ISSN 1012-9219

Jornal Oficial
das Comunidades Europeias

40? ano

4 de Junho de 1997

Legislação

Edição em língua
portuguesa

índice

L 144

I

Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade

* Regulamento (CE) n? 994/97 da Comissão, de 3 de Junho de 1997 , que altera
o Regulamento (CE) n ? 763/97 relativo ao estabelecimento de um regime de
vigilância das importações de ginjas frescas originárias das repúblicas da
Bósnia-Herzegovina, da Croácia e da antiga República Jugoslava da Mace
dónia

1

* Regulamento (CE) n ? 995/97 da Comissão, de 3 de Junho de 1997, que
estabelece , para o período de 1 de Julho de 1997 a 30 de Junho de 1998 , as
normas de execução relativas aos contingentes pautais de carne de bovino
previstos no Regulamento (CE) n ? 1926/96 do Conselho para a Estónia, a
Letónia e a Lituânia

2

Regulamento (CE) nr 996/97 da Comissão, de 3 de Junho de 1997 , que
estabelece a abertura e modo de gestão de um contingente pautal de impor

tação para diafragmas congelados de animais da espécie bovina do código
NC 0206 29 91

6

* Regulamento (CE) n? 997/97 da Comissão, de 3 de Junho de 1997, que altera
os Regulamentos (CE) n? 1431/94, (CE) n ? 1474/95 e (CE) n ? 1251/96 que
estabelecem as normas de execução de determinados contingentes pautais
nos sectores dos ovos e da carne de aves de capoeira

11

* Regulamento (CE) n? 998/97 da Comissão, de 3 de Junho de 1997, que adapta
os anexos do Regulamento (CE) n? 3281/94 do Conselho relativo à aplicação
de um sistema plurianual de preferências pautais generalizadas no período
de 1995-1998 a certos produtos industriais originários de países em vias de
desenvolvimento

13

Regulamento (CE) n? 999/97 da Comissão, de 3 de Junho de 1997, que estabelece os
valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos
frutos e produtos hortícolas

15

Regulamento (CE) n ? 1000/97 da Comissão, de 3 de Junho de 1997, que altera os

preços representativos e os direitos adicionais de importação de determinados
produtos do sector do açúcar
17
(Continua no verso da capa)

1

PT

Os actos cujos títulos são impressos em tipo fino são actos de gestão corrente adoptados no âmbito da política agrícola e
que têm, em geral, um período de validade limitado.
Os actos cujos títulos são impressos em tipo negro e precedidos de um asterisco são todos os restantes.

índice (continuação)

* Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de
1997, relativa à protecção dos consumidores em matéria de contratos à
distância

19

* Declaração do Conselho e do Parlamento Europeu relativa ao n? 1 do artigo 6? 28
* Declaração da Comissão relativa ao n ? 1 , primeiro travessão, do artigo 3 ?

II

28

Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade

Conselho

97/337/CE, Euratom:

* Decisão do Conselho, de 27 de Maio de 1997 , que nomeia um membro do
Comité Económico e Social

29

97/338/CE, Euratom:

Decisão do Conselho, de 27 de Maio de 1997, que nomeia um membro do
Comité Económico e Social

PT

30

4. 6. 97

| PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 144/ 1

I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N ? 994/97 DA COMISSÃO
de 3 de Junho de 1997
que altera o Regulamento (CE) n? 763/97 relativo ao estabelecimento de um

regime de vigilância das importações de ginjas frescas originárias das repúblicas
da Bósnia-Herzegovina, da Croácia e da antiga República Jugoslava da
Macedónia

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

lavia na lista dos países terceiros abrangidos por este regu
lamento;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 70/97 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1996, relativo ao regime
aplicável às importações para a 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 ('), alterado pelo Regulamento (CE) n ? 825/
/97 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 10 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n ? 825/97 tornou
extensivo à República Federal da Jugoslávia o regime
aplicável às importações originárias da Bósnia-Herzego
vina, da Croácia e da antiga República Jugoslava da Mace
dónia, definido pelo Regulamento (CE) n ? 70/97;

Considerando que, no respeitante às ginjas frescas, foram
adoptadas regras de execução do Regulamento (CE)
n ? 70/97 pelo Regulamento (CE) n ? 763/97 da Comis
são (3); que é conveniente alterar o Regulamento (CE)
n ? 763/97, a fim de incluir a República Federal da Jugos

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão das frutas e dos produtos hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo IP

Após o termo «Croácia», é inserida, no título e no
artigo 1 ? do Regulamento (CE) n ? 763/97, a expressão
«, da República Federal da Jugoslávia».
Artigo 2 ?

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

É aplicável a partir de 1 de Junho de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(>) JO n ? L 16 de 18 . 1 . 1997, p. 1 .
(2) JO n ? L 119 de 8 . 5. 1997, p. 4.
O JO n ? L 112 de 29. 4. 1997, p. 1 .
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REGULAMENTO (CE) N? 995/97 DA COMISSÃO
de 3 de Junho de 1997

que estabelece, para o período de 1 de Julho de 1997 a 30 de Junho de 1998 , as
normas de execução relativas aos contingentes pautais de carne de bovino

previstos no Regulamento (CE) n? 1926/96 do Conselho para a Estónia, a Letónia
e a Lituânia

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1926/96 do
Conselho, de 7 de Outubro de 1996, que estabelece deter
minadas concessões sob a forma de contingentes pautais

comunitários para certos produtos agrícolas e que prevê a
adaptação, a título autónomo e transitório, de certas
concessões agrícolas previstas nos acordos sobre comércio
livre e matérias conexas com a Estónia, Letónia e Lituânia

para ter em conta o acordo sobre a agricultura concluído
no âmbito das negociações comerciais multilaterais do
«Uruguay Round» ('), e, nomeadamente , o seu artigo 5?,
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 (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 2222/96 0, e, nomeadamente, o n ? 2 do

n ? 3719/88 da Comissão, de 16 de Novembro de 1988,

que estabelece as normas comuns de execução do regime
de certificados de importação, de exportação e de prefixa
ção para os produtos agrícolas (4), com a última redacção

que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 2350/96 O, e
do Regulamento (CE) n ? 1445/95 da Comissão, de 26
de Junho de 1995, que estabelece as normas de execução

do regime dos certificados de importação e de exportação
no sector da carne de bovino e que revoga o Regulamento
(CEE) n? 2377/80 (ft), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 266/97 Ç)\ que convém,
além disso, dispor que os certificados sejam emitidos após
um prazo de reflexão e mediante, se for caso disso, a apli
cação de uma percentagem única de redução;
Considerando que o risco de especulação inerente aos
regimes em causa no sector da carne de bovino torna
necessário fixar condições precisas para o acesso dos
operadores aos referidos regimes; que o controlo destas
condições requer que os pedidos sejam apresentados
no Estado-membro em que os importadores estão regis
tados para efeitos do pagamento do imposto sobre o valor

seu artigo 9 ?,

acrescentado;

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1926/96 prevê
certos contingentes pautais anuais de produtos à base de
carne de bovino; que as importações no âmbito desses
contingentes beneficiam de uma redução de 80 % das

Considerando que, para assegurar um gestão eficaz dos
regimes previstos, é conveniente prever que a garantia
relativa aos certificados de importação no âmbito desses
regimes seja fixada em 12 ecus por 100 quilogramas;

taxas dos direitos fixadas na Pauta Aduaneiro Comum;

que é necessário estabelecer as normas de execução rela
tivas a esses contingentes para o período de 1 de Julho de
1997 a 30 de Junho de 1998;

Considerando que, para assegurar a regularidade das even
tuais importações das quantidades fixadas para o período
de 1 de Julho de 1997 a 30 de Junho de 1998, é
adequado escalonar as mesmas em diferentes períodos do

Considerando que a experiência adquirida mosta que os
importadores nem sempre informam as autoridades
competentes que emitiram os certificados de importação
da quantidade e origem da carne de bovino importada
no âmbito do contingente em causa; que esses dados são
importantes no contexto da avaliação da situação do
mercado; que é, pois, conveniente introduzir uma garantia
relativa ao respeito dessa comunicação;

ano de 1997/ 1998 ;

Considerando que, sem deixar de esquecer as disposições
dos acordos destinadas a garantir a origem do produto, é
necessário prever que o referido regime seja gerido por
intermédio de certificados de importação; que, para o
efeito, é necessário prever, nomeadamente, as normas de

apresentação dos pedidos, bem como os elementos que
devem constar dos pedidos e dos certificados, em derroga
ção de determinadas disposições do Regulamento (CEE)
(') JO n? L 254 de 8 . 10 . 1996, p. 1 .
O JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 24.
P) JO n ? L 296 de 21 . 11 . 1996, p. 50.

Considerando que é conveniente prever a transmissão
pelos Estados-membros das informações relativas às
importações em causa;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão da carne de bovino,
(4)
O
(6)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

331 de 2. 12. 1988 , p . 1 .
320 de 11 . 12. 1996, p. 4.
143 de 27. 6. 1995, p. 35.
45 de 15. 2. 1997, p. 1 .
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

N ? L 144/3

tos, sem que seja superada a quantidade disponível
para o período respectivo,

— só pode ser apresentado um pedido por interessado,

Artigo 1 ?

— em caso de apresentação pelo mesmo interessado

1 . A título do período compreendido entre 1 de Julho
de 1997 e 30 de Junho de 1998, podem ser importadas,
em conformidade com o disposto no presente regula
mento, no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo
Regulamento (CE) n ? 1926/96:

de mais de um pedido relativo a um grupo,
nenhuma das suas propostas respeitantes a esse
grupo será admissível;

d) O pedido de certificado e o certificado devem conter,
na casa 8 :

— 1 650 toneladas de carne de bovino fresca, refrigerada
ou congelada, dos códigos NC 0201 e 0202, originária
da Lituânia, Letónia e Estónia; este contingente terá o

— no caso do n? 1 , primeiro travessão, do artigo 1 ?, a
menção dos países de origem,
— no caso do n? 1 , segundo travessão, do artigo 1 ?, a
menção do país de origem .

número de ordem 09.4561 ,

— 220 toneladas de produtos do codigo NC 1602 50 10
originários da Letónia; este contingente terá o número

O certificado obriga a importar de um ou vários dos
países nele indicados.

de ordem 09.4562.

