerejas conservadas transitoriamente, constante do

anexo do Regulamento (CE) n? 2031 /96, diminuída e
aumentada das quantidades referidas no n ? 1 do artigo 4?
do Regulamento (CE) n? 1429/95, seria superada se não
fossem impostas restrições à emissão de certificados com

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo IP
Os certificados de exportação com prefixação da restitui
ção relativos a cerejas conservadas transitoriamente, cujo
pedido tenha sido apresentado em 13 de Janeiro de 1997
ao abrigo do artigo 1 ? do Regulamento (CE) n ? 2031 /96,
serão emitidos nas percentagens de 22,07 % das quanti
dades pedidas.
Em relação ao produto supracitado, são rejeitados os
pedidos de certificados com prefixação da restituição apre
sentados após 13 de Janeiro de 1997 e antes de 24 de
Fevereiro de 1997.

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 18 de Janeiro
de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Janeiro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
(-1)
4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

141 de 24. 6. 1995, p. 28 .
48 de 27. 2. 1996, p. 8 .
271 de 24. 10 . 1996, p. 25.
316 de 4. 12. 1996, p. 15.
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REGULAMENTO (CE) N ? 80/97 DA COMISSÃO
de 17 de Janeiro de 1997
que restabelece o direito aduaneiro preferencial de importação de rosas de flor
pequena originárias de Israel
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 4088 /87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as
condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferen
ciais na importação de determinados produtos da floricul
tura originários de Israel, Jordânia, Marrocos e Chipre (')
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n ? 539/96 (2), e, nomeadamente, o n ? 2, alínea b), do
seu artigo 5?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 4088/87
determina as condições de aplicação de um direito adua
neiro preferencial destinado às rosas de flor grande, rosas
de flor pequena, cravos unifloros ( standard) e cravos
multifloros (spray), no limite de contingentes pautais
abertos anualmente para a importação na Comunidade de
flores frescas cortadas;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 700 /88 da
Comissão (6), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 2917/93 (7), estabelece as regras de
execução do regime em causa;

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (8), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 150/95 (9), são utilizadas para
converter o montante expresso em moedas dos países
terceiros e estão na base de determinação das taxas de
conversão agrícolas das moedas dos Estados-membros;
que as regras de aplicação e determinação relativas a essas

conversões foram estabelecidas no Regulamento (CEE) n ?
1068/93 da Comissão (10), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1482/96 (");

Considerando que, para as rosas de flor pequena originá
rias de Israel, o direito aduaneiro preferencial fixado pelo
Regulamento (CE) n ? 1981 /94 foi suspenso pelo Regula
mento (CE) n ? 2188/96 da Comissão (12);

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1981 /94 do
Conselho (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 2397/96 da Comissão (4), determina
a abertura e modo de gestão de contingentes pautais
comunitários para flores e botões, frescos, cortados, origi
nários de Chipre, Jordânia, Marrocos e Israel;

Considerando que o n ? 3 do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n ? 4088/87 dispõe que o direito aduaneiro prefe
rencial será restabelecido para um dado produto e uma
dada origem se os preços do produto importado (sem
dedução do direito aduaneiro à taxa integral), com respeito
a pelo menos 70 % das quantidades relativamente às
quais existam cotações disponíveis nos mercados repre
sentativos da Comunidade, forem iguais ou superiores a
85 % do preço comunitário à produção desde o momento

Considerando que, com base nas verificações efectuadas
nos termos do disposto nos Regulamentos (CEE)

n? 4088/87 e (CEE) n ? 700/88 , é necessário concluir que
as condições previstas no n ? 3 , último parágrafo, do artigo
2? do Regulamento (CEE) n ? 4088 /87 estão reunidas,
para o restabelecimento do direito aduaneiro preferencial

relativo às rosas de flor pequena originárias de Israel; que
há que restabelecer o direito aduaneiro preferencial,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

da aplicação efectiva da medida de suspensão do direito
aduaneiro preferencial, durante :
— dois dias sucessivos
em aplicação do n ?
rido regulamento,
— três dias sucessivos
em aplicação do n ?
rido regulamento;

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

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

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

Artigo 2 ?

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

O presente regulamento entra em vigor em 18 de Janeiro
de 1997 .

(6) JO n? L 72 de 18 . 3. 1988, p. 16.
Q JO n ? L 264 de 23 . 10 . 1993 , p. 33 .

(') JO n ? L 382 de 31 . 12. 1987, p. 22.
(2) JO n ? L 79 de 29 . 3 . 1996, p. 6.

H JO n? L 199 de 2. 8 . 1994, p. 1 .

(") JO n? L 327 de 18 . 12. 1996, p. 1 .
(s) JO n ? L 264 de 17. 10 . 1996, p. 14.

H JO n ?
O JO n ?
H JO n ?
(") JO n ?
( ,2) JO n ?

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 292 de 15. 11 . 1996, p. 9.
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 17 de Janeiro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N ? 81 /97 DA COMISSÃO
de 17 de Janeiro de 1997

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 ? 2375/96 (2), e, nomea
damente, o n ? 1 do seu artigo 4?,

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 :

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,

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 18 de Janeiro
de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Janeiro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994,
325 de 14. 12. 1996,
387 de 31 . 12. 1992,
22 de 31 . 1 . 1995, p.

p. 66.
p. 5.
p. 1 .
1.
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 17 de Janeiro de 1997 , que estabelece os valores
forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e
produtos hortícolas
(ECU/100 kg)
Código NC

0702 00 15

Código

Valor forfetário

países terceiros (')

de importação

052

41,9

204

52,0
113,8

212

0707 00 10

0709 10 10

0709 90 71

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

0805 20 1 1

404

37,5

624

198,7

999

88,8

053

198,8

624

130,5

999

164,7

220

174,4

999

174,4

052

129,5

053

197,1

204

146,3

999

157,6

052

40,1

204

42,6

212

53,0

220

35,1

448

39,0

600

64,3

624

69,9

999

49,1

052

57,4

204

63,9
60,7

999

0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17,
0805 20 19

624

67,6
89,9
58,9

052

464

0805 30 20

0808 10 51 , 0808 10 53 , 0808 10 59

662

48,8

999

66,3

052

73,9

528

70,6

600

69,7

999

71,4

052

79,7
46,6

060
064

56,0

400

90,5

404

999

68,4
78,1
103,6
74,7

052

132,8

064

67,0
109,6
73,5
95,7

720

728

0808 20 31

400

624
999

(') 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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VIGÉSIMA DIRECTIVA 97/ 1 /CE DA COMISSÃO

de 10 de Janeiro de 1997

que adapta ao progresso técnico os anexos II, III, VI e VII da Directiva
76/768/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados
-membros respeitantes aos produtos cosméticos
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 76/768/CEE do Conselho, de

27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das legisla
ções dos Estados-membros respeitantes aos produtos

cosméticos ('), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 96/41 /CE da Comissão (2), e, nomeada
mente, o seu artigo 12?,

Após consulta do Comité científico de cosmetologia,
Considerando que o Governo francês informou a Comis
são, em conformidade com o disposto no artigo 12? da
Directiva 76/768 /CEE, de que suspendeu, por um período
de um ano, a colocação no mercado, a título gratuito ou
oneroso, dos produtos cosméticos e dos produtos de
higiene corporal que contenham extractos de encéfalo, de
espinal medula e de globo ocular provenientes de animais
da espécie bovina com mais de seis meses de idade e da
espécie ovina ou caprina com mais de doze meses de
idade;

