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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 1666/97 DA COMISSÃO
de 26 de Agosto de 1997

que determina a quantidade disponível de determinados queijos, para o quarto
trimestre de 1997, no âmbito do regime previsto nos acordos provisórios
concluídos entre a Comunidade e a Bulgária e a Roménia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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 ? 1596/97 (2), e, nomeadamente, o n ?
4 do seu artigo 4?,

inferiores as disponíveis; que, por conseguinte, é conve
niente determinar, para cada produto, a quantidade dispo
nível para o período compreendido entre 1 de Outubro e
31 de Dezembro de 1997,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A quantidade disponível, nos termos do Regulamento
(CE) n ? 1588/94, para o período compreendido entre 1 de

Considerando que, em aplicação do Regulamento (CE)
n ? 1642/97 da Comissão (3), que determina a medida em

Outubro e 31 de Dezembro de 1997 é indicada em anexo .

que podem ser aceites os pedidos de certificados de
importação, apresentados em Agosto de 1997, para os
produtos em causa, os pedidos de certificados de importa
ção apresentados incidiram em quantidades de produtos

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 29 de Agosto
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Agosto de 1997.
Pela Comissão

Ritt BJERREGAARD
Membro da Comissão

(') JO n ? L 167 de 1 . 7. 1994, p. 8 .
(2) JO n ? L 216 de 8 . 8 . 1997, p. 55 .
H JO n ? L 228 de 19. 8 . 1997, p. 3 .
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ANEXO

Quantidade total disponível para o período compreendido entre 1 de Outubro e 31 de
Dezembro de 1997

Redução da taxa do direito aduaneiro: 80 %
(em toneladas)
País

Códigos NC e produtos

Quantidade disponível

Roménia

0406

892,—

Bulgária

0406

2 420 ,—
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REGULAMENTO (CE) N? 1667/97 DA COMISSÃO
de 26 de Agosto de 1997

que altera o Regulamento (CE) n ? 1981 /94 do Conselho relativo à abertura e
modo de gestão de contingentes pautais comunitários para determinados
produtos originários da Argélia, de Chipre, do Egipto, de Israel, da Jordânia, de
Malta, de Marrocos, da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, da Tunísia e da Turquia, e
que estabelece as regras de prorrogação ou de adaptação dos referidos
contingentes
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que, de acordo com as informações dispo
níveis em 12 de Agosto de 1997, foram importadas 19 424
toneladas com isenção de direitos aduaneiros na primeira
parte de 1997; que, em consequência, deve o contingente
pautal para o período compreendido entre 1 de Setembro
e 31 de Dezembro de 1997 ser ajustado para 10 576 tone
ladas, sem prejuízo de posteriores ajustamentos,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1981 /94 do
Conselho, de 25 de Julho de 1994, relativo à abertura e
modo de gestão de contingentes pautais comunitários para
determinados produtos originários da Argélia, de Chipre,

do Egipto, de Israel, da Jordânia, de Malta, de Marrocos,
da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, da Tunísia e da
Turquia, e que estabelece as regras de prorrogação ou de
adaptação dos referidos contingentes ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 1 620/97 (2), e , nomeadamente, a nota de rodapé 1 do
seu anexo I,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

de Setembro e 31 de Dezembro de 1997, um contingente

No anexo I do Regulamento (CE) n ? 1981 /94, o volume
do contingente pautal com o número de ordem 09.0207
para o período compreendido entre 1 de Setembro e 31
de Dezembro de 1997 é ajustado para 10 576 toneladas.

pautal de 15 000 toneladas de concentrado de tomate
originário da Turquia; que esse regulamento prevê, a fim
de assegurar que a quantidade anual a importar em 1997

Artigo 2 ?

Considerando que, pelo Regulamento (CE) n ? 1620/97,
foi aberto, em relação ao período compreendido entre 1

com isenção de direitos aduaneiros não exceda 30 000

toneladas, que a Comissão ajuste o volume do contingente
de 1 5 000 toneladas com base nas importações isentas de
direitos aduaneiros na primeira parte de 1997;

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 26 de Agosto de 1997.
Pela Comissão

Ritt BJERREGAARD
Membro da Comissão

(') JO n ? L 199 de 2. 8 . 1994, p. 1 .
2) JO n ? L 224 de 14. 8 . 1997, p. 1 .

N? L 236/4
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REGULAMENTO (CE) N? 1668/97 DA COMISSÃO
de 26 de Agosto de 1997
relativo aos pedidos de certificados de exportação para o arroz e as trincas de
arroz com prefixação da restituição
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a
organização comum de mercado do arroz ('),

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1162/95 da
Comissão, de 23 de Maio de 1995, que estabelece normas
de execução especiais do regime dos certificados de
importação e de exportação no sector dos cereais e do
arroz (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 932/97 f), e, nomeadamente, o
n ? 4, segundo parágrafo, do seu artigo 7?,
Considerando que o n ? 4 do artigo 7? do Regulamento

(CE) n? 1162/95 prevê, caso seja feita referência específica
ao presente número aquando da fixação de uma restitui
ção à exportação, um prazo de três dias úteis após o dia da
apresentação do pedido para a emissão dos certificados de
exportação com prefixação da restituição; que o referido
artigo prevê igualmente que a Comissão fixe uma percen
tagem única de redução de quantidades se os pedidos de
certificados de exportação excederem as quantidades que
podem ser destinadas à exportação; que o Regulamento
(CE) n ? 1544/97 da Comissão (4) fixa as restituições no
âmbito do procedimento previsto no número acima refe
rido para uma quantidade de 5 000 toneladas;
Considerando que as quantidades pedidas em 22

de Agosto de 1997 excedem a quantidade disponível de

5 000 toneladas; que e, portanto, necessário fixar uma
percentagem de redução para os pedidos de certificados
de exportação apresentados em 22 de Agosto de 1997;

Considerando que, atendendo à sua finalidade, as disposi
ções do presente regulamento devem produzir efeitos a
partir da data da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os pedidos de certificados de exportação de arroz e de
trincas de arroz com prefixação da restituição, apresen
tados no âmbito do Regulamento (CE) n ? 1544/97 em 22
de Agosto de 1997, darão lugar à emissão de certificados
para as quantidades solicitadas corrigidas pela percen
tagem de redução de 67,274 % .
Artigo 2 ?
Os pedidos de certificados de exportação de arroz e de
trincas de arroz apresentados a partir de 23 de Agosto de
1997 não darão lugar à emissão de certificados de exporta
ção no âmbito do Regulamento (CE) n ? 1544/97.
Artigo 3 ?
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 26 de Agosto de 1997.
Pela Comissão