2.

As taxas dos direitos fixadas na Pauta Aduaneira

e) O pedido de certificado e o certificado devem conter,
na casa 20, pelo menos uma das seguintes menções:

Comum são reduzidas de 80 % para as quantidades

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

mencionadas no n ? 1 .

3 . As quantidades referidas no n ? 1 são escalonadas,
durante o ano, do seguinte modo:

— 50 % durante o período compreendido entre 1
de Julho e 31 de Dezembro de 1997,

— 50 % durante o período compreendido entre 1
de Janeiro e 30 de Junho de 1998 .

Se, ao longo do período compreendido entre 1 de Julho
de 1997 e 30 de Junho de 1998 , as quantidades objecto de
pedidos de certificado de importação apresentados para o
primeiro período especificado no primeiro travessão
forem inferiores às quantidades disponíveis, as quanti
dades restantes serão adicionadas às quantidades disponí
veis para o período seguinte .

Reglamento (CE) n° 995/97
Forordning (EF) nr. 995/97
Verordnung (EG) Nr. 995/97
KavovtCTfxóç ( EK ) apiS. 995/97
Regulation (EC) No 995/97
Règlement (CE) n° 995/97
Regolamento (CE) n . 995/97
Verordening (EG) nr. 995/97
Regulamento (CE) n ? 995/97
Asetus (EY) N:o 995/97
Forordning (EG) nr 995/97.

2. Em derrogação do disposto no artigo 5? do Regula
mento (CE) n ? 1445/95, o pedido de certificado e o certi
ficado podem conter, na casa 16, vários dos códigos NC
relativos ao grupo de produtos referido no n ? 1 , primeiro
travessão, do artigo 1 ?

Artigo 2 ?
1.

Para poder beneficiar dos contingentes de importa

Artigo 3 ?

1.

Os pedidos de certificado só podem ser apresenta

ção referidos no artigo 1 ?:

dos :

a) O requerente de um certificado de importação deve ser
uma pessoa singular ou colectiva que, aquando da
apresentação do pedido, faça prova suficiente, perante
as autoridades competentes do Estado-membro em
causa, de que exerceu uma actividade comercial nas

— de 7 a 17 de Julho de 1997, e

trocas comerciais de carne de bovino durante os

últimos doze meses com países terceiros e de que está
inscrito num registo nacional do imposto sobre o valor
acrescentado ( IVA);

b) O pedido de certificado só pode ser apresentado
no Estado-membro em que o requerente está inscrito;

c) Para cada grupo de produtores referido, respectiva
mente, no n ? 1 , primeiro ou segundo travessão, do
artigo 1 ?:

— o pedido de certificado deve referir-se a uma quan
tidade mínima de 15 toneladas em peso de produ

— de 3 a 13 de Fevereiro de 1998 .

2.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão, o

mais tardar, no quinto dia útil seguinte ao do termo do
prazo para apresentação dos pedidos, os pedidos apresen
tados.

Esta comunicação incluirá a lista dos requerentes em
função das quantidades pedidas, dos códigos da nomen
clatura correspondentes e dos países de origem dos produ
tos .

Todas as comunicações, incluindo as comunicações rela

tivas à inexistência de pedidos, serão efectuadas por telex
ou por telefax, utilizando, no caso de terem sido apresen
tados pedidos, o formulário que consta do anexo do
presente regulamento .

N ? L 144/4

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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3 . A Comissão decidirá, logo que possível, para cada
grupo de produtos abrangido por cada travessão do n ? 1
do artigo 1 ?, em que medida pode ser dado seguimento
aos pedidos de certificado. Se as quantidades relativa
mente às quais foram requeridos certificados superarem as
quantidades disponíveis, a Comissão fixará uma percen
tagem única de redução das quantidades requeridas para
cada grupo de produtos abrangido por cada travessão do
n ? 1 do artigo 1 ?
4 . Sob reserva da decisão de aceitação dos pedidos pela
Comissão, os certificados serão emitidos o mais rapida
mente possível .
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certificado de importação da quantidade e da origem dos
produtos importados. A autoridade competente deve
transmitir essas informações à Comissão no início de cada
mês .

2. O mais tardar quatro meses após cada semestre do
ano de importação, a autoridade competente em questão
comunicará à Comissão as quantidades de produtos refe
ridas no artigo 1 ?, relativamente às quais foram utilizados
certificados de importação, emitidos no âmbito do
presente regulamento durante o último semestre .

Artigo 6?

1 . Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, é
aplicável o disposto nos Regulamentos (CEE) n? 3719/88

1 . Aquando do pedido de certificado de importação, o
importador deve constituir uma garantia relativa ao certifi
cado de importação de 12 ecus por 100 quilogramas de
peso líquido, em derrogação do artigo 4? do Regulamento
(CE) n ? 1445/95, e uma garantia relativa à comunicação
referida no n ? 1 do artigo 5? do presente regulamento de
um ecu por 100 quilogramas de peso líquido.

e (CE) n ? 1445/95.

2.

2.

comunicação, relativa à quantidade abrangida pela comu
nicação, for transmitida à autoridade competente no prazo
referido no n ? 1 do artigo 5? Caso contrário, a garantia

5.

Os certificados emitidos são válidos em toda a

Comunidade .

Artigo 4 ?

É aplicável o n ? 4 do artigo 8 ? do Regulamento

(CEE) n? 3719/88 . Contudo, será cobrado o direito pleno
de importação previsto na Pauta Aduaneira Comum (PAC)
relativamente a todas as quantidades que excedam as indi
cadas no certificado de importação.

3 . Não é aplicável o n? 3, segundo parágrafo, do
artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 3719/88 .
4. Em derrogação do n ? 3, alínea b) ii), do artigo 33?
do Regulamento (CE) n? 3719/88, o prazo máximo para a

apresentação da prova de importação, com limitação da
perda da garantia a 15% , é de quatro meses.
5.

Em derrogação do disposto no artigo 3? do Regula

mento (CE) n ? 1445/95, o período de eficácia dos certifi

A garantia relativa à comuniação será liberada se a

será executada .

A decisão sobre a liberação dessa garantia é tomada em
simultâneo com a da liberação da garantia relativa ao
certificado .

Artigo 7?

Os produtos beneficiarão dos direitos referidos no
artigo 1 ? mediante apresentação de um certificado de
circulação EUR.l emitido pelo país exportador, em
conformidade com o disposto no protocolo n ? 3 anexo
aos acordos sobre comércio livre .

cados emitidos termina em 30 de Junho de 1998 .

Artigo 8?
Artigo 5 ?

1.

O mais tardar três semanas após a importação dos

produtos referidos no presente regulamento, o importador
deve informar a autoridade competente que emitiu o

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia

seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Junho de 1997 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

Telefax : (32-2) 296 60 27

[Aplicaçao do Regulamento (CE) n? 995/97]
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

DG VI/ D.2 — SECTOR DA CARNE DE BOVINO

PEDIDO DE CERTIFICADOS DE IMPORTAÇÃO COM TAXAS REDUZIDAS DOS DIREITOS DA
PAUTA ADUANEIRA COMUM

Data :

Período :

Estado-membro :

Pais de origem

Numero
de ordem

Requerente
(nome e endereço)

Quantidade total pedida:
Estado-membro : telefax : ..
telefone :

Quantidade

(em toneladas)

Codigo NC

N ? L 144/6

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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REGULAMENTO (CE) N ? 996/97 DA COMISSÃO
de 3 de Junho de 1997
que estabelece a abertura e modo de gestão de um contingente pautal de

importação para diafragmas congelados de animais da espécie bovina do código
NC 0206 29 91

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1095/96 do
Conselho, de 18 de Junho de 1996, relativo à aplicação
das concessões constantes da lista CXL estabelecida na

sequência da conclusão das negociações no âmbito do
n ? 6 do artigo XXIV do GATT ('), e, nomeadamente, o
n ? 1 do seu artigo 1 ?,

Considerando que, no que diz respeito aos diafragmas
congelados de animais da espécie bovina do código NC
0206 29 91 , a Comunidade se comprometeu, ao abrigo da
lista CXL, a abrir um contingente anual cujo volume
anual é fixado em 1 500 toneladas; que é necessário abrir
o referido contingente a título plurianual, relativamente a

períodos de doze meses que se iniciam em 1 de Julho, e
adoptar as normas de execução;
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 3719/88 da
Comissão (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 495/97 (3), estabeleceu as normas de
execução comuns do regime de certificados de importa
ção, de exportação e de fixação antecipada para os
produtos agrícolas; que o Regulamento (CE) n ? 1445/95
da Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 266/97 (5), estabeleceu as
normas de execução especiais do regime de certificados de
importação no sector da carne de bovino;

Considerando que, tendo em vista uma gestão eficaz da
importação de carne originária e proveniente da Argen
tina, este país deve emitir, relativamente a estes produtos,
certificados de autenticidade que garantam a sua origem;
que é necessário definir o modelo destes certificados e
prever as modalidades da sua utilização;
Considerando que o certificado de autenticidade deve ser
emitido por um organismo emissor situado na Argentina;

que este organismo deve apresentar todas as garantias
necessárias, a fim de assegurar o bom funcionamento do
regime em causa;

Considerando que, tendo em vista uma boa gestão da
importação de diafragmas congelados originários e prove
nientes da Argentina, é conveniente prever que a emissão
dos certificados de importação fique subordinada a uma
(')
O
(-1)
(4)
5

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

146 de 20. 6. 1996, p. 1 .
331 de 2. 12. 1988 , p. 1 .
77 de 19 . 3 . 1997, p. 12.
143 de 27. 6. 1995, p. 35.
45 de 15 . 2. 1997, p. 1 .

verificação, nomeadamente, das indicações constantes dos
certificados de autenticidade;

Considerando que, relativamente aos outros países, é
conveniente gerir o contingente, com base nos certifi
cados de importação comunitários, derrogando, em deter
minados aspectos, as disposições aplicáveis nesta matéria;
Considerando que, atendendo à experiência anterior, os
importadores nem sempre informam as autoridades
competentes que emitiram os certificados de importação
da quantidade e origem da carne de bovino importada
no âmbito do contingente em causa; que esses dados são
importantes no contexto da avaliação da situação do
mercado; que é, pois, conveniente introduzir uma garantia
relativa ao respeito dessa obrigação;
Considerando que é conveniente prever a transmissão
pelos Estados-membros das informações relativas às
importações em causa;

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 :

Artigo 1 ?