Considerando que a Decisão 96/362/CE da Comissão (3),
que altera a Decisão 96/239/CE da Comissão (4), relativa a
determinadas medidas de emergência em matéria de
protecção contra a encefalopatia esponfigorme dos bovi
nos, estipula que o Reino Unido não expedirá do seu
território, com destino aos demais Estados-membros e a

países terceiros, materiais obtidos a partir de animais da
espécie bovina abatidos no Reino Unido, destinados
nomeadamente a ser utilizados em produtos cosméticos, à
excepção dos enumerados no anexo desta decisão, e que o
Reino Unido só permitirá a produção dos referidos
produtos em estabelecimentos objecto de controlo veteri
nário oficial que se demonstrou operarem de acordo com
as condições fixadas no anexo;

Considerando que a epizootia de encefalopatia espongi
forme bovina (BSE) se desenvolveu no Reino Unido, mas

que a sua distribuição geográfica não é hoje inteiramente
conhecida;

Considerando que é actualmente impossível detectar a
doença durante o período de incubação;

Considerando que os conhecimentos científicos acerca
das encefalopatias espongiformes estão em constante
evolução; que diversas publicações científicas e relatórios
de organismos internacionais reconhecidos, como a Orga
(')
(2)
(3)
(«)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

262 de 27. 9. 1976, p. 169.
198 de 8 . 8 . 1996, p. 36.
139 de 12. 6. 1996, p. 17.
78 de 28 . 3 . 1996, p. 47.

nização Mundial de Saúde, poderiam fornecer novas infor
mações;

Considerando que o aparecimento de uma variante da
doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ-V) sugere a possibili
dade de uma eventual transmissibilidade da BSE ao

homem; que, no entanto, a relação de causa-efeito entre a
DCJ-V e a exposição da população ao agente contami
nante da BSE não foi ainda provada;
Considerando que, em conformidade com os dados
actualmente disponíveis, foi possível detectar uma infec
ciosidade no encéfalo, na espinal medula e nos olhos dos
bovinos que apresentam BSE;

Considerando que é reconhecido que os métodos de inac
tivação recomendados não podem ser utilizados no sector

cosmético para os extractos de cérebro, de espinal medula
e de olhos;

Considerando que a indústria de cosméticos aplica desde
há vários anos as recomendações das agências governa
mentais e internacionais em matéria de BSE; que o
Comité de ligação das associações europeias da indústria
do perfume, de cosméticos e de produtos de toucador
(Colipa) recomendou aos seus membros, em 22 de Abril
de 1996, que não utilizassem tecidos de bovinos nem
extractos de tecidos de bovinos provenientes do encéfalo,
da espinal medula e dos olhos; que os tecidos e fluidos de
ovinos e caprinos provenientes de encéfalo, da espinal
medula e dos olhos, bem como os ingredientes deles deri
vados não são praticamente utilizados nos produtos
cosméticos;

Considerando os pareceres do Comité científico de
cosmetologia de 21 de Outubro de 1994, 29 de Março, 11
de Abril e 18 de Julho de 1996 sobre o risco da utilização

dos materiais de origem bovina susceptíveis de transmitir
o agente contaminante da BSE;
Considerando o parecer do Comité científico de cosmeto
logia de 2 de Outubro de 1996, de acordo com o qual não
se podem excluir, nos produtos cosméticos, os riscos asso
ciados à utilização de tecidos e fluidos de bovinos, ovinos

e caprinos provenientes do encéfalo, da espinal medula e
dos olhos, bem como dos ingredientes deles derivados;

Considerando que a experiência provou que o tremor
epizoótico (scrapie) dos ovinos não constitui perigo para o
ser humano, mas que os dados recentes mostraram que o
agente da BSE podia ser transmitido aos ovinos, pelo que
é necessário ter em conta o facto de que as características
de transmissibilidade do agente da BSE são diferentes daç

do tremor epizoótico (scrapie)-,
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Considerando que é necessário tomar medidas que visem

presente directiva, tendo em conta a evolução dos conhe

garantir a saúde e a segurança dos consumidores sem
esperar por provas científicas irrefutáveis de uma relação

cimentos científicos .

de causa-efeito entre a BSE e a DCJ ou a sua variante;

Artigo 4 ?

Considerando, por conseguinte, que é prudente proibir, a
título provisório, a utilização de certos ingredientes de
origem bovina, ovina e caprina nos produtos cosméticos;
Considerando que a presente directiva deve ser revista
no termo do exame do conjunto dos elementos acima

apresentados, o mais tardar, dois anos após a aplicação das
medidas apresentadas em anexo;

Considerando que as medidas previstas na presente direc
tiva estão conformes ao parecer do Comité para a adapta
ção ao progresso técnico das directivas que visam a elimi
nação dos entraves técnicos ao comércio no sector dos
produtos cosméticos,

1.

Os Estados-membros porão em vigor as disposições

legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para darem cumprimento à presente directiva, o mais
tardar em 30 de Junho de 1997. Desse facto informarão
imediatamente a Comissão .

As disposições adoptadas pelos Estados-membros farão
referência à presente directiva ou serão acompanhadas
dessa referência aquando da sua publicação oficial . As
modalidades dessa referência serão adoptadas pelos Esta
dos-membros .

2.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão o

texto das disposições do direito interno que adoptarem
no domínio regulado pela presente directiva.

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 5°

A presente directiva entra em vigor no terceiro dia

Artigo 1 ?

seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das

A Directiva 76/768 / CEE é alterada em conformidade com
o

Comunidades Europeias.

anexo .

Artigo 6?

Artigo 2 ?

Os Estados-membros são os destinatários da presente

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para

directiva .

que os produtos cosméticos que contenham as substâncias
referidas no anexo não possam ser colocados no mercado
a partir de 30 de Junho de 1997.

Feito em Bruxelas, em 10 de Janeiro de 1997.
Pela Comissão

Artigo 3 ?

O mais tardar dois anos após a data de aplicação da direc
tiva, a Comissão proporá uma alteração eventual da

Emma BONINO

Membro da Comissão

ANEXO

No anexo II da Directiva 76/768 /CEE é acrescentado o número de ordem seguinte:

«419. Tecidos e fluidos de bovinos, ovinos e caprinos provenientes do encefalo, da espinal
medula e dos olhos e ingredientes deles derivados .».
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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Dezembro de 1996

relativa a um processo nos termos do artigo 85 ? do Tratado CE e do artigo 53 ? do
Acordo EEE

(IV/35.518 — Iridium)
(Apenas faz fé o texto em língua inglesa)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(97/39/CE)
I. OS FACTOS

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

A. Introdução

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

(1 )

O sistema Iridium foi concebido pela empresa
norte-americana Motorola Inc . em 1987, com o

objectivo de prestar serviços de comunicações digi

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico

tais sem fios à escala mundial , através de uma cons
telação de satélites em órbita terrestre de baixa alti

Europeu,

tude (LEO). Esses serviços incluirão serviços vocais,
serviços de chamada de pessoas (paging) e serviços
básicos de transmissão de dados (como a telecópia)
e serão prestados através de telefones portáteis
(bimodais ou unimodais), de telefones instalados
em veículos, de receptores de chamada de pessoas
(pagers) e de outro equipamento de assinante.

Tendo em conta o Regulamento n ? 17 do Conselho, de 6
de Fevereiro de 1962, primeiro regulamento de execução

dos artigos 85? e 86? do Tratado ('), com a última redacção

que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da
Finlândia e da Suécia, e, nomeadamente, o seu artigo 2?,

Tendo em conta o pedido de certificado negativo e a noti
ficação de insenção apresentados em 1 1 de Agosto de
1995, nos termos dos artigos 2? e 4? do Regulamento

A Iridium espera vir a ser o maior operador de
serviços de comunicações pessoais por satélite
(S-PCS — satellite personal-communications
services) a nível mundial . O sistema deverá estar
pronto para comercialização a partir de 1
de Outubro de 1998 , devendo, para tal, ser lançados

n ? 17,

Tendo em conta o resumo do pedido e da notificação
publicado nos termos do n ? 3 do artigo 19? do Regula
mento n ? 17 e do artigo 3 ? do Protocolo n ? 21 do Acordo

e colocados em órbita 66 satélites durante os

próximos 24 meses.