Ritt BJERREGAARD
Membro da Comissão

(') JO n? L 329 de 30. 12. 1995, p. 18 .
(2) JO n? L 117 de 24. 5. 1995, p. 2.
O JO n ? L 135 de 27. 5. 1997, p. 2.
4) JO n ? L 206 de 1.8 . 1997, p. 45.
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REGULAMENTO (CE) N ? 1669/97 DA COMISSÃO
de 26 de Agosto 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,

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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°,

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 ? 150/95 (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 27 de Agosto
de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Agosto de 1997.
Pela Comissão

Ritt BJERREGAARD
Membro da Comissão

(')
(2)
O
O

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 26 de Agosto 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

Código
países terceiros (')

0709 90 79

052

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0809 30 41 , 0809 30 49
0809 40 30

de importação
59,8

999

59,8

052

63,5

382

97,8

388

89,8

524

48,6

528

52,1

999

70,4

052

103,3

400

218,6

600

129,3

624

190,9

999

160,5

388

77,9

400

64,9

508

57,7

512

22,8

524

67,2

528

58,8

804

86,4
62,2

999

0808 20 57

Valor forfetário

052

84,5

064

80,8

388

44,8

512

85,1

528

44,7

999

68,0

052

81,8

999

81,8

064

63,3

066

52,9

068

62,0

093

57,0

400

98,8

999

66,8

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 22 de Julho de 1997

relativa à estrutura geral das aprovações técnicas europeias para os produtos de
construção
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(97/571 /CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 89/ 106/CEE do Conselho, de

21 de Dezembro de 1988, relativa à
disposições legislativas, regulamentares
dos Estados-membros no que respeita
construção ('), alterada pela Directiva

aproximação das
e administrativas
aos produtos de
93/68/CEE (2), e,

nomeadamente, o seu anexo II,

Considerando que o artigo 8 ? da Directiva 89/ 106/CEE

prevê a possibilidade de conceder uma aprovação técnica
europeia a determinados produtos, nomeadamente os
produtos para os quais não existam normas harmonizadas
ou normas nacionais reconhecidas nem mandatos para
normas harmonizadas, bem como aos produtos que se
afastem de um modo significativo das normas harmoni
zadas ou das normas nacionais reconhecidas;

Considerando que a Decisão 94/23/CE da Comissão (3)
estabelece regras processuais comuns para a apresentação
dos pedidos, a preparação e a concessão de aprovações
técnicas europeias;

(') JO n ? L 40 de 11 . 2. 1989, p. 12.
(2) JO n ? L 220 de 30 . 8 . 1993 , p . 1 .
O JO n ? L 17 de 20. 1 . 1994, p. 34.

Considerando que esta decisão estipula, em anexo, que o
conteúdo e a estrutura da aprovação técnica europeia
devem corresponder à «estrutura geral» aprovada pela
Comissão;

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são são conformes com o parecer do Comité Permanente
de Construção,
DECIDE :

Artigo único

Em conformidade com a Directiva 89/ 106/CEE, as apro
vações técnicas europeias serão elaboradas de acordo com
a estrutura geral que figura em anexo à presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 22 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

N ? L 236/8
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ANEXO

ESTRUTURA GERAL DAS APROVAÇÕES TÉCNICAS EUROPEIAS (ATE)
Nota:

A presente estrutura geral tem por objectivo assegurar que a apresentação das aprovações técnicas europeias
(ATE) seja, nas suas linhas gerais, uniforme, independentemente do(s) produto(s) de construção em causa e do
organismo da Organização Europeia de Aprovação Técnica (EOTA) que concede a ATE.
Para os fins referidos, a estrutura geral estabelece:
— o conteúdo geral , as secções comuns e a respectiva numeração,
— a redacção dos títulos gerais,
— a redacção das cláusulas comuns .

e fornece informações gerais (em itálico) sobre a elaboração das diversas secções e cláusulas específicas da
ATE .
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. .. Nome, endereço e logótipo do organismo de aprovação que concede a ATE;
Autorizado e notificado em conformidade com o artigo 10? da Directiva 89/ 106/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos
Estados-membros no que respeita aos produtos de construção (« DPC»),
MEMBRO DA
EOTA

(logótipo da EOTA)
EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS

ORGANIZAÇÃO EUROPEIA DE APROVAÇÃO TÉCNICA
. . . Apresentar a denominação completa da EOTA em língua inglesa e, na linha seguinte, na(s) língua(s)
oficial(ais) do organismo de aprovação

APROVAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA ATÉ — . . . (N? de referência EOTA)
Denominação comercial: . . . Indicar a(s) eventual(ais) denominação(ões) comercial(ais) ou quaisquer
outras referências do(s) produto(s) utilizada(s) na Comunidade (e em outros países do EEE) para a comer
cialização do(s) mesmo(s). A(s) denominação(ões) comercial(ais) ou outras referências ao(s) produto(s) não
deverão conduzir a equívocos no que respeita ao desempenho do(s) produto(s) ou à sua utilização prevista.
Detentor da aprovação: . . . Indicar a designação e endereço do fabricante ou do seu agente oficial esta
belecido na Comunidade a que é concedida a aprovação (n ? 3 do artigo 9? da Directiva 89/106/CEE; ponto
2.1 do anexo da Decisão 94/23/CE).

Tipo genérico e utilização do(s) produto(s) de construção:

. . . Indicar o tipo genérico e a utilização prevista do(s) produto(s) abrangido(s) pela ATE, bem como, se for
caso disso, os principais níveis ou classes de desempenho (n ? 2 do artigo 3? e n ? 3 do artigo 6? da Directiva
89/106/CEE), na(s) língua(s) oficial(ais) do organismo EOTA e, seguidamente, em língua inglesa.
Validade de: . . .

até: ... (n ? 4 do artigo 8? da Directiva 89/106/CEE)
Instalação(ões) de fabrico ('):

. . . Indicar a(s) instalação(ões) de fabrico. Caso o número de instalações ou locais de fabrico seja elevado, a
enumeração das mesmas deverá ser feita em anexo, com uma referência adequada na presente secção.
A presente aprovação técnica europeia contém . . . páginas, incluindo . . . anexos que constituem parte inte

grante do documento IIndicar o número total de páginas (texto e esquemas, se for caso disso, no corpo do
documento e nos anexos), bem como o número de anexos1.
I.