1.

É aberto a título plurianual, para o período

compreendido entre 1 de Julho de um ano e 30 de Junho
do ano seguinte, seguidamente designado por «ano de
importação», um contingente pautal comunitário para
diafragmas congelados de animais da espécie bovina do
código NC 0206 29 91 , com um volume total anual de
1 500 toneladas .

Este contingente tera o número de ordem 09.4020 .

2.

Para o contingente previsto no n ? 1 , o direito adua

neiro ad valorem é fixado em 4 % .

3 . A quantidade anual do contingente é repartida do
seguinte modo:

a) 700 toneladas originárias e provenientes da Argentina;
b) 800 toneladas originárias e provenientes de outros
países terceiros .

4. Apenas podem ser importados no âmbito deste
contingente os diafragmas inteiros.
5 . Para efeitos do presente regualmento, entende-se por
«diafragma congelado », o diafragma que, aquando da
introdução no território aduaneiro da Comunidade, seja
apresentado no estado congelado, com uma temperatura
interna inferior ou igual a — 12 °C.
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Artigo 2 ?
1.

A importação das quantidades de carnes referidas

no n ? 3 do artigo 1 ? fica subordinada à apresentação de
um certificado de importação.

2.

O período de eficácia dos certificados de importação

expirará no dia 30 de Junho seguinte à data da sua emis
são .

N ? L 144/7

Um certificado de autenticidade pode ser utilizado para a
emissão de vários certificados de importação, até ao limite
da quantidade que indicar. Neste caso, a autoridade
nacional competente autentifica o certificado de autentici

dade no que diz respeito ao grau de imputação.
A autoridade nacional competente apenas pode emitir o
certificado de importação após estar segura de que todas
as informações constantes do certificado de autenticidade

correspondem às informações recebidas da parte da
Artigo 3 ?

1 . O certificado de autenticidade a emitir pela Argen
tina será constituído por um original com, pelo menos,
uma cópia e observará o formulário cujo modelo consta
do anexo I.

O formato deste formulário será de cerca de 210 x 297

milímetros. O papel a utilizar pesará, pelo menos, 40
gramas por metro quadrado.

2. Os formulários são impressos e preenchidos numa
das línguas oficiais da Comunidade; além disso, podem
ser impressos e preenchidos na língua oficial da Argen
tina .

3.

Cada certificado de autenticidade será individuali

Comissão nas comunicações semanais sobre este assunto .

O certificado de importação é então emitido imediata
mente .

3. Em derrogação do quarto parágrafo do n ? 2, a autori
dade nacional competente pode emitir, em casos
excepcionais e a pedido devidamente fundamentado pelo
requerente, um certificado de importação com base
no certificado de autenticidade a ele relativo antes de as

informações da Comissão serem recebidas. Neste caso, a
garantia relativa aos certificados de importação, referida
no n? 1 do artigo 11 ?, é fixada em 50 ecus por 100 quilo
gramas de peso líquido. Após ter recebido a informação
relativa ao certificado, os Estados-membros substituem

esta garantia pela garantia de 12 ecus por 100 quilogramas
de peso líquido referida no n? 1 do artigo 11 ?

zado por um número de emissão atribuído pelo orga
nismo emissor referido no anexo II, seguidamente desi
gnado por «organismo emissor». As cópias terão o mesmo
número de emissão que o seu original .
Artigo 4 ?
1.

O certificado de autenticidade só é válido se for

devidamente preenchido e visado pelo organismos emis
sor, em conformidade com as indicações constantes do
anexo I.

2.
O certificado de autenticidade considera-se devida
mente visado se dele constar o local e a data da emissão e

se tiver o carimbo do organismo emissor e a assinatura da

pessoa ou das pessoas habilitadas a assiná-lo.
O carimbo pode ser substituído no original do certificado
de autenticidade, bem como nas suas cópias, por um selo
impresso.

Artigo 6?
1.

O organismo emissor deve :

a) Ser reconhecido como tal pela Argentina;
b) Comprometer-se a verificar as indicações constantes
dos certificados de autenticidade;
c) Comprometer-se a fornecer à Comissão e aos Estados
-membros, mediante pedido, qualquer informação útil
para permitir a apreciação das indicações constantes
dos certificados de autenticidade .

2. O anexo II será revisto pela Comissão quando o
organismo emissor deixar de ser reconhecido, quando
deixar de cumprir qualquer uma das obrigações que lhe
cabem ou quando for designado um novo organismo
emissor.

Artigo 7?
Artigo 5 ?
1.

O certificado de autenticidade é válido por três

meses a contar da data da sua emissão.

No entanto, o certificado não pode ser apresentado à
autoridade nacional competente após o dia 30 de Junho
seguinte à data da sua emissão.
2. O original do certificado de autenticidade, estabele
cido nos termos dos artigos 3 ?, 4? e 6?, será apresentado,
com uma cópia, à autoridade nacional competente ao
mesmo tempo que o pedido do primeiro certificado de
importação relacionado com o certificado de autentici

Para poder beneficiar do regime de importação referido
no n ? 3, alínea b), do artigo 1 ?
a) O requerente deve ser uma pessoa singular ou colectiva
que, na data da apresentação do pedido, exerça uma
actividade, há, pelo menos, doze meses, nas trocas
comerciais de carne de bovino entre Estados-membros

ou com países terceiros e que esteja inscrita num Esta
do-membro por motivos relacionados com o IVA;
b) O pedido de certificado, apresentado pelo interessado,
pode referir-se a, no máximo, 80 toneladas;

dade .

c) O pedido de certificado e o certificado apresentam, na
casa 8 , a menção ao país de origem;

O original do certificado de autenticidade é conservado
pelo autoridade nacional competente .

d) O pedido de certificado e o certificado apresentam, na
casa 20, uma das seguintes menções:
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— Musculos dei diafragma y delgados [Reglamento
(CE) n° 996/97]
— Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)
— Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)
—
—
—
—
—
—
—
—

Διαφραγμα [κανονισμος ( ΕΚ) αριθ. 996/97]
Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)
Hampe [règlement (CE) n0 996/97]
Pezzi detti «hampes » [regolamento (CE) n . 996/97]
Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)
Diafragma [Regulamento (CE) n ? 99 6/97]
Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)
Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97).

Artigo 8?

1 . Os pedidos referidos no artigo 7? apenas podem ser
apresentados durante os dez primeiros dias de cada ano de
importação junto das autoridades competentes no Estado
-membro em que o requerente está registado. No caso de
apresentação pelo mesmo interessado de mais de um
pedido, nenhum pedido será admitido.
2.

Os

Estados-membros

comunicarão

à Comissão,

no décimo dia útil seguinte ao final do período de apre
sentação de pedidos, a quantidade global que é objecto
dos pedidos.
Essa comunicação incluirá a lista dos requerentes bem
como os países de origem indicados. Todas as comunica
ções, incluindo as comunicações nulas, devem ser efec
tuadas antes das 16 horas do dia indicado .

3 . A Comissão decidirá no mais curto prazo em que
medida pode ser dado seguimento aos pedidos. Se as
quantidades para as quais foram requeridos os certificados
excederem as quantidades disponíveis, a Comissão fixará
uma percentagem única de diminuição das quantidades
solicitadas .

4.

Na sequência do deferimento dos pedidos por parte

da Comissão, os certificados serão emitidos no mais curto
prazo .

Artigo 9?
1.

Sob reserva do disposto no presente regulamento,
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excedam as indicadas nos certificados de importação será
cobrado o direito pleno de importação previsto na Pauta
Aduaneira Comum .

3.

Não é aplicável o n? 3, segundo parágrafo, do

artigo 14? do Regulamento (CEE) n ? 3719/88 .

4. Em derrogação do n? 3, alínea b), subalínea ii), do
artigo 33? do Regulamento (CEE) n ? 3719/88, o prazo
máximo para a apresentação da prova de importação, com
limitação da perda da garantia a 15 % , é de quatro meses.
Artigo 10?

1 . O mais tardar três semanas após a importação do
produto referido no presente regulamento, o importador
deve informar a autoridade nacional competente que
emitiu o certificado de importação da quantidade e da
origem do produto importado. A autoridade competente
deve transmitir essas informações à Comissão no início de
cada mês .

2. O mais tardar quatro meses após cada semestre do
ano de importação, a autoridade nacional competente em
questão comunicará à Comissão as quantidades do
produto referido no artigo 1 ? relativamente às quais foram
utilizados certificados de importação, durante este último
semestre, discriminadas por país de origem .
Artigo 11 ?