EEE (2),

B. As partes

Após consulta do Comité consultivo em matéria de acor
dos, decisões e práticas concertadas e posições domi

(2)

A Motorola Inc. é uma empresa norte-americana
fornecedora de serviços de comunicações sem fios e

nantes,

de equipamentos, sistemas, componentes electró

Considerando o seguinte:

o sistema Iridium, sendo o respectivo contratante

(') JO n ? 13 de 21 . 2. 1962, p. 204.

principal para a aquisição do segmento espacial e
um importante fornecedor de outros componentes

nicos e serviços à escala mundial . A Motorola criou

(4 JO n? C 255 de 3. 9. 1996, p. 2.

do sistema Iridium .
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A percentagem de investimento da Motorola

seu proprio território de serviços de porta de acesso,
que cobre diferentes partes da Europa, e o direito
exclusivo que lhe está associado para construção e
exploração de uma porta de acesso no seu respec
tivo território. Porém, as duas empresas concluíram
um acordo para instalação e exploração conjunta
das suas portas de acesso, estando prevista a criação
para o efeito de uma empresa comum . A primeira

no sistema Iridium é de 20,1 % . A Motorola

reservou para si a porta de acesso (') do México/
/América Central, tem uma participação na porta
de acesso sul-americana e partilha a porta de acesso
norte-americana com a Iridium Canada e a Sprint.

porta de acesso será a da Itália.

No âmbito do contrato relativo ao sistema espacial,
a Motorola comprometeu-se a não produzir, para si
própria ou para outrem, qualquer sistema similar

A maioria das empresas acima indicadas ainda não

baseado numa rede de satélites sem o consenti

iniciou a sua actividade, tendo sido constituídas

mento prévio por escrito da Iridium, até 31
de Julho de 2003 ou até ao termo do contrato rela
tivo ao sistema espacial, consoante o que ocorrer
primeiro.

(3)

Para além da Motorola, o sistema Iridium é proprie
dade de 16 investidores estratégicos, incluindo uma
série de prestadores de serviços de telecomunica
ções e fabricantes de equipamento de todo o
mundo. Cada um deles (com excepção da Lockheed
Martin e da Raytheon) deverá deter e explorar uma
porta de acesso (individualmente ou em conjunto) e
poderá igualmente operar como prestador de
serviços (ou designar outros para o efeito)
no interior do território que lhe tenha sido atri
buído de forma exclusiva para esse fim .

18 . 1 . 97

com o objectivo de investir na Iridium. Na fase de
construção do sistema, muitos destes investidores

prestarão alguns serviços à Iridium, principalmente
como subcontratantes da Motorola. Nesta perspec
tiva, a China Great Wall e a Khrunichev prestarão
serviços de lançamento, a Lockheed Martin é um

subcontratante de importância primordial para a
construção dos satélites Iridium, a Raytheon é a
principal responsável pelo fornecimento das
antenas para os satélites e a Stet, através da sua filial

Telespazio, construirá e explorará a instalação de
reserva para controlo do sistema.

(4)

A Iridium, LLC, uma empresa norte-americana de
responsabilidade limitada, foi criada para estabe
lecer e comercializar o sistema de comunicações

Iridium. Será a proprietária do sector espacial do
sistema, incluindo os satélites e as infra-estruturas

Os investidores são os seguintes: Iridium China
(Hong Kong) Ltd (pertencente ao grupo China
Great Wall Industry Corporation; percentagem de
investimento: 4,4 %), Iridium Africa Co. (formada
pelo grupo saudita Mawarid Overseas Co; 2,5 % ),
Iridium Canada, Inc. (propriedade de uma filial da
Motorola — 33 % — e por duas filiais da empresa
Canadian BCE, Inc.; 4,4 % ), Iridium índia Telecom

terrestres

(5)

à

prestação

dos serviços

No que diz respeito à distribuição dos serviços

Iridium, a empresa desempenhará um papel fulcral,
emitindo orientações para a nomeação dos presta
dores de serviços por parte dos operadores de portas
de acesso e definindo as políticas comerciais e de
preços. Para além disso, assegurará algumas funções
de apoio comercial requeridas pelos operadores de
portas de acesso e pelos prestadores de serviços,

Private Ltd (índia; 3,9 %), Iridium Middle East Co.
(propriedade de dois grupos sauditas; 5 % ), Khruni
chev State Research and Production Space Center

(Rússia; 4,4 % ), Iridium Sudamérica (propriedade

incluindo o funcionamento de uma câmara de

de uma filial da Motorola, de um consórcio vene

zuelano e de um grupo brasileiro; 8,8 %), Korea
Mobile Telecommunications (controlada pelo
conglomerado sul-coreano Sunkyong Business
Group; 4,4 %), Lockheed Martin (Estados Unidos
da América; 1,3 %), Nippon Iridium Co. (consórcio
formado por dois grupos japoneses, DDI Co. e
Kyocena Co., e vários outros investidores japoneses;
13,2 % ), Pacific Electric Wire & Cable Co. (Taiwan;
4,4 % ), Raytheon Co. (Estados Unidos da América;
0,7 %), Sprint (Estados Unidos da América; 4,4 % )
e Thai Satellite Telecommunications Co. Ltd. (Tai
lândia; 4,4 %).

destinadas

Iridium .

compensação, a fim de calcular os montantes a
debitar e a creditar à Iridium e a cada um dos

operadores de portas de acesso.

(6)

A Iridium será gerida por um conselho de adminis
tração (CA) constituído por 24 membros, dos quais
23 serão eleitos pelos investidores, sendo o presi
dente eleito por estes 23 membros. O CA delegará
determinadas competências executivas na direcção,
que incluirá um director-geral (DG) e um presi
dente . O presidente do conselho de administração
será também o director-geral e será o responsável
geral e permanente de todas as actividades e negó
cios da sociedade . No âmbito da direcção, o seu

Duas empresas europeias são também investidores
estratégicos: a Stet (Itália; 3,8 %) e a Vebacom (Ale

manha; 10 % ). Cada uma destas empresas possui o
(') Ver a descrição de uma porta de acesso mais a frente, no
considerando 12.

presidente será responsável, na generalidade, pelas
actividades, negócios e pelo património da socie
dade, sob a supervisão do CA e do DG . A direcção
será responsável pela execução das orientações do
CA, ao qual prestará informações sobre o desenvol
vimento da empresa e respectivas actividades.
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As decisões do conselho de administração serão
aprovadas por maioria simples.

( 11 )

N ? L 16/89

O SCS inclui uma instalação de controlo central (4)
(localizada nos Estados Unidos da América), uma
instalação de controlo de reserva (a instalar em Itá
lia) e duas estações de rastreio, telemetria e controlo

(TT&C — tracking, telemetry and control) ( s) locali
zadas no Canadá e no Hawai .

C. O sistema Iridium

1 . A rede

( 12)

As portas de acesso são constituídas por comuta
dores que comunicam com as unidades dos assi
nantes e com os outros satélites através do SCS e da

(8)

constelação. Funcionarão como interface entre a

O sistema (') será composto pelo segmento espacial,
pelas portas de acesso e pelos terminais portáteis
dos utilizadores. A Iridium será proprietária do

constelação de satélites e as redes telefónicas

públicas comutadas (RTPC). Conforme atrás indi
cado, serão propriedade dos investidores. Haverá 13
portas de acesso operacionais.

segmento espacial, os investidores serão os proprie
tários e operadores das portas de acesso e os assi
nantes comprarão ou alugarão o equipamento
terminal de assinante aos prestadores de serviços e a

As funções concretas de uma porta de acesso

outros retalhistas .