BASE JURÍDICA E CONDIÇÕES GERAIS

1.

A presente aprovação técnica europeia é emitida por . . . (denominação do organismo de aprovação),
em conformidade com :

— Directiva 89/ 106/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988 , realtiva à aproximação das

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros no que respeita
aos produtos de construção (2),

— indicar, se tal for exigido pela legislação nacional do Estado-membro em que se encontra
sediado o organismo de aprovação, os diplomas nacionais que transpõem a Directiva 89/106/
/CEE,

— regras processuais comuns para a solicitação, elaboração e concessão de aprovações técnicas euro
peias (Decisão 94/23/CE da Comissão) (3),
— guia «. . .» (Indicar o título e o número do guia da ATE em que se baseia a concessão da ATE,

excepto no caso de esta última ser concedida sem guia de acordo com a cláusula 3.2 do anexo

da Decisão 94/23/CE, em conformidade com o n ? 2 do artigo 9? da Directiva 89/106/CEE).
(') A indicação da(s) instalação(ões) de fabrico apenas é necessária por motivos técnicos, nomeadamente em virtude do dis
posto no ponto II.4.1 « Fabrico». Sempre que tal se afigure adequado por motivos práticos, ou caso o detentor da ATE o
deseje, pode proceder-se à enumeração da(s) instalação(ões) de fabrico num suplemento não publicado mantido pelo orga
nismo de aprovação e apenas acessível aos organismos aprovados envolvidos no processo de comprovação da conformida
de .

(2) JO n ? L 40 de 11 . 2. 1989, p. 12.
(' JO n ? L 17 de 20. 1 . 1994, p. 34.

N ? L 236/9

N ? L 236/ 10
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O . . . (denominação do organismo de aprovação) é autorizado a verificar o cumprimento do
disposto na presente aprovação técnica europeia. A verificação pode ser efectuada na(s) instalação(ões)
de fabrico (nomeadamente no que respeita ao cumprimento do disposto na presente aprovação
técnica europeia em matéria de fabrico). Todavia, a responsabilidade da conformidade dos produtos
com a aprovação técnica europeia e da adequação dos mesmos à sua utilização prevista incumbe ao
detentor da aprovação técnica europeia.

3.

A presente aprovação técnica europeia não é transferível para fabricantes ou agentes de fabricantes
diversos dos referidos na página 1 , bem como para instalações de fabrico diversas das /indicadas na
página 1 /referidas no contexto da presente aprovação técnica europeia (riscar o que não interessar).

4.

A presente aprovação técnica europeia pode ser anulada por . . . (denominação do organismo de
aprovação), em conformidade com o n ? 1 do artigo 5? da Directiva 89/ 106/CEE.

5.

A reprodução da presente aprovação técnica europeia, incluindo a transmissão electrónica, deve ser

efectuada na íntegra. Todavia, pode efectuar-se a reprodução parcial mediante autorização por escrito
de . . . (denominação do organismo de aprovação). Neste caso, deve referir-se explicitamente que se
trata de uma reprodução parcial. O texto e os esquemas incluídos nas brochuras publicitárias não
devem contradizer a aprovação técnica europeia nem fazer deste última um uso incorrecto.

6.

A aprovação técnica europeia é emitida pelo organismo de aprovação na(s) sua(s) língua(s) oficial(ais).
As diversas versões linguísticas devem reproduzir fielmente a versão utilizada pela EOTA para divul
gação. A tradução para outras línguas deve ser objecto de referência explícita.

II.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA APROVAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA

1.

Definição do(s) produto(s) e da sua utilização prevista

Apresentar uma descrição técnica do(s) produto(s), especificando a respectiva utilização prevista:
— numa página (ou menos) de texto e esquemas gerais, na forma de anexo I, com uma referência
adequada ao ponto II. 1
ou

— em duas páginas de texto.

Descrever o tipo de produto(s) abrangido(s) pela ATE e a respectiva forma (incluindo os níveis de
desempenho pertinentes), os materiais constituintes e componentes, bem como os procedimentos de
instalação e o tipo de obras a que se destina(m).

Indicar a vida útil admitida para o(s) produto(s) na utilização prevista, na acepção da Directiva
89/106/CEE.

2.

Características do(s) produto(s) e métodos de verificação
Indicar as características e os parâmetros específicos e mensuráveis do(s) produto(s) e, se for caso
disso, dos seus constituintes e componentes, tendo em devida conta o mandato do guia da ATE
para a família de produtos em causa, elaborado pela Comissão ou, no caso de produtos abrangidos
pelo procedimento referido no n ? 2 do artigo 9? da Directiva 89/106/CEE, as exigências essenciais
pertinentes (anexo I da Directiva 89/106/CEE), os documentos interpretativos (DI) e os níveis ou
classes de desempenho, em conformidade com a cláusula 1.2 das DI, se for caso disso. Devem ter-se
também em conta as eventuais exigências adicionais, nomeadamente resultantes de outras direc
tivas comunitárias. Se necessário, indicar outros aspectos ligados à utilização, incluindo caracterís
ticas especificadas para a identificação do(s) produto(s).

Se a composição ou os parâmetros do produto possuírem carácter confidencial (por exemplo, compo
sição química de determinados materiais), os dados em causa não devem ser referidos na ATE,
mas mantidos na forma de documentação técnica pelo organismo de aprovação e apenas facul
tados aos organismos qualificados envolvidos no procedimento de comprovação da conformidade,
na medida em que tal seja necessário para as suas tarefas de ensaio, inspecção e certificação.
Apresentar de forma resumida os procedimentos de avaliação da durabilidade, das características
do(s) produto(s) e do respectivo desempenho, fazendo referência ao guia da ATE e/ou a normas
harmonizadas, normas nacionais reconhecidas e outras normas (métodos de ensaio, de cálculo, etc.)
e indicando, sempre que adequado e necessário à utilização do(s) produto(s) e à concepção das obras
ou partes de obras em que o(s) mesmo(s) seja(m) utilizado(s), os valores e parâmetros pertinentes
obtidos a partir dos resultados dos referidos procedimentos. Apresentar de forma resumida quais
quer métodos especiais de ensaio ou de avaliação utilizados e indicar, sempre que adequado e
necessário à utilização do(s) produto(s) e à concepção das obras ou partes de obras em que o(s)
mesmo(s) seja(m) utilizado(s), os valores e parâmetros pertinentes obtidos a partir dos resultados
dos referidos procedimentos. Sempre que necessário e adequado, fazer referência ao(s) anexo(s) da
ATE.
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3.