1 . Aquando do pedido de certificado de importação, o
importador deve constituir uma garantia relativa ao certifi
cado de importação de 12 ecus por 100 quilogramas, em
derrogação do artigo 4? do Regulamento (CE) n ? 1445/95,
e uma garantia relativa à comunicação referida no n? 1 do
artigo 10 ? do presente regulamento de um ecu por 100
quilogramas transmitida pelo importador à autoridade
competente .

2. A garantia relativa à comunicação será liberada se a
comunicação, relativa à quantidade abrangida pela comu
nicação, for transmitida à autoridade nacional competente
no prazo referido no n ? 1 do artigo 10 ? Caso contrário, a
garantia será executada.

A decisão sobre a liberação dessa garantia é tomada em
simultâneo com a da liberação da garantia relativa ao
certificado .

são aplicáveis os Regulamentos (CEE) n ? 3719/88 e (CE)
Artigo 12 ?

n ? 1445/95 .

2. Em derrogação do n ? 4 do artigo 8 ? do Regulamento
(CEE) n ? 3719/88, sobre todas as quantidades que

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1997.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO I

1 . Exportador (nome e endereço)

2. Certificado n9
ORIGINAL

3. Organismo emissor

4 . Destinatário (nome e endereço)

6 . Meio de transporte

5 . CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE
CARNES DE BOVINO
Diafragmas

7. Marcas , números , numero e natureza das embalagens; designação das mercadorias

Peso

Peso

bruto (kg )

líquido ( kg )

10 . Peso liquido ( por extenso)

11 . CERTIFICADO DO ORGANISMO EMISSOR

Eu , abaixo assinado, atesto que os diafragmas descritos no presente certificado correspondem às especificações constantes do n9 5 do artigo 1 fi
do Regulamento (CE) ne 996/97 da Comissão, no limite referido no n9 3, alínea a), do artigo 1 9 do referido regulamento, e que são originários da
Argentina .

Local :

Data :

Assinatura e carimbo (ou selo impresso)
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ANEXO II

LISTA DOS ORGANISMOS NA ARGENTINA HABILITADOS A EMITIR CERTIFICADOS DE
AUTENTICIDADE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

para os diafragmas originários da Argentina referidos no n ? 3, alínea a), do artigo 1 ?
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REGULAMENTO (CE) N ? 997/97 DA COMISSÃO
de 3 de Junho de 1997

que altera os Regulamentos (CE) n? 1431 /94, (CE) n? 1474/95 e (CE) n? 1251/96
que estabelecem as normas de execução de determinados contingentes pautais
nos sectores dos ovos e da carne de aves de capoeira
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

relativo a abertura e modo de gestão de determinados

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

capoeira e outros produtos agrícolas (9), com a última

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2771 /75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos ovos ('),

modo de gestão de contingentes pautais, no sector dos

com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

contingentes pautais comunitários de carne de aves de

redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 958/96 (10), do Regulamento (CE) n ? 1474/95 da
Comissão, de 28 de Junho de 1995, relativo à abertura e
ovos e para as ovalbuminas, resultantes dos acordos

(CE) n ? 1516/95 da Comissão (2), e, nomeadamente, o
n? 2 do seu artigo 3 ?, o n ? 1 do seu artigo 6? e o seu
artigo 15?,

concluídos no âmbito das negociações comerciais multila
terais do «Uruguay Round» ("), com a última redacção que

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2777/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum de mercado no sector da carne de
aves de capoeira (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n ? 2916/95 da Comissão (4),
e, nomeadamente, o seu artigo 15?,

de Junho de 1996, relativo à abertura e modo de gestão de

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2783/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo ao regime
comum de trocas comerciais para a ovalbumina e para a
lactalbumina ('), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 2916/95, e , nomeadamente, o
n ? 1 do seu artigo 2?, o n ? 1 do seu artigo 4? e o seu
artigo 10 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 774/94 do
Conselho, de 29 de Março de 1994, relativo à abertura e

modo de gestão de determinados contingentes pautais
comunitários de carne de bovino de alta qualidade, carne
de suíno, carne de aves de capoeira, trigo e mistura de

trigo com centeio, sêmeas, farelos e outros resíduos (6),
alterado pelo Regulamento (CE) n ? 2198 /95 da Comis
são (7), e, nomeadamente, o seu artigo 7?,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 10 95/96 do
Conselho, de 18 de Junho de 1996, relativo à aplicação

lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1219/96 (l2), e do
Regulamento (CE) n ? 1251 /96 da Comissão, de 28

um contingente pautal de importação para determinados

produtos no sector da carne de aves de capoeira (l3), que,
para facilitar o comércio entre a União Europeia e os
países terceiros, é necessário permitir a importação dos
produtos dos sectores dos ovos e da carne de aves de

capoeira sem obrigação de importação do país de origem,
que deve, no entanto, ser mencionado, por questões esta
tísticas, na casa 8 do certifcado de importação;
Considerando que é oportuno aplicar estas disposições aos
certificados de importação cujo período de eficácia ainda
não terminou e que não tenham sido utilizados ou que
tenham sido utilizados apenas parcialmente;
Considerando que, a fim de permitir aos operadores utili
zarem as novas disposições previstas no presente regula
mento antes do termo dos certificados, é conveniente

prorrogar o período de eficácia de determinados certifica
dos;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos ovos e da carne de aves de capoeira,

das concessões constantes da lista CXL estabelecida na

sequência da conclusão das negociações no âmbito do
n? 6 do artigo XXIV do GATTf),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando que foram concedidos contingentes pautais
relativamente a determinados produtos dos sectores dos
ovos e da carne de aves de capoeira no âmbito do Regula
mento (CE) n ? 1431 /94 da Comissão, de 22 de Junho de

1994, que estabelece as normas de execução, no sector da
carne de aves de capoeira, do regime de importação
previsto no Regulamento (CE) n? 774/94 do Conselho
(')
(2)
O
(4)
5
(<)
Ç)
s

JO n? L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 49.
JO n ? L 189 de 30 . 7. 1996, p . 99 .
JO n? L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 77.

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

305 de 19. 12. 1995, p. 49.
282 de 1 . 11 . 1975, p. 104.
91 de 8 . 4. 1994, p. 1 .
221 de 19. 9. 1995, p. 3.
146 de 20. 6. 1996, p. 1 .

Artigo IP

A alínea c) do artigo 3 ? do Regulamento (CE) n? 1431 /94
passa a ter a seguinte redacção:

«c) O pedido de certificado mencionarão, na casa 8 , o
país de origem; o certificado obriga a importar do
país mencionado, salvo para os grupos 3 e 5;».
O JO n? L
(,0) JO n ? L
(") JO n ? L
H JO n ? L

156 de 23. 6.
130 de 31 . 5.
145 de 29. 6.
161 de 29. 6.

1994, p. 9.
1996, p. 6.
1995, p. 47.
1996, p. 55.

M JO n? L 161 de 29. 6. 1996, p. 136.
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Artigo 2?

A alínea c) do artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1474/95
passa a ter a seguinte redacção:

«c) O pedido de certificado e o certificado menciona
rão, na casa 8 , o país de origem;».
Artigo 3 ?

A alínea c) do artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1251 /96
passa a ter a seguinte redacção:
«c) O pedido de certificado e o certificado menciona
rão, na casa 8 , o país de origem;».

Artigo 4 ?

1 . O pedido de efiácia dos certificados emitidos a título
do primeiro trimestre de 1997, nos termos do Regula
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mento (CE) n ? 1431 /94 passa os grupos 3 e 5, é prorro
gado até 31 de Julho de 1997.
2. O período de eficácia dos certificados emitidos a
título dos dois primeiros trimestres de 1997, nos termos
do Regulamento (CE) n ? 1251 /96, é prorrogado até 31
de Julho de 1997.
3 . O período de eficácia dos certificados emitidos a
título do primeiro trimestre de 1997, nos termos do Regu
lamento (CE) n ? 1474/95, é prorrogado até 31 de Julho
de 1997 .

Artigo 5 ?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

O disposto no presente regulamento é aplicável aos certi
ficados cujo período de eficácia ainda não terminou e que
não tenham sido utilizados ou que apenas tenham sido
utilizados parcialmente .

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N ? 998 /97 DA COMISSÃO

de 3 de Junho de 1997

que adapta os anexos do Regulamento (CE) n? 3281/94 do Conselho relativo à

aplicação de um sistema plurianual de preferências pautais generalizadas no
período de 1995-1998 a certos produtos industriais originários de países em vias
de desenvolvimento

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

devido ao facto de serem isentos de direitos aduaneiros e

que a partir do momento em que os direitos aduaneiros
sobre os referidos produtos são reintroduzidos, se torna
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

desde logo necessário reintroduzi-los nas listas que

figuram no anexo I do Regulamento (CE) n ? 3281 /94;

que, por conseguinte, é conveniente adaptar o referido
anexo I em conformidade;

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3281 /94 do
Conselho, de 19 de Dezembro de 1994, relativo à aplica
ção de um sistema plurianual de preferências pautais
generalizadas no período 1995-1998 a certos produtos
industriais originários de países em vias de desenvolvi
mento ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 2447/96 da Comissão (2), e, nomea
damente, o n ? 3 do seu artigo 15? e o seu artigo 19 ?,

Considerando que as disposições do presente regulamento
estão em conformidade com o parecer do Comité das
preferências generalizadas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o n ? 3 do artigo 15? do Regulamento
(CE) n ? 3281 /94 estabelece o procedimento para adopção
das adaptações dos seus anexos I e II, tornadas necessárias
por alterações da Nomenclatura Combinada;

Artigo 1 ?
O anexo I do Regulamento (CE) n ? 3281 /94 será alterado
em conformidade com o presente anexo.