(9)

O segmento espacial inclui os satélites (2) e o
segmento de controlo do sistema (SCS — system
control segment) necessário para a monitorização,
gestão e controlo dos satélites e para a prestação dos
serviços .

consistirão no suporte da função de facturação dos
assinantes, processamento das chamadas, manuten
ção do rastreio da posição dos utilizadores e comu

nicação com a RTPC a que será ligada (no caso de
chamadas para utilizadores fixos).

( 13)

Finalmente, os aparelhos terminais serão produ
zidos por grandes fabricantes de equipamento. A
Motorola concedeu licenças a outros fornecedores

( 10)

A Iridium tenciona explorar uma constelação de 66
satélites (3) que serão lançados em órbita terrestre de

para utilizarem as suas informações protegidas por
patente e para fabricarem e venderem equipa
mentos de assinantes compatíveis com o sistema

baixa altitude (780 quilómetras acima da superfície
da Terra). Os satélites serão dispostos em seis
planos de onze satélites cada, em órbita quase-po

Iridium, sob reserva de as condições serem razoá

veis e aceitáveis para ambas as partes. A maior parte
dos aparelhos terminais terão capacidade para
operação bimodal — para comunicação tanto por

lar. Cada satélite dará uma volta à Terra em 100
minutos e cobrirá uma zona circular com um

diâmetro aproximado de 4 700 quilómetros.
Os satélites estão preparados para comunicar com
os terminais dos assinantes e para enviar o tráfego
directamente de um satélite para outro. Para tal,
cada satélite Iridium terá quatro antenas de ligação
cruzada a fim de possibilitar a comunicação e o
encaminhamento de tráfego para os dois satélites
que se encontrem atrás e à frente dele no mesmo

plano orbital, bem como para os satélites vizinhos
nos planos orbitais adjacentes solidários. O funcio
namento em rede dos satélites permite o acesso ao
sistema Iridium, independentemente da localização
da porta de entrada, através do encaminhamento da
chamada de satélite para satélite até esta ser ligada à
porta de acesso mais adequada para o seu destino
específico. A esse respeito, o sistema permite a um
utilizador, em qualquer país que tenha autorizado o
serviço Iridium, receber uma chamada originária de
qualquer das portas de acesso.
(') Os custos totais de implementação do sistema estão calculados
em aproximadamente 4,7 mil milhões de dólares (não incluin
do os aparelhos terminais).
(2) O sistema utilizará uma frequência na gama de 1616-1626,5
MHz para ligações de utilizador (frequência reservada aos sis
temas S-PCS durante a CMR-92), 19,4-19,6 GHz e 29,1-29,3
GHz para ligações de conexão e das portas de acesso (espaço
-Terra e Terra-espaço) e 23,18-23,38 GHz para as ligações
entre satélites .

(3) O sistema inclui também vários satélites de reserva em órbita,
destinados a substituir os que falhem .

via satélite como através do sistema celular terrestre

(incluindo os sistemas GSM) — de forma a possibi
litar a selecção, efectuada automaticamente ou pelo
utilizador, dos modos de operação por via satélite
ou terrestre .

2. Distribuição dos serviços
( 14)

A distribuição dos serviços Iridium envolverá dife
rentes participantes nos acordos notificados.

— A Iridium será responsável pelas funções
centrais, tais como o segmento espacial e deter
minados sistemas de apoio comercial, incluindo
a câmara de compensação,
— Os operadores de portas de acesso serão respon
sáveis pela respectiva porta de acesso,
e

— Os prestadores de serviços fornecerão serviços
aos clientes e venderão e/ou alugarão equipa
mento de assinante .

(4) A instalação de controlo central controlara o desempenho e o
estado dos satélites e administrará a rede. A instalação de
controlo de reserva substituirá a instalação de controlo central
em caso de falha e controlará os satélites de reserva em órbita .

(5) As estações TT&C efectuarão o rastreio do movimento dos sa
télites e ajustarão as respectivas órbitas a fim de manter a
constelação.
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a) Operadores de portas de acesso

( 15)

responsáveis por todos os aspectos relacionados
com a gestão de contas e a assistência a clientes,
incluindo o crédito, a facturação, a contabilidade e
o risco de crédito a clientes. Para além disso, devem

Ao abrigo dos acordos de compra de acções, cada
investidor da Iridium, designado operador de uma
porta de acesso, terá direitos exclusivos para a pres

apoiar as diligências dos operadores de portas de
acesso para obterem as autorizações regulamentares
e a atribuição de frequências nos respectivos territó

tação de serviços Iridium no território estabelecido

no contrato. A Iridium não autorizará qualquer
outra pessoas a prestar serviços de portas de acesso
ou a construir portas de acesso no território desse
investidor.
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rios .

(20)

A nomeação dos prestadores de serviços não terá,

em princípio, carácter exclusivo, a fim de permitir
( 16)

( 17)

( 18)

o acesso ao maior número possível de utilizadores e
assegurar a disponibilidade adequada de equipa

Além disso, os operadores de portas de acesso terão
o direito exclusivo de actuar e/ou designar terceiros
para actuar como prestadores de serviços no terri
tório da sua porta de acesso. O sistema Iridium
prevê que cada operador de porta de acesso crie
uma rede de prestadores de serviços no território
que lhe foi atribuído.

mento de assinantes e a assistência aos clientes no

território afectado aos serviços da porta de acesso.
Será assim nos mercados da telefonia sem fios

abertos à concorrência. Contudo, serão igualmente
possíveis noutros mercados acordos exclusivos de

prestadores de serviços. Prevê-se que a maior parte
também sejam prestadores de serviços celulares
locais. A este propósito, os serviços S-PCS serão, de
um modo geral, oferecidos por redes terrestres sem
fios como um serviço de tarifa majorada, a fim de
alargar a cobertura a zonas fora da cobertura
terrestre ou quando não é possível a mobilidade

Finalmente, ao abrigo de cada acordo de autoriza
ção de porta de acesso, a Iridium permitirá ao
operador da porta de acesso e aos prestadores de
serviços que designar o acesso permanente ao
sistema espacial Iridium . Este direito está sujeito ao
cumprimento permanente das disposições obrigató
rias (') das «Práticas do sistema Iridium».

terrestre do sistema.

Está contemplada a possibilidade de uma única
empresa funcionar como prestador de serviços rela
tivamente a mais de um investidor-operador de
porta de acesso. Além disso, os prestadores de
serviços podem operar em mais de um país no
âmbito de um território de serviços de porta de

Por sua vez, os operadores de portas de acesso
devem :

— solicitar, obter e manter todas as autorizações

governamentais e atribuições de frequência
necessárias para construir e explorar a porta de

acesso .

acesso e para prestar os serviços em cada um

dos países incluídos no território afectado à
prestação dos serviços de porta de acesso,

(21 )

Os prestadores de serviços serão nomeados pelos
operadores de portas de acesso, em conformidade

— construir, explorar e manter a porta de acesso,

com as linhas de orientação fornecidas pela

— estabelecer e manter acordos adequados relati

uma selecção inicial dos prestadores de serviços
para apreciar a sua situação financeira, reputação,
cuidado com os clientes e recursos. Os principais

Iridium. De acordo com a notificação, efectuar-se-á

vamente a interconexões, acesso e pagamentos
com cada RTPC a operar no território dos
serviços de porta de acesso, e

factores de selecção serão a existência de uma
importante base de assinantes de utilizadores de

telefonia sem fios móveis, o grau de eficiência do
serviço aos clientes por parte do potencial prestador
de serviços e serviços de facturação, que são essen
ciais para uma prestação adequada do serviço.