Avaliação da conformidade e marcação « CE»

3.1 .

Sistema de comprovação da conformidade

N ? L 236/ 11

Indicar o sistema de comprovação da conformidade utilizado (anexo III da Directiva 89/106/
/CEE), estabelecido pela Comissão. Se a ATE abranger diversos produtos, deve indicar-se separada
mente o sistema de comprovação da conformidade utilizado em cada caso.
3.2.

Responsabilidades

3.2.1 .

Funções do fabricante

3.2.1.1 . Controlo da produção na fábrica

Referir os métodos epecíficos e o âmbito do controlo interno permanente da produção efectuado pelo
fabricante, incluindo o tipo e a frequência mínima dos ensaios. Se a ATE abranger diversos produ
tos, deve abordar-se separadamente cada produto.
3.2.1.2. Outras funções do fabricante (se for caso disso)

Especificar outras funções do fabricante decorrentes do sistema de comprovação da conformidade
utilizado (por exemplo, ensaio inicial de tipo ). Se a ATE abranger diversos produtos, deve abor
dar-se separadamente cada produto.
3.2.2.

Funções dos organismos qualificados

Especificar as diversas funções dos organismos qualificados em função do sistema de comprovação
da conformidade utilizado, incluindo o tipo e a frequência dos ensaios, das inspecções e das acções
de acompanhamento, se for caso disso. Se a ATE abranger diversos produtos, deve abordar-se sepa
radamente cada produto.
3.3 .

Marcação « CE »

A marcação «CE» deve ser aposta no . . . (próprio produto — indicar a localização, se necessário —
num rótulo nele fixado, na embalagem ou na documentação comercial que o acompanha). A
marcação « CE » deve ser acompanhada das seguintes informações :

Especificar, em conformidade com as disposições gerais adoptadas pela Comissão aplicáveis à
marcação « CE», as informações que devem ser fornecidas juntamente com a marcação em causa,
nomeadamente:

— denominação ou marca distintiva do fabricante e da instalação de fabrico,
— número do organismo qualificado envolvido,
— identidade do produto (denominação comercial),
— n ? da ATE,

— características ou desempenho pertinentes do produto e respectivos níveis ou classes (todos os
produtos abrangidos pela mesma denominação devem satisfazer as características e os parâme
tros de desempenho pertinentes do produto, independentemente da instalação de fabrico),

— ano e, se for caso disso, data de fabrico, bem como número de referência de produção.

4.

Premissas segundo as quais a adequação do(s) produto(s) à utilização prevista foi avaliada
favo ravel m en te

4.1 .

Fabrico

Indicar as técnicas especiais de fabrico e de montagem na fábrica e descrever as qualificações do
pessoal, bem como as características técnicas da instalação de fabrico (nomeadamente no caso de
estruturas coladas ou soldadas), na medida em que sejam pertinentes para determinar a adequa

ção do(s) produto(s) à sua utilização prevista, quando incorporado(s) nas obras, e estejam relacio
nados com a satisfação das exigências essenciais.
Se existirem disposições de carácter confidencial respeitantes ao fabrico do produto, os dados em
causa não devem ser referidos na ATE, mas mantidos na forma de documentação técnica pelo
organismo de aprovação e apenas facultados aos organismos qualificados envolvidos no procedi
mento de comprovação da conformidade, na medida em que tal seja necessário para as suas
tarefas de ensaio, inspecção e certificação.
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Instalação

Referir as disposições a seguir em matéria de instalação/montagem do(s) produto(s) na obra.
Fornecer instruções especiais ao pessoal executante, na medida em que tal seja pertinente para
permitir a adequação do(s) produto(s) à sua utilização prevista, quando incorporado(s) nas obras.
Fornecer também parâmetros (nomeadamente valores de projecto) e métodos, na medida em que tal
seja necessário à concepção das obras ou das partes de obras em que se prevê a utilização do(s)
produto(s). Sempre que adequado, fazer referência a normas, guias da ATE ou anexo(s) à ATE.
Sublinhar que incumbe ao fabricante do(s) produto(s) a responsabilidade de garantir o forneci
mento das informações em causa aos interessados.
5.

Recomendações ao fabricante

5.1 .

Recomendações em matéria de embalagem , transporte e armazenagem

Referir as disposições pertinentes para permitir a adequação do(s) produto(s) à sua utilização
prevista, quando incorporado(s) nas obras. Sublinhar que incumbe ao fabricante do(s) produto(s) a
responsabilidade de garantir o fornecimento das informações em causa aos interessados.
5.2.

Recomendações em matéria de utilização , manutenção e reparação

Referir as disposições respeitantes à utilização, à manutenção e à reparação do(s) produto(s), bem
como eventuais advertências, na medida em que tal seja pertinente para manter a adequação do(s)
produto(s) ã sua utilização prevista, quando incorporado(s) nas obras. Sublinhar que incumbe ao
fabricante do(s) produto(s) a responsabilidade de garantir o fornecimento das informações em
causa aos interessados.
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Anexo 1

DESCRIÇÕES DO(S) PRODUTO(S)
. . . Se for caso disso, apresentar, numa página, esquemas relativas ao(s) produto(s) (ver também a observa
ção que consta do ponto II. 1).
Anexos 2 a n

Incluir, se for caso disso, outros anexos, que abranjam, nomeadamente
— descrição mais pormenorizada do(s) produto(s) e respectivos constituintes, bem como pormenores relativos
ao respectivo fabrico, transporte, manuseamento, armazenagem e instalação (inlcuindo esquemas, se tal
for adequado),
— métodos de determinação das características do produto (métodos de ensaio, de cálculo ou outros méto
dos, caso não seja possível apresentar referências a guias da ATE ou normas),