Considerando que, afim de tomar em consideração a
discussão no seio da Organização Mundial do Comércio

(OMC) cuja conclusão foi de que, para determinados
produtos, se deveria suprimir a isenção dos direitos adua
neiros prevista para os produtos farmacêuticos, a partir de
1 de Abril de 1997, o Regulamento (CE) n ? 480/97 da
Comissão 0, modifica a Nomenclatura Combinada que
figura em anexo ao Regulamento (CE) n ? 1734/96 da
Comissão (4); que os produtos visados foram excluídos do
sistema de preferências pautais generalizadas unicamente

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Abril de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Junho de 1997.
Pela Comissão

Manuel MARÍN
Vice-Presidente

(')
(2)
(-1)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

348 de 31 . 12. 1994, p. 1 .
333 de 21 . 12. 1996, p. 10 .
75 de 15. 3. 1997, p. 9.
238 de 19. 9. 1996, p. 1 .
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ANEXO

O Regulamento (CE) n ? 3281 /94 é alterado do seguinte modo:
No anexo I, parte 2:
— em vez de:
deve ler-se:
— em vez de:
deve ler-se:

— é inserido o

« ex 2903
« 2903
« ex 2922
« 2922

deve ler-se:

Compostos aminados de funções oxigenados, excepto os produtos das
posições 2922 42 90 e 2922 49 10 »,
Compostos aminados de funções oxigenadas»;

seguinte código:
« 2930 90 20

— em vez de:

Derivados halogenados dos hidrocarbonetos, excepto os produtos da
posição 2903 22 00 »,
Derivados halogenados dos hidrocarbonetos »;

Tiodiglicol (DCI) (2,2'-tiodietanol)»;

« 3907 60 90 »,
« 3907 60 ».

No anexo I, parte 4:

— no ex capítulo 29, são suprimidos os códigos NC:

«2903 22 00,
2906 21 00 ,
2922 42 90 , 2922 49 10 ,
2923 10 10,
2930 90 20 »;

— no ex capítulo 39, é suprimido o código NC:

« 3907 60 10 ».
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REGULAMENTO (CE) N ? 999/97 DA COMISSÃO
de 3 de Junho 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,
nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 3 ?,

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

Artigo 1 ?

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

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 4 de Junho
de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n ? L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(*) JO n? L 325 de 14. 12. 1996, p. 5.
0 JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
4 JO n? L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 3 de Junho 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 35

0709 90 77

0805 30 30

0808 10 él , 0808 10 63, 0808 10 69

0809 20 49

\

Código

Valor forfetàrio

países terceiros (')

de importação

212

61,9

999

61,9

052

62,4

999

62,4

052

97,2

388

69,7

528

62,0

999

76,3

060

49,9

388

85,8

400

88,9

404

113,8

508

89,3

512

63,8

528

67,5

804

99,4

999

82,3

400

249,3

999

249,3

(') Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n? 68/96 da Comissão (JO n ? L 14 de 19 . 1 . 1996, p. 6).
O código « 999 » representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N ? 1000/97 DA COMISSÃO
de 3 de Junho de 1997
que altera os preços representativos e os direitos adicionais de importação de
determinados produtos do sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)

n ? 1599/96 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1423/95 da
Comissão, de 23 de Junho de 1995, que estabelece as
regras de aplicação relativas à importação dos produtos do
sector do açúcar, excluindo o melaço f), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 11 27/96 (4), e, nomeadamente, o n ? 2, segundo pará
grafo, do seu artigo 1 ? e o n ? 1 do seu artigo 3 ?,
Considerando que os montantes dos preços representa
tivos e dos direitos adicionais aplicáveis na importação de
açúcar branco, de açúcar em bruto e de determinados

xaropes foram fixados pelo Regulamento (CE) n ? 1195/96
da Comissão (*), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 964/97 (6);

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 4 de Junho
de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n ? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.

(2)
(3)
(4)
(s)
(«)

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

206
141
150
161
139

de
de
de
de
de

16.
24.
25.
29.

8.
6.
6.
6.
30 . 5.

1996,
1995,
1996,
1996,
1997,

p.
p.
p.
p.
p.

43.
16.
12.
3.
25.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 3 de Junho de 1997, que modifica os preços representativos e os
montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação do açúcar branco, do açúcar em bruto
e dos produtos do código NC 1702 90 99
(em ecus)

Código NC

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

Montante do direito adicional

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

por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa

24,77

3,91

24,77

9,15

24,77

3,72

24,77

8,72

28,44

11,01

28,44

6,49

28,44

6,49

0,28

0,37

(') Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 431 /68 do Conselho, (JO n ? L 89
de 10 . 4. 1968, p. 3), alterado.

(2) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 793/72 do Conselho, (JO n ? L 94
de 21 . 4. 1972, p. 1 ).
P) Fixação por 1 % de teor de sacarose.
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DIRECTIVA 97/7/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 20 de Maio de 1997

relativa à protecção dos consumidores em matéria de contratos à distância
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO
EUROPEIA,

protecção dos consumidores em matéria de vendas à

distância, com incidências negativas na concorrência
entre as empresas que operam no mercado interno;

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

que, por conseguinte, é necessário adoptar um
mínimo de regras comuns a nível comunitário neste
domínio;

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

(5) Considerando que nos pontos 18 e 19 do anexo da
Resolução do Conselho de 14 de Abril de 1975, rela
tiva a um programa preliminar da Comunidade

Deliberando nos termos do procedimento previsto no
artigo 189?B do Tratado (3), em função do projecto
comum aprovado pelo Comité de conciliação em 27 de

e informação dos consumidores (4), se salienta a
premência de proteger os compradores de bens ou
serviços contra o pedido de pagamento de mercado
rias não encomendadas e métodos de venda agressi

Económica Europeia para uma política de protecção

Novembro de 1996,

vos;

( 1 ) Considerando que, no contexto da realização dos
objectivos do mercado interno, importa aprovar
medidas destinadas a consolidar progressivamente
esse mercado;

(2) Considerando que a livre circulação de bens e
serviços diz respeito não só aos profissionais do
comércio, mas também aos particulares; que implica,
para os consumidores, a possibilidade de acederem
aos bens e serviços de um outro Estado-membro nas

(6) Considerando que a comunicação da Comissão ao
Conselho intitulada « Novo Impulso para a Política

de Defesa do Consumidor», aprovada pela Resolução
do Conselho de 23 de Junho de 1986 (5), anunciava,
no ponto 33, que a Comissão apresentaria propostas
em matéria de utilização de novas tecnologias da
informação que permitem aos consumidores fazerem
encomendas a fornecedores, a partir do seu domicí
lio;

mesmas condições que a população desse Estado;

(3) Considerando que as vendas transfronteiras à
distância podem constituir, para os consumidores,
uma das principais manifestações concretas da reali
zação do mercado interno, conforme observado,
nomeadamente, na comunicação da Comissão ao
Conselho intitulada «Para um Mercado Único da
Distribuição »; que é indispensável ao bom funciona
mento do mercado interno que os consumidores se

possam dirigir a uma empresa fora do seu país, ainda
que esta tenha uma filial no país de residência do
consumidor;

(4) Considerando que a introdução de novas tecnologias
implica a multiplicação dos meios postos à disposi
ção dos consumidores para conhecerem as ofertas

apresentadas em toda a Comunidade e fazerem as
suas encomendas; que alguns Estados-membros já
tomaram disposições diferentes ou divergentes de
(') JO n? C 156 de 23. 6. 1992, p. 14, e JO n? C 308 de 15. 11 .
1993, p. 18 .
(2) JO n? C 19 de 25. 1 . 1993, p. 111 .

(3) Parecer do Parlamento Europeu de 26 de Maio de 1993 (JO

n? C 176 de 28 . 6. 1993, p. 95), posição comum do Conselho
de 29 de Junho de 1995 (JO n ? C 288 de 30. 10. 1995, p. 1 ) e
decisão do Parlamento Europeu de 13 de Dezembro de 1995
(JO n ? C 17 de 22. 1 . 1996, p. 51 ). Decisão do Parlamento Eu

ropeu de 16. 1 . 1997 e Decisão do Conselho de 20. 1 . 1997.

(7) Considerando que na Resolução do Conselho de 9 de
Novembro de 1989 , sobre as futuras prioridades para
o relançamento da política de defesa dos consumi
dores (6), se convida a Comissão a realizar um esforço
prioritário nos domínios referidos no anexo da citada
resolução; que este anexo menciona as novas tecnolo
gias de venda à distância; que a Comissão deu segui
mento a esta resolução aprovando um «plano de
acção trienal relativo à política de defesa do consu
midor na Comunidade Económica Europeia ( 1990
- 1992)» e que este plano prevê a adopção de uma
directiva nesta matéria;

(8) Considerando que a utilização das línguas em
matéria de contratos à distância é da competência
dos Estados-membros;

(9) Considerando que o contrato à distância se caracte
riza pela utilização de uma ou mais técnicas de
comunicação à distância; que estas diferentes técnicas
são utilizadas no quadro de um sistema organizado
de venda ou prestação de serviços à distância, sem a
(4) JO n? C 92 de 25. 4. 1975, p. 1 .
(s) JO n? C 167 de 5. 7. 1986, p. 1 .
(6 JO n? C 294 de 22. 11 . 1989, p. 1
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presença simultanea do fornecedor e do consumidor;
que a evolução permanente destas técnicas não
permite elaborar uma lista exaustiva, antes obriga a
definir princípios válidos, inclusivamente em relação
àquelas que, por enquanto, são de escassa utilização;
( 10) Considerando que uma mesma transacção que
comporta sucessivas operações ou uma série de
operações ou uma série de operações separadas
durante um período de tempo pode ter diferentes
denominações jurídicas, consoante o direito dos Esta
dos-membros; que o disposto na presente directiva

não se pode aplicar de modo diferente, consoante a
legislação dos Estados-membros, sem prejuízo de
recorrerem ao artigo 14?; que, por isso, há razões para
considerar que se deve observar o disposto na
presente directiva pelo menos na altura da primeira
de uma série de operações sucessivas ou da primeira
de uma série de operações separadas, realizadas num

período de tempo que possa ser considerado um
todo, quer essa operação ou série de operações sejam
objecto de um único contrato, de contratos sucessivos
ou de contratos separados;