— prestar serviços de porta de acesso aos seus pres
tadores de serviço nomeados em cada um dos

países incluídos no território que lhe foi atri
buído .

b) Prestadores de serviços

( 19)

Os prestadores de serviços serão responsáveis pela
comercialização e venda a retalho dos serviços e

c) Fixação de preços

(22)

O preço cobrado ao assinante será composto por
quatro parcelas:

terminais e terão um contacto directo com os utili

zadores finais nos seus territórios . Serão também

(') As « Praticas do sistema Iridium » (ISP) são o conjunto de orien
tações, recomendações, regras, planos e outras instruções rela
cionadas com questões de ordem técnica ou operacional asso

ciadas ao funcionamento do sistema Iridium. Algumas partes
técnicas e operacionais destas práticas têm carácter obrigatório,
a fim de garantir um elevado nível de integridade da rede. As
ISP ainda não estão concluídas, mesmo em forma de projecto.

1 . Um pagamento a efectuar pelo operador da
porta de acesso à Iridium relativo à utilização do
segmento espacial e que será estabelecido pelo
CA da Iridium .

2. Um pagamento ao operador da porta de acesso
pela utilização da ligação a essa porta, cujo
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montante sera estabelecido pelo respectivo
operador, apesar de este dever seguir as orienta

(26)

ções e recomendações da Iridium, dentro dos

limites permitidos pela lei e pela regulamenta
ção aplicáveis.

Espera-se que o serviço vocal venha
principal aplicação dessas redes,
segmentos significativos envolverão
«bloco-notas digitais móveis» (PDA),

N ? L 16/91

a constituir a
mas outros
os chamados
a transmissão

de dados e a chamada de pessoas (paging).

3 . Um pagamento ao prestador de serviços.

4. Encargos marginais, caso existam, decorrentes do
facto de as chamadas terem início e fim através
da RTPC .

(27)

Os sistemas LEO e MEO (a utilizar pela maior
parte dos sistemas S-PCS actualmente anunciados)
não apresentam um grau elevado de substituibili

(23)

Os prestadores de serviços centralizarão a cobrança
dos pagamentos efectuados pelos assinantes. As

dade com os sistemas GEO existentes ou planea
dos. Os satélites geo-estacionários são mais
complexos e dispendiosos que os outros satélites e
exigem uma maior cooperação por parte do utili

receitas serão depois distribuídas pela câmara de
compensação administrada pela Iridium.

zador final para estabelecimento de uma linha clara
e sem obstruções para um dos satélites. Além disso,
as perdas de potência a tão grandes distâncias da
Terra inviabilizam, neste momento, a utilização dos
extremamente cómodos aparelhos portáteis de
bolso (3). Estas distâncias enormes relativamente à
Terra causam também ecos e atrasos (da ordem de
cerca de meio segundo, o que é muito em compa
ração com os 20-151 milissegundos de um sistema
LEO como o Iridium), que dificultam seriamente a
qualidade das comunicações telefónicas normais .

A câmara de compensação actuará, portanto, como
o centro de recolha dos registos pormenorizados
das chamadas e calculará e regulará a posição
líquida dos pagamentos entre a Iridium e todas as
portas de acesso.
(24)

Os clientes finais dos serviços vocais pagarão, em
termos de média global, uma taxa mensal de cerca
de 50 dólares americanos e uma tarifa por cada
minuto de comunicação telefónica de cerca de três

dólares ('), acrescida de eventuais encargos margi
nais aplicáveis referentes às RTPC.

Além disso, os assinantes GEO localizados a

grandes latitudes (ou seja, perto dos pólos) são afec
tados por um efeito de sombra que dificulta o esta

D. Mercado relevante

belecimento de chamadas .

1 . Mercado do produto
(25)

Emprega-se o acrónimo S-PCS para designar uma
rede utilizada para o fornecimento de serviços de
comunicações pessoais via satélite, geralmente a
nível mundial . Um sistema S-PCS compreende
uma constelação de satélites LEO (órbita terrestre
de baixa altitude), MEO (órbita terrestre de média
altitude) ou GEO (órbita terrestre estacionária) (2), as
suas estações terrestres de controlo e um certo

número de estações terrestres de portas de acesso
através das quais será fornecido o acesso às redes
terrestres, fixas ou móveis. Uma configuração deste
tipo permitirá uma total mobilidade dos utiliza
dores e respectiva identificação em qualquer parte
do mundo através de um simples número, graças a
dispositivos « inteligentes» semelhantes aos dos
sistemas celulares digitais terrestres (como o GSM),
que ficarão localizados quer em estações terrestres
quer nos próprios satélites, como é o caso presente.

(28)

Espera-se que os sistemas S-PCS funcionem como
complemento das tecnologias móveis terrestres sem
fios do GSM e da telefonia digital sem fios dentro
de raio fixo (DECT). Será o caso, em especial, de

áreas onde a rede celular não tenha conseguido
penetrar (ou seja, nas áreas rurais dos países desen
volvidos e nas áreas urbanas e rurais dos países de
baixos rendimentos) ou onde a mobilidade terrestre
do sistema não está disponível devido a uma
incompatibilidade de tecnologias. Quanto a este
último aspecto, os sistemas S-PCS serão fornecidos
por operadores de redes GSM como uma função
adicional comercializada a uma taxa majorada.

No entanto, os sistemas S-PCS não se destinam a

competir com os sistemas terrestres celulares e de
(') A Iridium ficara com uma parte da taxa de acesso e da taxa de
utilização . Além disso, a Iridium tenciona conservar uma

quantia adicional como compensação pela sua função como
câmara de compensação. O remanescente será usado para
compensar os operadores das portas de acesso, prestadores de
serviço e outras partes .
(2) Os satélites LEO estão situados a cerca de 900 quilómetros
acima da superfície terrestre. A cobertura total da superfície
terrestre exigiria um número mínimo de 66 satélites LEO.
Este é o tipo de órbita escolhido pela Iridium .
Os satélites MEO estão situados a cerca de 10 000 quilómetros
acima da superfície terrestre. A cobertura total da superfície
terrestre exigiria um número mínimo de dez satélites MEO.
Os satélites GEO estão situados a cerca de 36 000 quilómetros
acima da superfície terrestre. A cobertura total da superfície
terrestre exigiria apenas três satélites GEO.

chamada de pessoas (paging) em zonas urbanas ou
outras zonas densamente povoadas devido às vanta
gens desses outros sistemas em termos de custos, de
qualidade de voz e de potência do sinal . Relativa
mente a esse aspecto, o desempenho de um sistema

S-PCS diminuirá em zonas urbanas devido à grande
densidade de obstáculos (por exemplo, edifícios).
Essa degradação acentuar-se-á ainda mais em auto
móveis em movimento sem antenas exteriores e ,

em particular, dentro de edifícios.
(3) O receptor GEO mais pequeno é do tamanho de uma peque
na pasta.
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Espera-se, além disso, que os sistemas S-SPC

sistemas S-PCS anunciados . Os concorrentes mais

funcionem como um complemento, se não mesmo

importantes da Iridium serão:

um substituto, da rede telefónica pública comutada,
melhorando a cobertura do serviço em áreas

remotas com baixa densidade populacional e/ou
onde as infra-estruturas terrestres são de má quali

— Inmarsat-P/ICO (2)
(34)

dade .