— métodos de projecto das partes de obras em que se prevê a utilização do(s) produto(s), na medida em que
tal seja pertinente para determinar a adequação do(s) produto(s) à sua utilização prevista, quando
incorporado(s) nas obras, e caso não seja possível apresentar referências a guias da ATE ou normas,
— instruções para a instalação ou o processamento, na medida em que tal seja pertinente para determinar
a adequação do(s) produto(s) à sua utilização prevista, quando incorporado(s) nas obras, e caso não
seja possível apresentar referências a guias da ATE ou normas.
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 22 de Julho de 1997
que altera a Decisão 87/257/CEE relativa à lista dos estabelecimentos dos Estados

Unidos da América aprovados para a importação de carnes frescas na
Comunidade

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(97/572/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 72/462/CEE do Conselho, de

12 de Dezembro de 1972, relativa aos problemas sanitá
rios 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 provenientes de países
terceiros ('), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 96/91 /CE (2), e, nomeadamente, o n ? 1 do seu
artigo 4? e o n ? 1 do seu artigo 18 ?,

desembarque de determinadas carnes frescas de 31

de Julho de 1997 para 31 de Janeiro de 1998; que esta
data é estabelecida sem prejuízo da data de conclusão e do
teor do acordo acima mencionado:

Considerando que a lista dos estabelecimentos deve ser
alterada neste sentido;

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
Veterinário Permanente,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Considerando que foi inicialmente estabelecida uma lista
dos estabelecimentos dos Estados Unidos da América,

aprovados para a importação de carnes frescas na Comu
nidade, pela Decisão 87/257/CEE da Comissão (3), com a
última redacção que lhe foi dada pela Decisão
C(96) 3126 (4); que esta lista pode ser alterada em qualquer
momento à luz dos resultados das inspecções comunitá
rias levadas a cabo nos Estados Unidos da América;

Considerando que estão em curso negociações para a

Artigo IP

O anexo da Decisão 87/257/CEE é substituído pelo anexo
da presente decisão.

Artigo 2?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

conclusão de um acordo com os Estados Unidos da

América relativamente às medidas sanitárias de protecção
da saúde pública e da sanidade animal, no âmbito do
comércio de animais e de produtos de origem animal;
Considerando que, neste contexto, atendendo aos
progressos já realizados e para evitar a distorção das trocas
comerciais, se justifica adiar o termo do prazo para o

(')
O
(•')
4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
C

302 de 31 . 12. 1972, p. 28
13 de 16. 1 . 1997, p. 26.
121 de 9. 5. 1987, p. 46.
366 de 5. 12. 1996, p. 3.

Feito em Bruxelas, em 22 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

Lista dos estabelecimentos dos Estados Unidos da America aprovados para a importação
de carnes frescas na Comunidade

Categoria (*)

Número

Estabelecimento/endereço

de aprovação

ME
M

IC

X

x

EF

B

S

O/C

c

3 W

Swift & Company, Worthington, MN

I-30

New Orleans Inspection Service Inc., New Orleans , LA

x

1

53

American Freezer Services, Norfolk, NE

x

1

72

Golden Valley Meat, Blackfoot, ID

x

x

Excel , Bairdstown , Illinois

x

x

85B
I-113
137

x

I

15

9, 13, 15

x

US Cold Storage, Philadelphia, PA

I

x

Colonial Beef Company, Philadelphia, PA

10(a), 13, 15

x

x

x

1

15

x

I
I

I-149

C W Storage, Albany, NY

x

I-182

Garden State Cold Storage Inc., Mullica Hill , NJ

x

I-183

Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA

x

1-195

Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA

x

1

244 P

Transcontinental Cold Storage , Perry, IA

x

1 , TF

244 W

IBP, Waterloo, IA

x

x

245 L

IBP, Lexington , NE

x

x

I-305

Georgia Ports Authority, Savannah, GA

x

1

1-320

South Carolina State Ports Authority, North Charleston, SC

x

1

320M

Premium Standard Foods , Milan, MO

I-335

Service Cold Storage, Miami , FL

x

1

I-346

Primliks, Miami , FL

x

1

382G

Smithfield Packing Co, Norfolk, VA

x

x

x

532

Conagra Northern State Beef, Omaha, NE

x

E-713

Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE

x

x

889 A

J.F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE

x

x

1134

Independent Meat Co., Easton, PA

1620

Quality Pork Processors Inc., Austin, MN

x

Dallas Crown Inc., Kaufman , TX

x

E-2018

1

x

x

5, 15, 17

x

15

x

x

|

Green Bay Dressed Beef Inc., Green Bay, WI

1 , TF

|

x

410

1

T, 15

|

1

x

10 , 15

x

15, 18

\

x

x

\
|
\

|

l

x

\

16

14, 15
x

15

x

7, 13, 15
x

16
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Categoria (*)
Estabelecimento/endereço
M

IC

EF

B

o/ c

s

c

ME

l

2508

The Bruss Company, Chicago, IL

3056

Termicol Inc, Wallula, WA

x

3131

Minnesota Freezer Warehouse Company, Worthington, MN

x

3136

Cloverleaf Cold Storage of Fairmont, Fairmont, MN

x

3149

Milliard Warehouse (L & B Corp.), Des Moines, IA

x

3150

Beatrice Cold Storage Warehouse, Denver, CO

x

3157

Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA

x

3158

Freezer Services Inc., Amarillo, TX

x

3161

Monument Distribution Warehouse Inc., Indianapolis, IN

x

1

3170

Logansport Refrig Services, Logansport, IN

x

1

3190

American Freezer Services Inc., Fremont, NE

x

1

3198

Milliard Warehouse (L & B Corp.), Denison, IA

x

3215

Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH

x

3216

Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS

x

1

3219

Christian Salvesen, Denver, CO

x

1

3229

Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS

x

1

3241

AMC Warehouses, Grand Prairie, TX

x

1

3245

United Refrigerated Services, Marshall, MO

x

32 56

Nobel Inc., Denver, CO

x

1

3261

Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA

x

1

3338

Millard Warehouse, Iowa City, IA

x

1

3363

Millard Warehouse (L & B Corp.), Friona, TX

x

3396

Americold, Bettendorf, IA

x

1

3397

Landmark Logistical Services, Richardson, TX

x

1

3398

Millard Warehouse, Grand Island, NE

x

3407

Bell Cold Storage, St Paul, MN

x

1

3431

Texas Cold Storage, Fort Worth, TX

x

1

3447

Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI

x

1

3474

Nordic Warehouses Inc., Benson , NC

x

1

3477

Northland Cold Storage, Greenbay, WI

x

3490

Oneida Cold Storage, Salt Lake City, UT

x

3505

Dakota Cold Storage, Huron, SD

x

x

x

15

x

\
\

1

1 , TF
1 , TF

\

1 , TF
1

\

1 , TF

L

1

li
li

1
1

|

1

li

\

\
\
|

1

1 , TF

1
1

1
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Categoria (*)
Estabelecimento/endereço