(11 ) Considerando que a utilização de técnicas de comu
nicação à distância não deve conduzir a uma dimi
nuição da informação prestada ao consumidor; que

convém, pois, determinar as informações a transmitir
obrigatoriamente ao consumidor, seja qual for a
técnica de comunicação utilizada; que esta informa
ção deve ainda ser transmitida em conformidade com
as restantes normas comunitárias pertinentes, em

especial com a Directiva 84/450/CEE do Conselho,
de 10 de Setembro de 1984, relativa à aproximação

das disposições legislativas, regulamentares e admi
nistrativas dos Estados-membros em matéria de

publicidade enganosa ('); que, verificando-se excep
ções à obrigação de prestar informações, cabe ao
consumidor, numa base discricionária, pedir determi
nadas informações básicas como a identidade do
fornecedor, as características principais dos bens e
dos serviços e o respectivo preço;

( 12) Considerando que, no caso de comunicação por tele

fone, é conveniente que o consumidor receba infor
mações suficientes no início da chamada para decidir
continuar ou não;
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celebração do contrato; que importa prever, salvo
disposição em contrário da presente directiva, um
direito de rescisão; que é necessário limitar quaisquer
custos suportados pelo consumidor para o exercício
do direito de rescisão aos custos directos de devolu

ção do bem, dado que, caso contrário, este seria um
direito meramente formal; que este direito de resci
são não prejudica os direitos do consumidor previstos
na legislação nacional, nomeadamente em matéria de
recepção de produtos e serviços deteriorados ou de
produtos e serviços que não correspondem à descri
ção desses produtos ou serviços; que compete aos
Estados-membros determinarem as outras condições

e modalidades que resultem do exercício do direito
de rescisão;

(1 5) Considerando que é igualmente necessário prever um
prazo para a execução do contrato, se este não tiver
sido definido no momento da encomenda;

( 16) Considerando que não pode ser admitida a técnica
promocional que consiste em enviar um produto ou
prestar um serviço, a título oneroso, ao consumidor,
sem encomenda prévia ou acordo explícito deste
último, desde que não se trate de um fornecimento
ou prestação a título de substituição;

( 17) Considerando os princípios consignados nos artigos
8 ? e 10 ? da Convenção Europeia de Protecção dos
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais,

de 4 de Novembro de 1950; que é necessário reco
nhecer ao consumidor o direito à protecção da vida
privada, nomeadamente no que diz respeito à tran
quilidade face a certas técnicas de comunicação parti
cularmente invasivas; que é necessário, por conse

guinte, estabelecer restrições específicas à utilização
dessas técnicas; que os Estados-membros devem
tomar as medidas apropriadas para proteger eficaz
mente os consumidores que não desejem ser contac
tados através de determinados meios de comunica

ção, sem prejuízo das cláusulas de salvaguarda espe
ciais do consumidor previstas na legislação comuni
tária relativa à protecção dos dados pessoais e da
privacidade;

( 18) Considerando que é importante que as regras de base
vinculativas constantes da presente directiva sejam

completadas, sempre que se justifique, por disposi

( 13) Considerando que a informação divulgada por
algumas tecnologias electrónicas tem frequentemente

ções voluntárias acordadas entre os profissionais
envolvidos, segundo a Recomendação 92/295/CEE

em suporte durável; que é, deste modo, necessário
que o consumidor receba por escrito, em tempo útil,

códigos de conduta para protecção dos consumidores
em matéria de contratos negociados à distância (2);

carácter efémero, na medida em que não é recebida

da Comissão, de 7 de Abril de 1992, relativa a

as informações necessárias para a correcta execução
do contrato;

( 19) Considerando que, para assegurar uma protecção

óptima do consumidor, é importante que este seja

( 14) Considerando que o consumidor não tem, em
concreto, possibilidade de ver o produto ou de tomar
conhecimento das características do serviço antes da

(<) JO n? L 250 de 19. 9. 1984, p. 17.

devidamente informado das disposições da presente
directiva e dos eventuais códigos de conduta exis
tentes neste domínio;

(2) JO n ? L 156 de 10 . 6. 1992, p. 21 .
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(20) Considerando que a inobservância do disposto na

Artigo 2 ?

presente directiva pode prejudicar tanto os consumi

dores como os concorrentes; que é, portanto, possível
prever disposições que permitam a organismos
públicos ou aos seus representantes, a organizações
de consumidores que, nos termos da legislação nacio
nal , têm interesse legítimo na defesa dos consumi
dores ou a organizações profissionais que têm inte
resse legítimo para agir, zelarem pela aplicação das
disposições da presente directiva;

(21 ) Considerando que, para assegurar a protecção do
consumidor, é importante resolver, logo que possível,
a questão das reclamações transfronteiras; que, em 14
de Fevereiro de 1996, a Comissão publicou um plano
de acção relativo ao acesso dos consumidores à justiça
e à resolução dos litígios de consumo no mercado
interno; que esse plano de acção prevê iniciativas
específicas destinadas a promover os procedimentos
extrajudiciais, que são estabelecidos critérios objec
tivos (anexo II) para garantir a fiabilidade desses
procedimentos e se prevê a utilização de formulá

Definições

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
1 . Contrato à distância, qualquer contrato relativo a bens
ou serviços, celebrado entre um fornecedor e um

consumidor, que se integre num sistema de venda ou
prestação de serviços à distância organizado pelo forne
cedor, que, para esse contrato, utilize exclusivamente
uma ou mais técnicas de comunicação à distância até à

celebração do contrato, incluindo a própria celebração.
2. Consumidor, qualquer pessoa singular que, nos
contratos abrangidos pela presente directiva, actue com
fins que não pertençam ao âmbito da sua actividade
profissional .

3. Fornecedor, qualquer pessoa singular ou colectiva que,
nos contratos abrangidos pela presente directiva, actue
no âmbito da sua actividade profissional .

rios-tipo de reclamação (anexo III);

(22) Considerando que, na utilização das novas tecnolo
gias, o consumidor não tem o controlo da técnica;
que é, portanto, necessário prever a possibilidade de
o ónus da prova caber ao fornecedor;

(23) Considerando que, em certos casos, existe o risco de
se privar o consumidor da protecção concedida pela
presente directiva ao designar-se o direito de um país
terceiro como direito aplicável ao contrato; que,
consequentemente, importa prever na presente direc
tiva disposições destinadas a evitar esse risco;
(24) Considerando que, por razões de interesse geral, um
Estado-membro pode proibir a comercialização no
seu território de determinados produtos e serviços
através de contratos à distância; que essa proibição
deve respeitar as normas comunitárias; que tais proi
bições já estão previstas, nomeadamente no tocante a
medicamentos, nas Directivas 89/ 552/CEE do
Conselho, de 3 de Outubro de 1989, relativa à coor

denação de certas disposições legislativas, regulamen
tares e administrativas dos Estados-membros relativas
ao exercício de actividades de radiodifusão televisi

va ('), e 92/28/CEE do Conselho, de 31 de Março de
1992, relativa à publicidade dos medicamentos para
uso humano (2),

4. Técnica de comunicação à distância, qualquer meio
que, sem a presença física e simultânea do fornecedor
e do consumidor, possa ser utilizado tendo em vista a

celebração do contrato entre as referidas partes. Do
anexo I consta uma lista indicativa das técnicas objecto
da presente directiva.

5. Operador de técnica de comunicação, qualquer pessoa
singular ou colectiva, pública ou privada, cuja activi
dade profissional consista em pôr à disposição dos
fornecedores uma ou mais técnicas de comunicação à
distância .

Artigo 3 ?
Exclusões

1.

A presente directiva não se aplica a contratos:

— relativos a serviços financeiros, cuja lista não exaustiva
consta do anexo II,
— celebrados através de distribuidores automáticos ou de

estabelecimentos comerciais automatizados,

— celebrados com operadores de telecomunicações pela
utilização de cabinas telefónicas públicas,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1 ?

— celebrados para a construção e venda de bens imóveis
ou relativos a outros direitos respeitantes a bens
imóveis, excepto o arrendamento,
— celebrados em leilões .

Objecto

A presente directiva tem por objecto a aproximação das
disposições legislativas, regulamentares e administrativas
dos Estados-membros relativas aos contratos à distância

2. Os artigos 4?, 5?, 6? e o n ? 1 do artigo 7? não se
aplicam a contratos:

— de fornecimento de géneros alimentícios, bebidas ou

entre consumidores e fornecedores .

outros bens de consumo doméstico corrente, forne
cidos ao domicílio ao consumidor, na sua residência

(') JO n? L 298 de 17. 10 . 1989, p. 23 .
2 JO n ? L 113 de 30. 4. 1992, p. 13.

ou no seu local de trabalho por distribuidores que
efectuem circuitos frequentes e regulares,
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— de prestação de serviços do alojamento, transporte,
restauração ou tempos livres, sempre que, na celebra
ção do contrato, o fornecedor se comprometa a prestar
esses serviços numa data determinada ou num período
especificado; excepcionalmente, no caso de actividades
exteriores de tempo livre, o fornecedor pode reser
var-se o direito de não aplicar o n ? 2 do artigo 7? em
circunstâncias específicas.
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midor deve receber confirmação por escrito, ou através de
outro suporte durável à sua disposição, das informações a
que se refere o n ? 1 , alíneas a) a f), do artigo 4?, a menos
que essas informações já tenham sido fornecidas ao
consumidor antes da celebração do contrato, por escrito
ou através de outro suporte durável à sua disposição e
facilmente utilizável .