A ICO é um sistema S-PCS que tem o patrocínio
da Inmarsat e de grande número dos seus signatá
rios. Ao contrário do sistema Iridum, irá utilizar dez

(30)

satélites em órbita circular intermédia (uma órbita
incluída nas órbitas MEO), a fim de oferecer
serviços de telecomunicações móveis e outros
serviços auxiliares a nível mundial . Espera-se que o
sistema esteja operacional em finais do ano 2000 .
Os custos do sistema elevam-se a quase 3 mil

Os principais utilizadores do S-PCS serão os
viajantes internacionais da área dos negócios, que
utilizarão os seus terminais bimodais no modo
terrestre na zona de cobertura de uma determinada

rede, e que passarão para o modo via satélite nas
regiões não cobertas pelas redes terrestres ou onde

milhões de dólares americanos .

as redes existentes forem incompatíveis ('). Outra
categoria importante de utilizadores serão as comu
nidades rurais, as comunicações governamentais e

— Globalstar

os utilizadores no sector da aeronáutica .

(35)

A Globalstar tenciona instalar um sistema S-PCS
utilizando 48 satélites LEO . Este consórcio é lide

rado e patrocinado pela Loral Corporation, uma das
principais empresas norte-americanas de electró
nica e tecnologia espacial do sector da defesa. Os
sócios/contratantes incluem as empresas europeias
do sector aeroespacial Alcatel (França), Aérospatiale
(França), Alenia (Itália), Deutsche Aerospace (Ale
manha) e TESAM, uma empresa comum criada

2. Mercado geográfico

(31 )

Quando estiver plenamente operacional, o sistema
Iridium terá capacidade, de um ponto de vista
técnico, para fornecer uma cobertura global. No

pela Alcatel e pela France Télécom. O custo total

entanto, é difícil determinar com exactidão o

do sistema está calculado em 2 mil milhões de

âmbito do mercado geográfico. Além disso, as

dólares americanos .

conclusões da Comissão neste processo não serão

afectadas pelo facto de o mercado ter dimensão

A Globalstar prevê iniciar o lançamento dos saté
lites no segundo semestre de 1997 e dar início às
operações comerciais em 1998, através de uma

mundial ou ser mais limitado. Por tal razão, pode
deixar-se em aberto a questão da dimensão precisa
do mercado geográfico.

constelação de 24 satélites. Prevê-se que a cobertura

global completa, através da constelação de 48 saté
lites, esteja concluída no primeiro semestre de
1999 .

3 . Concorrência no futuro mercado do S-PCS

— Odyssey

(32)

Os sistemas S-PCS representam um mercado cujas
milhões de ecus durante a próxima década. Prevê-se

O sistema S-PCS Odyssey e apoiado pela empresa
aeroespacial americana TRW e pelo operador de

que a concorrência seja extremamente forte, não só
por parte dos outros sistemas S-PCS, mas também

Odyssey será constituído por 12 satélites MEO e
prevê-se que esteja operacional em 1999.

receitas se deverão situar entre os 10 e 20 mil

(36)

telecomunicações canadiano Teleglobe Inc. O

por parte das redes terrestres.

(33)

E. Os acordos notificados

Sabe-se que alguns projectos alternativos estão a

tentar oferecer serviços de telecomunicações via

satélite com telefones portáteis, tendo alguns deles

(37)

Os acordos notificados são os seguintes:

(os denominados «little LEO») uma gama de
produtos e/ou uma cobertura geográfica mais limi
tada, enquanto outros (os denominados * big LEO»)

— « contrato de desenvolvimento da rede terrestre »
celebrado entre a Iridium e a Motorola,

visam um

— «acordos de compra de acções », incluindo os

mercado relevante

idêntico ao da

Iridium. A maior parte dos projectos de sistemas
S-PCS decorrem de iniciativas lideradas pelos
Estados Unidos da América. Contudo, a participa

ção da indústria europeia é já substancial nos

(') Prevê-se que o diferencial de preço entre os terminais bimo
dais (satélite e GSM) e unimodais (apenas GSM) será pequeno,
da ordem dos 10 % .

assinados com a STET e a Vebacom,

— «contrato de sistema espacial », celebrado entre a
Iridium e a Motorola,

(2) Para mais pormenores sobre o sistema Immarsat-P, ver a co
municação nos termos do n? 3 do artigo 19? publicada no JO
n ? C 304 de 15 . 11 . 1995, p. 6 .
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— «contrato de operação e manutenção do sistema

tante risco de uma falha técnica inerente às

de comunicações Iridium», celebrado entre a

operações espaciais. As falhas de lançamento ('),
os satélites que não conseguem atingir a posição
final a partir da sua órbita de trânsito, os saté
lites que não funcionam correctamente ou que
escapam ao controlo quando atingem a sua
posição final constituem ainda riscos correntes
nas operações espaciais e se ocorrer qualquer
destes acidentes, normalmente conduz à perda
total do satélite (já é possível recuperar ou
reparar um satélite em órbita, mas o custo da
operação ainda é extremamente caro).

Iridium e a Motorola,
e

— «acordos de autorização de portas de acesso»,
concluídos entre a Iridium e a STET e a Veba
com .

(38)

Numa notificação subsequente, as partes apresen
taram um memorando de acordo normalizado (não
vinculativo) destinado a ser usado pelos operadores
de portas de acesso para a nomeação dos presta
dores de serviços e o «guia para nomeação de pres
tadores de serviços destinado aos operadores de
portas de acesso Iridium ».

F. Observações de terceiros

(39)

N ? L 16/93

Na sequência da comunicação publicada nos
termos do n? 3 do artigo 19 ? do Regulamento n?
17 e do artigo 3 ? do Protocolo n ? 21 do Acordo

A este risco tem de somar-se a possibilidade de
insucesso comercial devido ao facto de os
sistemas S-PCS constituírem um conceito

completamente novo e mesmo revolucionário,
que se espera venha a deparar no mundo desen

volvido com uma forte concorrência por parte
dos serviços celulares terrestres móveis e dos
sistemas concorrentes S-PCS .

EEE, foram recebidas observações de três interessa

— Por outro lado, atendendo ao alcance global do

dos. Estas observações foram cuidadosamente apre
ciadas pela Comissão, que concluiu não dever
alterar a sua posição inicial favorável .

sistema, nenhum investidor do Iridium tem as

necessárias autorizações e licenças para prestar
serviços de telecomunicações internacionais via

satélite a nível mundial . Para criar e explorar
um sistema S-PCS como o Iridium, são necessá

rias as seguintes autorizações regulamentares:

II. APRECIAÇÃO JURÍDICA

A. Aplicação do n? 1 do artigo 85 ? do Tratado
CE e do n? 1 do artigo 53 ? do Acordo EEE
à criação do Iridium
(40)

Com base nos argumentos acima expostos, os
sócios

da

Iridium

a) A atribuição internacional, por parte de uma
Conferência Mundial de Radiocomunicações
(CMR) da União Internacional de Telecomu
nicações (UIT), do espectro exigido para as
ligações do utilizador, da porta de acesso e
inter-satélite . As CMR-92 e 95 trataram das

questões de atribuição do espectro;

não são considerados como

concorrentes efectivos ou potenciais no mercado
S-PCS:

— O conceito S-PCS ainda não foi ensaiado . A

instalação de uma rede S-PCS é, pela sua natu
reza, um programa complexo que envolve riscos
consideráveis e que só ficará demonstrado

quando estiver completamente desenvolvido na
sua configuração operacional e carregado com
um volume significativo de tráfego, o que não
acontecerá até aos primeiros anos do próximo

b) Uma licença emitida por uma entidade regu
lamentadora competente para a construção,
lançamento e exploração da constelação de
satélites (no que se refere ao sistema Iridium,
a Comissão Federal de Comunicações dos

Estados Unidos concedeu em Janeiro de
1995 as licenças solicitadas; também foram
concedidas licenças a quatro outros sistemas
S-PCS

sediados

nos

Estados

Unidos,

incluindo a Globalstar e Odyssey);

século .