ME

i

M

IC

B

EF

o/c

s

c

I

3507

Zollinger Cold Storage Corp., Logan, UT

x

3535

Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL

x

3552

Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA

x

1

3554

Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA

x

1

3555

Cloverleaf Cold Storage Co . (No 5), Sioux City, IA

x

1 , TF

3573

Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN

x

1 , TF

3610

Millard Cold Storage, Dodge City, KS

x

3688

Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN

x

3707

United States Cold Storage Inc., Omaha, NE

x

1

3738

Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO

x

1 , TF

3748

Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA

x

3854

Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO

x

3860

Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI

x

3871

York Cold Storage Co., York, NE

x

1

3910

United States Cold Storage, East Peoria, IL

x

1

3942

Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX

x

1

5736 A

VMI Corporation , Omaha, NE

E-7041

Beltex Corporation, Fort Worth , TX

7271

E-8861

Custom Meat Corp., Dallas, TX

Amfran Packing Co., Plainfield, CT

x

x

x

Bell Cold Storage, St Paul, MN

8984

Provimi Veal Corp., Seymour, WI

x

x

Cavel West Inc., Redmond, OR

x

x

Taylor Packing Inc., Wyalusing, PA

x

Cavalier Export Co., Evington, VA

x

9400

E-9910

\

\
\

I
I
I

|
x

x

x

1

1

13225

Quality Refrigerated Services, Omaha, NE

x

13331

Millard Processing Services, Omaha, NE (West)

x

13531

Gerber Foods, Inc., York, NE

x

x

\
l
l
I

\

16, 19
15

x

x

16

li

1

3 , 15
x

\

x

x

x

1

4 , 15

x

\
\
\
\

1
1

x

Millard Refrigerated Services , Omaha, NE

Cavel International , De Kalb, IL

L

I
I

x

13182

E - 1 5849

1

x

8904

E-9294

\

x

x

1

I
I

16

2, 15
x

16

1 , TF
1

\
x

x

x

1 , TF
15

x

x

16

17054

RCS/Smithfield Inc., Smithfield, VA

x

I

1

17068

US Coldstorage, Cumberton, NC

x

I

1
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Número

Estabelecimento/endereço

de aprovação

17233

17354
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ME
M

IC

EF

Millard Refrigerated Services, Batavia, IL

x

CSW Central Storage & Warehouse Co. Inc., Madison,

x

B

O/ C

S

C

I

1 , TF

I

Wisconsin

1

I

17461

Millard Refrigerated Services, Greeley, CO

x

17624

Wiscold Inc. Rochelle, Rochelle, IL

x

1 , TF

17756

Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA

x

1 , TF

18079

Carolina Food Processors, Tar Heel , NC

18163

Quality Refrigerated Services, Spencer, IA

x

1 , TF

18294

Marshall Cold Store, Marshalltown , IA

x

TF, 1 , 15

18435

Carolina Cold Storage, Tar Heel , NC

x

TF, 1

18674

Millard Refrigerated Services, Edwardsville, KS

x

1 , TF

18793

Cloverleaf Cold Storage, Austin , MN

x

TF, 1

18859

North American Bison Cooperative, New Rockford, ND

19086

Gress Refrigerated Services, Scranton , PA

x

19087

Inter Cities Cold Storage, Inc., Pittston , PA

x

19246

Cloverleaf Cold Storage, Sioux City, IO

x

19593

Ball Packing Inc., Idaho Falls, ID

x

(*)

M:

Matadouro

B:

IC:
EF:

Instalação de corte
Entreposto frigorífico

O/C: Carne de ovino/caprino
S:
Carne de suíno

Carne de bovino

x

x

x

x

15

1

l
\

\

C:

Carne de cavalo

ME :

Menções especiais

1 =

Apenas armazenagem de carne já colocada na sua embalagem final em estabelecimentos aprovados de abate ou de corte.
Unicamente miudezas .

3 =
4 =
5 =

Igualmente para os fígados de bovino cortados em fatias.
Unicamente para os fígados de bovino cortados em fatias.
Unicamente para as línguas, os corações e a carne da carcaça .

6 =
7 =
8 =
9 =
10 =

Unicamente
Unicamente
Unicamente
Unicamente
Unicamente

10(a) =
11 =
12 =
13 =

Unicamente para as línguas, corações, rins, fígados, buchos e a carne da carcaça .
Unicamente para a carne de carcaça, línguas, corações, rins, fígados e mioleiras .

as
as
as
as
as

línguas,
línguas,
línguas,
línguas,
línguas,

corações
corações,
corações,
corações,
corações,

8 , 13 , 15

x

2 =

para
para
para
para
para

1

1

1 , TF
1

e rins.
rins e fígados.
rins, fígados e mioleiras.
buchos e a carne da carcaça .
rins, fígados e buchos.

Unicamente para os corações e buchos.
Unicamente miudezas embaladas e que tenham sido submetidas a um tratamento pelo frio, previsto no artigo 3° da Directiva 77/96/CEE.

14 =

Com exclusão das miudezas .

15 =

As carnes frescas devem ser descarregadas no território da Comunidade o mais tardar até 31 de Janeiro de 1998 .

16 =

Com exclusão dos fígados e rins.

17 =
18 =

Unicamente carne da carcaça e miudezas embaladas e que tenham sido submetidas a um tratamento pelo frio, previsto no artigo 3 ? da Directiva 77/96/CEE.
Línguas, corações, rins, fígados, mioleiras e caudas.

19 =

Incluindo os bisontes .

TF =

Os estabelecimentos com a menção «TF» são autorizados, nos termos do artigo 4? da Directiva 77/96/CEE, a executar o tratamento pelo frio previsto no
artigo 3 ? da referida directiva .