Devem ser sempre fornecidos:

Artigo 4?

— uma informação por escrito sobre as condições e
modalidades de exercício do direito de rescisão, na

Informações prévias
1.

acepção do artigo 6?, incluindo nos casos referidos no
n ? 3, primeiro travessão, do artigo 6?,

Em tempo útil e antes da celebração de qualquer

contrato à distância, o consumidor deve dispor das

seguintes informações:

a) Identidade do fornecedor e, no caso de contratos que
exijam pagamento adiantado, respectivo endereço;

b) Características essenciais do bem ou do serviço;
c) Preço do bem ou do serviço, incluindo impostos;
d) Despesas de entrega, se existirem;
e) Modalidades de pagamento, entrega ou execução;

f) Existência do direito de rescisão, excepto nos casos
referidos no n ? 3 do artigo 6?;

g) Custo da utilização da técnica de comunicação à
distância, quando calculado com base numa tarifa que
não seja a de base;

h) Prazo de validade da oferta ou do preço;

— o endereço geográfico do estabelecimento do forne
cedor no qual o consumidor pode apresentar as suas
reclamações,

— as informações relativas aos serviços pós-venda e às
garantias comerciais existentes,
— as condições de resolução do contrato quando este
tiver duração indeterminada ou superior a um ano.

2.

O n ? 1 não se aplica aos serviços cuja execução seja

efectuada através de uma técnica de comunicação à

distância, quando tais serviços forem prestados de uma só
vez, e facturados pelo operador de técnica de comunica
ção. Todavia, o consumidor deve em todo o caso poder
tomar conhecimento do endereço geográfico do estabele
cimento do fornecedor no qual pode apresentar as suas
reclamações.

i) Sempre que necessário, a duração mínima do contrato
em caso de contratos de fornecimento de produtos ou

prestação de serviços de execução continuada ou perió

Artigo 69

dica .

2.

Direito de rescisão

As informações referidas no n ? 1 , cujo objectivo

comercial deve ser inequivocamente explicitado, devem
ser fornecidas de maneira clara e compreensível por qual

quer meio adaptado à técnica de comunicação à distância

utilizada, respeitando, designadamente, os princípios da

1.

Em qualquer contrato à distância, o consumidor

disporá de um prazo de, pelo menos, sete dias úteis para

pios da protecção de pessoas com incapacidade jurídica

rescindir o contrato sem pagamento de indemnização e
sem indicação do motivo. As únicas despesas eventual
mente a seu cargo decorrentes do exercício do seu direito
de rescisão serão as despesas directas da devolução do

menores .

bem .

lealdade em matéria de transacções comerciais e os princí

em virtude da legislação dos Estados-membros, como os

3 . Além disso, no caso das comunicações telefónicas, a
identidade do fornecedor e o objectivo comercial da

chamada devem ser explicitamente definidos no início de
qualquer contacto com o consumidor.

Para o exercício deste direito, o prazo é contado:
— em relação a bens, a partir do dia da sua recepção pelo
consumidor sempre que tenham sido cumpridas as
obrigações referidas no artigo 5?,

Artigo 5 ?

Confirmação por escrito das informações

1 . Em tempo útil na execução do contrato e o mais
tardar, no que diz respeito a bens que não tenham que ser
entregues a terceiros, no momento da entrega, o consu

— em relação a serviços, a partir do dia da celebração do
contrato ou a partir do dia em que tenham sido

cumpridas as obrigações referidas no artigo 5?, se tal
suceder após a celebração do contrato, desde que o
prazo não exceda o prazo de três meses indicado no
parágrafo seguinte.
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Se o fornecedor não tiver cumprido as obrigações referidas
no artigo 5?, o prazo é de três meses. O prazo é contado:
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As modalidades de resolução do contrato de crédito são
estabelecidas pelos Estados-membros.

— em relação a bens, a partir do dia da sua recepção pelo
consumidor,

Artigo 7?

— em relação a serviços, a partir do dia da celebração do

Execução

contrato .

Se as informações referidas no artigo 5? forem fornecidas
dentro do prazo de três meses, o consumidor dispõe, a
partir desse momento, do prazo de sete dias úteis indicado
no primeiro parágrafo.

2. Quando o direito de rescisão tiver sido exercido pelo
consumidor, nos termos do presente artigo, o fornecedor
fica obrigado a reembolsar os montantes pagos pelo
consumidor sem despesas para este . As únicas despesas
eventualmente a cargo do consumidor decorrentes do

exercício do seu direito de rescisão serão as despesas
directas da devolução do bem . O reembolso deverá ser

efectuado o mais rapidamente possível, e sempre no prazo
de trinta dias .

3 . Salvo acordo em contrário entre as partes, o consu
midor não pode exercer o direito de rescisão previsto no
n ? 1 nos contratos :

— de prestação de serviços cuja execução tenha tido
início, com o acordo do consumidor, antes do termo

do prazo de sete dias úteis previsto no n? 1 ,

1 . Salvo acordo em contrário entre as partes, o forne
cedor deve executar a encomenda o mais tardar no prazo
de trinta dias a contar do dia seguinte àquele em que o
consumidor transmitiu a sua encomenda ao fornecedor.

2. Em caso de incumprimento do contrato por um
fornecedor devido a indisponibilidade do bem ou serviço
encomendado, o consumidor deve ser informado do facto

e deve poder ser reembolsado dos montantes que tenha
eventualmente pago, o mais rapidamente possível, e
sempre no prazo de trinta dias.

3.

Todavia, os Estados-membros podem prever que o

fornecedor possa fornecer ou prestar ao consumidor um
bem ou serviço de qualidade e preço equivalentes, desde

que essa possibilidade tenha sido prevista antes da cele
bração do contrato ou no próprio contrato. O consumidor
será informado desta possibilidade de uma forma clara e

compreensível. As despesas de devolução que resultarem
do exercício do direito de rescisão ficam, neste caso, a
cargo do fornecedor, devendo o consumidor ser infor
mado do facto. Nestes casos, o fornecimento de um bem

ou a prestação de um serviço não podem ser equiparados
a um fornecimento ou prestação não solicitados na acep
ção do artigo 9 ?

— de fornecimento de bens ou de prestação de serviços
cujo preço dependa de flutuações de taxas do mercado
financeiro que o fornecedor não possa controlar,

Artigo 8?
Pagamento por cartão

— de fornecimento de bens confeccionados de acordo

com especificações do consumidor ou manifestamente
personalizados ou que, pela sua natureza, não possam
ser reenviados ou sejam susceptíveis de se deterio
rarem ou perecerem rapidamente,
— de fornecimento de gravações audio e vídeo, de discos
e de programas informáticos a que o consumidor
tenha retirado o selo,

— de fornecimento de jornais e revistas,

Os Estados-membros devem zelar pela existência de
medidas adequadas para que o consumidor:
— possa pedir a anulação de um pagamento no caso de
utilização fraudulenta do seu cartão de pagamento em
contratos à distância abrangidos pela presente direc
tiva,

— em caso de utilização fraudulenta, seja de novo credi
tado dos montantes debitados para pagamento ou os
montantes lhe sejam restituídos.

— de serviços de apostas e lotarias.

Artigo 9?
4. Os Estados-membros devem prever na respectiva
legislação que :

— se o preço do bem ou do serviço total ou parcialmente
coberto por um crédito concedido pelo fornecedor, ou
— se esse preço for total ou parcialmente coberto por um
crédito concedido ao consumidor por um terceiro,
com base num acordo celebrado entre o terceiro e o

fornecedor,
o contrato de crédito é resolvido, sem direito a indemni

zação, se o consumidor exercer o seu direito de rescisão
em conformidade com o n ? 1 .

Fornecimento ou prestação não solicitados
Os Estados-membros devem tomar as medidas necessárias
para :

— proibir o fornecimento de bens ou a prestação de
serviços ao consumidor sem que este os tenha previa
mente encomendado, sempre que esse fornecimento
ou prestação incluírem um pedido de pagamento,
— dispensar o consumidor de qualquer contraprestação
em caso de fornecimento ou prestação não encomen
dados, a ausência de resposta não valendo consenti
mento .
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Artigo 10?

Artigo 12 ?

Restrições à utilização de determinadas técnicas de
comunicação à distância

Carácter imperativo das disposições

1 . A utilização por um fornecedor das seguintes
técnicas exige o consentimento prévio do consumidor:
— sistema automatizado de chamada sem intervenção

humana (aparelho de chamada automática),
— telefax (telecópia).

2.

Os Estados-membros devem zelar por que as

técnicas de comunicação à distância diferentes das refe

1 . O consumidor não pode renunciar aos direitos que
lhe são conferidos por força da transposição da presente
directiva para o direito nacional .
2.

Os Estados-membros devem tomar as medidas

necessárias para que o consumidor não seja privado da
protecção conferida pela presente directiva pelo facto de
ter sido escolhido o direito de um país terceiro como
direito aplicável ao contrato, desde que o contrato apre
sente uma relação estreita com o território de um ou mais
Estados-membros .

ridas no n ? 1 , que permitam uma comunicação indivi
dual, só possam ser utilizadas quando não haja oposição
manifesta do consumidor.

Artigo 13 ?
Normas comunitárias

Artigo 11 ?
Processo judicial ou administrativo

1 . Os Estados-membros devem zelar pela existência de
meios adequados e eficazes para que seja respeitado o
disposto na presente directiva no interesse dos consumi
dores .

2.