— Não era razoavelmente de esperar que qualquer
investidor do sistema Iridium realizasse o inves

timento financeiro necessário para criar e
explorar um sistema S-PCS a nível mundial . Tal

c) Em cada país onde se localizará uma porta
de acesso ou um terminal de controlo do

sistema, uma autorização de construção e de

exploração de tais instalações;

como se indicou acima, o investimento neces

sário para a criação do sistema Iridium ronda os

d) Em cada país onde funcionar equipamento

5 mil milhões de dólares, montante comparável

de assinantes, autorização para explorar esse

aos dos sistemas S-PCS concorrentes a nível
mundial .

— Para além disso, nenhum dos investidores do
Iridium está em condições de assumir o impor

(') A concentração dos lançamentos do sistema Iridium (66 sate
lites a lançar em apenas 24 meses, com o lançamento de vá
rios satélites simultaneamente) nunca foi realizado anterior
mente em termos comerciais .
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equipamento com o sistema, incluindo o
necessário espectro para as ligações «utiliza
dor» (');

acesso deva respeitar estas orientações desde que
não contrariem a legislação e regulamentação apli
cáveis.

e) Coordenação internacional do sistema com
outros organismos que utilizem ou se
proponham utilizar o espectro necessário ao
sistema, a fim de evitar interferências preju

Estas orientações destinam-se a manter a coerência

e a totalidade do serviço a nível mundial que a
Iridum prestará. Essa coerência é especialmente
importante para os potenciais utilizadores do

diciais;

sistema . Esses utilizadores deslocar-se-ão a maior

parte do tempo em diferentes partes do mundo,

e

mas quererão com certeza receber uma única

f) Consulta à Intelsat e Inmarsa para assegurar
a compatibilidade técnica e para lhes evitar
prejuízos económicos importantes.

factura numa única moeda. Assim, tal como foi

reconhecido na decisão IPSP (2), o princípio da
uniformidade dos preços e de outras condições em

diferentes territórios, juntamente com a aplicação

— Por ultimo, o conjunto de tecnologias exigidas
por um sistema S-PCS está fora das capacidades

dessas práticas comerciais de forma descentralizada,
parece adequado para satisfazer as necessidades dos

individuais dos investidores do Iridium . Ainda

que a Motorola seja titular de muitas das tecno
logias exigidas para o sistema Iridium, alguns
dos investidores têm um papel fundamental no
desenvolvimento de elementos importantes do
sistema que escapam à Motorola. E o caso da
Lockheed Martin no que se refere aos próprios
satélites, da Raytheon para as antenas, da China
Great Wall e da Khrunichev para os lançadores,

clientes .

(43)

A distribuição dos serviços Iridium será organizada,
por um lado, em torno dos operadores das portas
de acesso — os investidores estratégicos do sistema
Iridium —, que têm direitos exclusivos nos seus
respectivos territórios, e, por outro, em torno dos

prestadores de serviços, que são designados pelos
operadores das portas de acesso, em geral numa
base não exclusiva. A Iridium, como « produtora»
dos serviços, manterá algumas funções centrais para

etc .

(41 )
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Em conclusão, tendo em conta o que precede, a
criação do Iridium significa a introdução de um

assegurar a coerência do sistema.

concorrente viável num domínio completamente
novo das telecomunicações móveis e, como tal, não

(44)

é abrangido pelo âmbito do n ? 1 do artigo 85? do
Tratado CE e do n ? 1 do artigo 53 ? do Acordo

Iridium (isto é, os operadores das portas de acesso)
ficarão com direitos exclusivos para o território que

EEE .

lhes for atribuído . Estes direitos exclusivos tradu
zem -se basicamente no facto de nenhuma outra

B. Aplicação do n ? 1 do artigo 85 ? do Tratado
CE e do n? 1 do artigo 53 ? do Acordo EEE

empresa poder adquirir direitos da Iridium i) para
construir e explorar uma porta de acesso nesse
território e ii) fornecer serviços à Iridium no refe

às políticas de fixação de preços da Iridium
e à distribuição dos serviços Iridium:

rido território. Em troca, os operadores de portas de
acesso devem construir, conservar e explorar a porta

restrições acessórias

(42)

de acesso e realizar outras tarefas, como a obtenção

De acordo com o estipulado no ponto 3.1 de cada
acordo de autorização de porta de acesso, o

das autorizações regulamentares necessárias para o
sistema Iridium nos países incluídos nos respec
tivos territórios, tarefas que poderão ser dispen

conselho de administração da Iridium estabelecerá

o preço de acesso ao segmento espacial (proprie
dade da Iridium). Além disso, pode sugerir políticas
de fixação de preços sob a forma de orientações. No
âmbito destas orientações, que tomam em conta o
preço fixado pela Iridium para o acesso ao
segmento espacial, operadores de portas de acesso
têm liberdade para estabelecer os seus próprios
preços, dentro de certos limites . As orientações
referem-se igualmente às regras de repartição dos
encargos entre as portas de acesso no que diz
respeito às chamadas que utilizam várias portas de
acesso, às exigências em termos de divisas e às taxas
de câmbio . Prevê-se que cada operador de porta de
(') Na União Europeia, embora tenham sido recentemente elimi
nados os direitos exclusivos e especiais relativos à utilização de
equipamentos terminais e à prestação de serviços de telecomu
nicações , com exclusão da telefonia vocal até 1998 [Directiva
94/46/CE da Comissão (JO n ? L 268 de 19. 10 . 1994, p. 15)],

ainda não foi desenvolvida uma abordagem comum de atribui
ção de licenças para as frequências .

Em conformidade com o ponto 3 de cada acordo
de compra de acções, os investidores no sistema

diosas e complexas. Sendo assim e tendo em conta
os elevados riscos envolvidos no sistema Iridium e a

necessidade de atrair operadores de portas de acesso
que cubram todas as partes do mundo, esta exclusi
vidade pode ser considerada como um incentivo
aos investidores para assumirem estes riscos.
(45)

Além disso, qualquer eventual efeito restritivo
resultante da exclusividade é atenuado pelos
seguintes factos :
1 . Nem os operadores de portas de acesso, nem os
prestadores dos serviços estão impedidos de
negociar com sistemas concorrentes. No que diz
respeito aos prestadores dos serviços, prevê-se
que alguns deles (normalmente operadores celu
lares terrestres) poderão ser prestadores de

(2) JO n ? L 354 de 31 . 12. 1994, p. 75, considerando 55.
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serviços de tantos sistemas S-PCS quanto possí
vel, a fim de aumentar o carácter atractivo das

concedida aos operadores de portas de acesso e as
orientações relativas à selecção dos prestadores de

suas próprias ofertas de serviços celulares aos
clientes (os sistemas S-PCS constituirão um
serviço complementar, a um preço acrescido, da
oferta de serviços celulares terrestres).

serviços estão directamente relacionadas e são

necessárias para a implementação e exploração com
êxito do sistema Iridium. Portanto, têm de ser
consideradas como restrições acessórias do sistema

Iridium no âmbito das regras de concorrência do

A este respeito, no que se refere à STET, que é o
único sócio que ainda tem direitos exclusivos
para o fornecimento de serviços e infra-estru
turas de telecomunicações, as partes confir
maram que os acordos Iridium não afectarão a
capacidade de qualquer outra empresa ou pessoa

Tratado CE e do Acordo EEE .