Os meios referidos no n? 1 incluirão disposições

que permitam a um ou mais dos seguintes organismos
determinados pela legislação nacional moverem procedi

1 . O disposto na presente directiva aplica-se desde que,
no âmbito da regulamentação comunitária, não existam
disposições específicas que regulem certos tipos de
contratos à distância na sua globalidade .
2. Quando uma regulamentação comunitária específica
incluir disposições que regulem apenas determinados
aspectos do fornecimento de bens ou prestação de servi
ços, essas disposições aplicar-se-ão a esses aspectos especí
ficos do contrato à distância, em vez das disposições da
presente directiva.

mentos nos termos dessa mesma legislação nos tribunais

ou nos organismos administrativos competentes para
garantir a aplicação das disposições nacionais de execução

Artigo 14 ?

da presente directiva:

a) Organismos públicos ou seus representantes;

b) Organizações de consumidores com interesse legítimo
na protecção dos consumidores;

c) Organizações profissionais com interesse legítimo na
acção .

3 . a) Os Estados-membros podem estabelecer que o ónus
da prova da existência de uma informação prévia, de
uma confirmação por escrito ou do cumprimento
dos prazos e do consentimento do consumidor,
pode pertencer ao fornecedor;

Cláusula mínima

Os Estados-membros podem adoptar ou manter, no
domínio regido pela presente directiva, disposições mais

rigorosas, compatíveis com o Tratado, para garantir um
nível de protecção mais elevado para o consumidor. Essas
disposições incluirão eventualmente a proibição, por
razões de interesse geral, da comercialização no seu terri
tório por meio de contratos à distância, de determinados
bens ou serviços, nomeadamente medicamentos, dentro

do respeito pelo disposto no Tratado .
Artigo 15 ?

b) Os Estados-membros devem tomar as medidas

Aplicação

necessárias para que os fornecedores e os operadores
de técnicas de comunicação, sempre que o possam

1.

fazer, cessem as práticas não conformes com as
disposições tomadas em aplicação da presente direc

legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para dar cumprimento à presente directiva o mais tardar

tiva .

três anos a contar da data da sua entrada em vigor. Do

Os Estados-membros porão em vigor as disposições

facto informarão imediatamente a Comissão .

4.

Os Estados-membros podem prever que o controlo
voluntário do cumprimento do disposto na presente direc

tiva confiado a organismos autónomos e o recurso a tais
organismos para a resolução de litígios coexistem com os
meios que os Estados-membros devem prever para" asse

gurar o cumprimento do disposto na presente directiva.

2. Quando os Estados-membros adoptarem essas dispo
sições, estas devem incluir uma referência à presente
directiva ou ser acompanhadas dessa referência na publi
cação oficial. As modalidades dessa referência serão adop

tadas pelos Estados-membros .
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Os Estados-membros comunicarão a Comissão o

texto das disposições de direito interno que adoptem no
domínio regido pela presente directiva.

4. O mais tardar quatro anos a contar da data de
entrada em vigor da presente directiva, a Comissão apre
sentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho um rela
tório sobre a aplicação da presente directiva, acompa
nhado, se necessário, de uma proposta de revisão da
presente directiva.

Artigo 16?

dores em matéria de venda à distância. No prazo de dois
anos a contar da data de entrada em vigor da presente
directiva, a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu
e ao Conselho um relatório sobre os resultados da sua

análise eventualmente acompanhado de propostas adequa
das .

Artigo 18?

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

Informação dos consumidores

Os Estados-membros adoptarão as medidas necessárias

para informar os consumidores da legislação interna de
transposição da presente directiva e, sempre que
adequado, incentivarão as organizações profissionais a
informar os consumidores dos seus códigos de conduta.
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Artigo 19?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva .

Feito em Bruxelas, em 20 de Maio de 1997.

Artigo 17?
Sistemas de reclamações

Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

A Comissão analisará a possibilidade de se estabelecer um

0 Presidente

0 Presidente

modo eficaz de tratamento das reclamações dos consumi

J.M. GIL-ROBLES

J. VAN AARTSEN
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ANEXO I

Técnicas de comunicação referidas no ponto 4 do artigo 2?
— Impresso sem endereço
— Impresso com endereço
— Carta normalizada

— Publicidade impressa com nota de encomenda
— Catálogo
— Telefone com intervenção humana

— Telefone sem intervenção humana (aparelho de chamada automática, audiotexto)
— Rádio

— Videofone (telefone com imagem)

— Videotexto (micro computador, ecrã de televisão) com teclado ou ecrã táctil
— Correio electrónico

— Telefax (telecópia)
— Televisão (telecompra, televenda).
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ANEXO II

Serviços financeiros referidos no n? 1 do artigo 3?
— Serviços de investimento

— Operações de seguros e resseguros
— Serviços bancários

— Operações relativas a fundos de pensões
— Serviços relativos a operações a prazo ou sobre opções
Estes serviços compreendem em particular:

— os serviços de investimento referidos no anexo da Directiva 93/22/CEE ('), os serviços de empresas de
investimentos colectivos,

— os serviços decorrentes das actividades que beneficiam do reconhecimento mútuo e referidos no anexo da
Directiva 89/646/CEE (2),
— as operações decorrentes das actividades de seguros e de resseguros referidas:
—
—
—
—

no artigo 1 ? da Directiva 73/239/CEE f),
no anexo da Directiva 79/267/CEE (4),
na Directiva 64/225/CEE (5),
nas Directivas 92/49/CEE (6) e 92/96/ CEE F).

(') JO n ? L 141 de 11 . 6. 1993, p. 27.

(J) JO n? L 386 de 30. 12. 1989, p. 1 . Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 92/30/CEE (JO n ? L
110 de 28 . 4. 1992, p. 52).

(3) JO n? L 228 de 16. 8. 1973, p. 3. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 92/49/CEE (JO n? L
228 de 11 . 8 . 1992, p. 1 ).

(4) JO n? L 63 de 13. 3. 1979, p. 1 . Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 90/61 9/CEE (JO n? L
330 de 29 . 11 . 1990, p. 50).

(s) JO n? 56 de 4. 4. 1964, p. 878/64. Directiva alterada pelo Acto de Adesão de 1973.
(<•) JO n ? L 228 de 11 . 8 . 1992, p. 1 .
(7) JO n ? L 360 de 9. 12. 1992, p . 1 .
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Declaração do Conselho e do Parlamento Europeu relativa ao n ? 1 do artigo 6?

O Conselho e o Parlamento registam que a Comissão estudará a possibilidade e a oportu
nidade de harmonizar o método de cálculo do prazo de reflexão no âmbito da legislação
existente em matéria de protecção dos consumidores, designadamente a Directiva 85/577/
/CEE, de 20 de Dezembro de 1985, relativa à protecção dos consumidores no caso de
contratos negociados fora dos estabelecimentos comerciais («vendas ao domicílio») (').

Declaração da Comissão relativa ao n ? 1 , primeiro travessao, do artigo 3 ?

A Comissão reconhece a importância que reveste a protecção dos consumidores em
matéria de contratos à distância relativos aos serviços financeiros, tendo mesmo publicado
um Livro Verde intitulado «Serviços financeiros: responder às expectativas dos consumi

dores». À luz das reacções que suscitará o Livro Verde, a Comissão estudará as modalidades

de integração da protecção dos consumidores na política relativa aos serviços financeiros e
das eventuais incidências legislativas e, se for caso disso, apresentará propostas adequadas.

(') JO n? L 372 de 31 . 12. 1985, p. 31 .
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II

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

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 27 de Maio de 1997

que nomeia um membro do Comité Económico e Social

(97/337/CE, Euratom)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu
artigo 195?,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica e,
nomeadamente, o seu artigo 167?,
Tendo em conta a Decisão 94/660/CE, Euratom do Conselho, de 26 de Setembro de 1994,

que nomeia os membros do Comité Económico e Social pelo período compreendido entre
21 de Setembro de 1994 e 20 de Setembro de 1998 ('),

Considerando que vagou um lugar de membro do citado comité na sequência da renúncia
de Ramón Merce Juste, levada ao conhecimento do Conselho em 2 de Outubro de 1996;
Tendo em conta as candidaturas apresentadas pelo Governo espanhol em 21 de Março de
1997,

Obtido o parecer da Comissão das Comunidades Europeias,
DECIDE :

Artigo único

José Maria Espuny Moyano é nomeado membro do Comité Económico e Social, em
substituição de Ramón Merce Juste, pelo período remanescente do seu mandato, que
termina em 20 de Setembro de 1998 .

Feito em Bruxelas, em 27 de Maio de 1997.
Pelo Conselho
0 Presidente
W. SORGDRAGER

(') JO n? L 257 de 5. 10 . 1994, p. 20 .
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DECISÃO DO CONSELHO
de 27 de Maio de 1997

que nomeia um membro do Comité Económico e Social
(97/338/CE, Euratom)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu
artigo 195?,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica e,
nomeadamente, o seu artigo 167?,
Tendo em conta a Decisão 94/ 660 /CE, Euratom do Conselho, de 26 de Setembro de 1994

que nomeia os membros do Comité Económico e Social pelo período compreendido entre
21 de Setembro de 1994 e 20 de Setembro de 1998 ('),

Considerando que vagou um lugar de membro do citado comité na sequência da renúncia
de José Fernando Rodriguez de Azero, levada ao conhecimento do Conselho em 16 de
Julho de 1996;
Tendo em conta as candidaturas apresentadas pelo Governo espanhol em 21 de Março de
1997,

Obtido o parecer da Comissão das Comunidades Europeias,
DECIDE :

Artigo único
Gabriel Garcia Alonso é nomeado membro do Comité Económico e Social, em substitui

ção de José Fernando Rodriguez de Azero, pelo período remanescente do seu mandato,
que termina em 20 de Setembro de 1998 .
Feito em Bruxelas, em 27 de Maio de 1997.
Pelo Conselho

0 Presidente
W. SORGDRAGER

(') JO n? L 257 de 5. 10. 1994, p. 20 .
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