No entanto, esta conclusão relativa ao carácter aces

sório dos direitos exclusivos concedidos aos opera
dores de portas de acesso poderá ser revista se
houver uma alteração substancial das circunstâncias

ter acesso à infra-estrutura de telecomunicações

da STET que não os equipamentos concebidos
especificamente para o sistema Iridium .
2. Os acordos não proíbem os prestadores de
serviços de venderem o serviço Iridium a
clientes não localizados na mesma zona ou país

do que o investidor operador da porta de acesso.
3 . A «inteligência» a bordo dos satélites permitirá a
qualquer utilizador ser alcançado a partir de
qualquer porta de acesso. A este propósito,
prevê-se que os assinantes (clientes) de uma
determinada porta de acesso que se desloquem
para outra zona mantenham o seu anterior
contrato e não sejam obrigados a assinar um

novo contrato com o prestador de serviços do
operador da porta de acesso que tenha direitos
exclusivos sobre o novo país para o qual se
deslocaram .

(49)

específicas do caso. Seria o caso, em especial, de a
Iridium adquirir uma posição dominante relativa
mente à prestação efectiva de serviços S-PCS.
As restrições acessórias devem ser apreciadas junta
mente com a criação da empresa. Neste sentido,
tendo-se concluído que a Iridium não era abrangida
pelo n ? 1 do artigo 85? do Tratado CE e pelo n ? 1
do artigo 53 ? do Acordo EEE, também as disposi
ções acima indicadas não o são,

TOMOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1 ?
Com base nas informações de que dispõe, a Comissão
considera que não existe fundamento para dar início ao
procedimento nos termos do n ? 1 do artigo 85? do
Tratado CE e do n ? 1 do Acordo EEE no que se refere aos
acordos notificados relacionados com a criação da Iridium .

4. Atendendo à natureza global destes serviços, a

Artigo 2?

maior parte das vezes uma única chamada
envolverá várias portas de acesso.

5. A forte concorrência que se prevê que o sistema
Iridium venha a ter por parte dos outros
sistemas

S-PCS

e

outros

sistemas

celulares

terrestres .

6. Toda a capacidade dos satélites do sistema
Iridium será utilizada pela Iridium, pelos seus

operadores de portas de acesso e pelos presta
dores de serviços designados para os seus
serviços de telecomunicações, pelo que não

haverá capacidade excedente disponível para
terceiros .

(46)

Por último, a exclusividade resulta igualmente da
configuração dos satélites: cada satélite está equi
pado com antenas para ligar simultaneamente
apenas três portas de acesso na sua zona de cober

(48)

exclusivos concedidos aos investidores operadores das

portas de acesso em conformidade com o ponto 3 de cada
acordo de compra de acções e orientações para a selecção
dos prestadores de serviços.
Artigo 3 ?

É destinatária da presente decisão:
Iridium, LLC

tura (é mantida uma quarta antena como reserva

1401 H. Street, NW

para o caso de avaria). Esta característica exige um

Washington, DC 20005

número limitado de portas de acesso.

(47)

Com base nas informações de que dispõe, a Comissão
considera que não existe fundamento para dar início ao
procedimento nos termos do n ? 1 do artigo 85? do
Tratado CE e do n ? 1 do Acordo EEE no que se refere aos
seguintes pontos, tal como notificados: políticas de fixação
de preços a estabelecer pela Iridium sob a forma de orien
tações em conformidade com o ponto 3.1 de cada acordo
de autorização de porta de acesso, direitos de distribuição

No que se refere às orientações para a designação
dos prestadores de serviços, a Comissão considera
que os critérios de selecção descritos acima são
objectivos e qualitativos.
Com base nas condições específicas do presente
caso, pode concluir-se que as políticas de fixação de
preços e respectivas orientações, a exclusividade

Estados Unidos da América

Feito em Bruxelas, em 18 de Dezembro de 1996.
Pela Comissão
Karel VAN MIERT

Membro da Comissão

N? L 16/96
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 19 de Dezembro de 1996

respeitante aos certificados de importação em relação aos produtos do sector da

carne de bovino originários do Botsuana, do Quénia, de Madagáscar, da
Suazilândia, do Zimbabué e da Namíbia

(97/40/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 715/90 do
Conselho, de 5 de Março de 1990, relativo ao regime apli
cável a produtos agrícolas e a determinadas mercadorias
resultantes da transformação de produtos agrícolas origi
nários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico
(ACP) ou dos países e territórios ultramarinos (PTU) ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n ? 619/96 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 27?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 589/96 da
Comissão, de 2 de Abril de 1996, que fixa as normas de
execução no sector da carne de bovino do Regulamento
(CEE) n ? 715/90 do Conselho, relativo ao regime apli
cável aos produtos agrícolas e a certas mercadorias resul
tantes da transformação de produtos agrícolas originários
dos Estados ACP ou dos países e territórios ultramarinos
(PTU) (3), e, nomeadamente, o seu artigo 4?,
Considerando que o artigo 1 ? do Regulamento (CE)
n? 589/96 prevê a possibilidade de emitir certificados de
importação em relação aos produtos do sector da carne de
bovino; que, todavia, as importações devem realizar-se nos
limites das quantidades previstas para cada um destes
países terceiros exportadores;

Considerando que os pedidos de certificados apresentados
de 1 a 10 de Dezembro de 1996, expressos em carne
desossada, nos termos do Regulamento (CE) n ? 589/96, no

que se refere aos produtos originários do Botsuana, do
Quénia, de Madagáscar, da Suazilândia, do Zimbabué e da
Namíbia não são superiores às quantidades disponíveis
para estes Estados; que é, por isso, possível emitir certifi
cados de importação para as quantidades pedidas;
Considerando que é conveniente proceder à fixação das
restantes quantidades relativamente às quais podem ser
pedidos certificados a partir de 1 de Janeiro de 1997, no
âmbito da quantidade total de 52 100 toneladas;

problemas sanitarios e de polícia sanitária na importação
de animais das espécies bovina, suína, ovina e caprina e
de carnes frescas ou de produtos à base de carne prove
nientes de países terceiros (4), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia
e da Suécia,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo IP

Os seguintes Estados-membros emitem, em 21

tantes aos produtos do sector da carne de bovino,
expressos em carne desossada, originários de determi

nados Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, em
relação às quantidades e aos países de origem a seguir
indicados :
Alemanha:

— 170,000 toneladas originárias do Botsuana;
Reino Unido:

—
—
—
—

21,000 toneladas originárias do Botsuana,
24,200 toneladas originárias do Suazilândia,
1 720,000 toneladas originárias do Zimbabué,
1 082,000 toneladas originárias da Namíbia.
Artigo 2 ?

Os pedidos de certificado podem ser apresentados, nos
termos do disposto no n ? 3 do artigo 3 ? do Regulamento
(CE) n ? 589/96, no decurso dos dez primeiros dias do
mês de Janeiro de 1997, em relação às seguintes quanti
dades de carne de bovino desossada :
Botsuana

Quénia

18 916,000 toneladas,
142,000 toneladas,

Considerando que é útil recordar que esta decisão não
prejudica a aplicação da Directiva 72/462/CEE do

Madagáscar

7 579,000 toneladas,

Suazilândia

3 363,000 toneladas,

Conselho, de 12 de Dezembro de 1972, relativa aos

Zimbabué

9 100,000 toneladas,

Namíbia

C ) JO n ? L 84 de 30 . 3 . 1990, p. 85.
(2) JO n ? L 89 de 10 . 4. 1996, p. 1 .
3 JO n ? L 84 de 3 . 4. 1996, p . 22.

de

Dezembro de 1996, os certificados de importação respei

13 000,000 toneladas .

4) JO n ? L 302 de 31 . 12. 1972, p. 28 .
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Artigo 3 ?

Os Estados-membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

N ? L 16/97