T =

Este estabelecimento está autorizado, nos termos do artigo 4? da Directiva 77/96/CEE, a executar o exame para a detecção de triquinas, previsto no artigo 2?
da referida directiva .
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 22 de Julho de 1997

que altera a Decisão 97/297/CE relativa à admissibilidade das despesas previstas
por determinados Estados-membros para a execução em 1997 do regime de
controlo aplicável à política comum da pesca
(97/573/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 95/527/CE do Conselho, de 8

2. Na terceira frase do artigo 1 ?, o montante de
«28 180 828 ,- ecus» é substituído por «28 735 863 ,ecus ».

3 . No anexo I, os montantes de «7 873 030 ,- SKJR »,

de Dezembro de 1995, relativa a uma participação finan
ceira da Comunidade em certas despesas dos Estados
-membros na execução do regime de controlo aplicável à

Suécia

política comum das pescas ('), e, nomeadamente, o seu

ecus ».

«916 971 ,- ecus» e «408 986,- ecus» previstos para a

são

substituídos,

respectivamente,

por

« 17 404 000,- SKR », «2 027 042,- ecus» e «964 021 ,-

artigo 6?,

Considerando que a Decisão 97/297/CE da Comissão (2)
diz respeito à admissibilidade das despesas previstas por
determinados Estados-membros para a execução em 1997

4. No anexo I, os totais de «70 496 614,- ecus» e de

«28 180 828,- ecus» são substituídos, respectivamente,
por «71 606 685,- ecus» e «28 735 863,- ecus».

do regime de controlo aplicável à política comum da
pesca;

Considerando que a Suécia transmitiu informações que
especificam o seu pedido de contribuição financeira rela
tivo às despesas referidas no artigo 2? da Decisão
95/527/CE e previstas para 1997;

Considerando que essas informações influenciam o nível
das despesas admissíveis para uma participação financeira
nos termos da Decisão 95/527/CE;

Considerando que é necessário alterar a Decisão
97/297/CE para ter em conta os montantes pertinentes;

Artigo 2?

O Reino da Bélgica, o Reino da Dinamarca, a República
Federal da Alemanha, a República Helénica, o Reino de
Espanha, a República Francesa, a Irlanda, a República
Italiana, o Reino dos Países Baixos, a República Portu
guesa, a República da Finlândia, o Reino da Suécia e o
Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte são

os destinatários da presente decisão.

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité de
Gestão das Pescas e da Aquicultura,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Feito em Bruxelas, em 22 de Julho de 1997.

Artigo 1 ?

A Decisão 97/297/CE é alterada do seguinte modo:

1 . Na primeira frase do artigo 1 ?, o montante de
«70 496 614,- ecus» é substituído por «71 606 685,ecus ».

(') JO n ? L 301 de 14. 12. 1995, p. 30; rectificação no JO n? L
302 de 15. 12. 1995, p. 45.

(2) JO n ? L 122 de 14. 5. 1997, p. 24.

Pela Comissão
Emma BONINO

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 22 de Julho de 1997

que altera a Decisão 97/4/CE, que define as listas provisórias de estabelecimentos
de países terceiros a partir dos quais os Estados-membros autorizam a
importação de carne fresca de aves de capoeira
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(97/57A/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 95/408 /CE do Conselho, de

22 de Junho de 1995, relativa às regras de elaboração, por
um período transitório, de listas provisórias de estabeleci
mentos de países terceiros dos quais os Estados-membros
são autorizados a importar determinados produtos de

origem animal, produtos da pesca e moluscos bivalves
vivos ('), com a última redacção que lhe foi dada pela
Decisão 97/34/CE (2), e, nomeadamente, o n ? 1 do seu
artigo 2?,

Considerando que, a Decisão 94/85/CE da Comissão (3),
com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão

96/2/CE (4), estabeleceu uma lista de países terceiros a
partir dos quais os Estados-membros autorizam a importa
ção de carne fresca de aves de capoeira;

71 / 118/CEE; que as inspecções efectuadas revelaram que
os estabelecimentos que funcionam segundo os métodos
de produção dos Estados Unidos da América não satis
fazem todas as exigências da legislação comunitária na
matéria;

Considerando que, tendo em vista os resultados das refe
ridas inspecções, as autoridades dos Estados Unidos da
América procederam a uma revisão da lista de estabeleci
mentos fornecida; que é conveniente que a Comissão
efectue uma nova série de inspecções aos estabeleci
mentos em causa; que, para que tais inspecções possam
ser realizadas, a lista de estabelecimentos deve ser válida

durante um período de seis meses;
Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
Veterinário Permanente ,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Considerando que, para um grande número de países

Artigo 1 ?

constantes da referida lista, as condições de polícia sani
tária e a certificação veterinária exigidas aquando da

A parte do anexo da Decisão 97/4/CE correspondente aos
Estados Unidos da América é substituída pelo anexo da
presente decisão.

importação de carnes frescas de aves de capoeira foram
estabelecidas pela Decisão 94/984/CE da Comissão (5),
com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão
96/456/CE {%

Considerando que a Decisão 97/4/CE da Comissão Ç)
estabeleceu as listas provisórias de estabelecimentos de

Artigo 2?

A lista de estabelecimentos que consta do anexo deixa de
ser aplicável a partir de 30 de Setembro de 1997.
Artigo 3 ?

países terceiros a partir dos quais os Estados-membros

autorizam a importação de carne fresca de aves de
capoeira;

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

Considerando que se procedeu a uma série de inspecções
em conformidade com o artigo 14? da Directiva

Feito em Bruxelas, em 22 de Julho de 1997.

71 / 118/CEE do Conselho, de 15 de Fevereiro de 1971 ,

relativa a problemas sanitários em matéria de produção e
colocação no mercado de carnes frescas de aves de

capoeira (8), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 92/ 1 16/CEE (9), que altera e actualiza a Directiva

(') JO n? L 243 de 11 . 10 . 1995, p. 17.
(2) JO n? L 13 de 16. 1 . 1997, p. 33.

O
(«)
s)
(*)
Ç)
(»)
O

JO n ? L 44 de 17. 2. 1994, p. 31 .
JO n ? L 1 de 3. 1 . 1996, p. 6.

JO n ? L 378 de 31 . 12. 1994, p. 11 .

JO n? L 188 de 27. 7. 1996, p. 52.
JO n° L 2 de 4. 1 . 1997, p. 6.
JO n ? L 55 de 8 . 3. 1971 , p. 23.

JO n ? L 62 de 15. 3. 1993, p. 1 .

Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

«País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA / Land: AMERIKAS FORENEDE STATER / Land:
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ /

Country: UNITED STATES OF AMERICA / Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE / Paese: STATI UNITI
D'AMERICA / Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA / País : ESTADOS UNIDOS DA

AMÉRICA / Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT / Land: FÖRENTA STATERNA

2

1

3

4

5

P3

Townsend's

Millsboro

DE

SH

P18

Rocco Turkey

Dayton

VA

SH , CP

P56

Wampler

Broadway

VA

SH , CP

PI 99

Wampler

Stanley

VA

SH , CP

P261

Bill-Mar Foods

Zeeland

MI

SH

P290

Townsend's

Siler City

NC

SH , CP

P300

Maple Leaf

Milford

IN

SH , CP

P385

Perdue Inc.

Robbins

NC

SH, CP

P396

Townsend's

Pittsboro

PA

SH, CP

P413

Gold Kist

Boaz

AL

SH , CP

P419

Case Farms

Morgan ton

NC

SH , CP

P468

Townsend's

Batesville

AR

SH, CP

P551

Jennie-O Foods

Wilmar

MN

SH, CP

P559

Hudson Foods

Albertville

AL

SH , CP

P646

Cagle's Inc.

Pine Mountain

GA

SH , CP

P758

Choctaw Foods

Carthage

MS

SH, CP

P855

Seaboard Farms

Athens

GA

SH, CP

P935

Allen Family

Harbeson

DE

SH, CP

PI Ol 5

Empire Kosher

Mifflintown

PA

SH, CP

P1096

Wampler

Hinton

VA

SH , CP

PI 249

Rocco

Edinburg

VA

SH, CP

PI 250

Fieldale Farms

Baldwin

GA

SH, CP

PI 252

Fieldale Farms

Gainesville

GA

SH

PI 257

Fieldale Farms

Murrayville

GA

SH

PI 284

Seaboard Farms

Canton

GA

SH , CP

PI 309

Columbia Farms

Greenville

SC

SH, CP
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4

5

PI 325

Tyson Foods

New Holland

PA

SH, CP

PI 353

Seaboard Farms

Chattanooga

TN

SH, CP

PI 362

Hudson Foods

Noel

MO

SH, CP

P2504C

Gands Foods

Chicago

IL

SH

P6510

Peco Foods

Bay Spring

MS

SH

P6666

Tyson Foods

Gadsden

AL

SH, CP

P6710

Wampler

Harrisonburg

VA

SH

P7085

Tyson Foods

Broken Bow

OK

SH, CP

P7089

Hudson Foods

Dexter

MO

SH, CP

P7101

Tyson Foods

Clarksville

AR

SH, CP

P7211

Tyson Foods

Berryville

AR

SH, CP

P7345

Carolina Turkeys

Mt Olive

NC

SH, CP

P8107

Squab Producers

Modesto

CA

SH , CP

P8727

ConAgra

Carthage

MO

SH

P9099

Perdue Farms

Concord

NC

SH

PI 7539

Rocco

St Paul

NC

SH, CP»
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 23 de Julho de 1997

que adopta os coeficientes de correcção aplicáveis com efeitos a partir de 1 de
Agosto, 1 de Setembro, 1 de Outubro, 1 de Novembro e 1 de Dezembro de 1996

às remunerações dos funcionários das Comunidades Europeias colocados nos
países terceiros
(97/575/CECA, CE, Euratom)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui um Conselho
Único e uma Comissão Única das Comunidades Euro
peias,
Tendo em conta o Estatuto dos Funcionários das Comu

nidades Europeias e o Regime aplicável aos outros
Agentes dessas Comunidades, constantes do Regulamento
(CEE, Euratom, CECA) n ? 259/68 ('), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (Euratom, CECA,
CE) n ? 2485/96 (2), e, nomeadamente, o segundo pará
grafo do artigo 13 ? do seu anexo X,
Considerando que o Regulamento (CECA, CE, Euratom)
n ? 542/97 do Conselho (3) fixou, para efeitos de aplicação
do primeiro parágrafo do artigo 13 ? do anexo X do Esta
tuto, os coeficientes de correcção a que devem estar sujei
tos, a partir de 1 de Julho de 1996, as remunerações pagá
veis na moeda do seu país de afectação aos funcionários
colocados nos países terceiros;

Considerando que, no decurso dos últimos meses, a
Comissão procedeu a diversas adaptações destes coefi
cientes de correcção (4), nos termos do segundo parágrafo
do artigo 13 ? do anexo X do Estatuto;
Considerando que é conveniente adaptar, nos termos do

segundo parágrafo do artigo 13 ? do anexo X do Estatuto, a
partir de 1 de Agosto, 1 de Setembro, 1 de Outubro, 1
de Novembro e 1 de Dezembro de 1996 alguns destes

(') JO n ? L 56 de 4. 3. 1968 , p. 1 .
(2) JO n ? L 338 de 28 . 12. 1996, p. 1
(3) JO n ? L 84 de 26. 3 . 1997, p. 1 .

H JO n ? L 45 de 15. 2. 1997, p. 45.

coeficientes de correcção, visto que, segundo os dados
estatísticos de que a Comissão dispõe, a variação do custo
de vida, medida em função do coeficiente de correcção e
da taxa de câmbio correspondente, se revelou, no tocante
a determinados países terceiros, superior a 5 % desde a
última vez em que foram estabelecidos,
DECIDE :

Artigo único

Os coeficientes de correcção a que devem estar sujeitas as
remunerações dos funcionários colocados nos países
terceiros, pagáveis na moeda do país de afectação, são
adaptados, com efeitos a partir de 1 de Agosto, 1
de Setembro, 1 de Outubro, 1 de Novembro e
de Dezembro de 1996, como indicado em anexo .

1

As taxas de câmbio utilizadas para o cálculo destas remu
nerações são as utilizadas para a execução do orçamento
geral das Comunidades Europeias para o mês que ante
cede a data a que se refere o parágrafo anterior.
Feito em Bruxelas, em 23 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Hans VAN DEN BROEK

Membro da Comissão

N ? L 236/24
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ANEXO

Locais de afectação

Angola
Bulgária
Djibouti

Coeficientes de correcção

Agosto de 1996

381,49
38,12
125,31

Indonésia

88,53

Tailândia

80,95

Venezuela

50,69

Locais de afectação

Bulgária

Coeficientes de correcção
Setembro de 1996

34,01

Guiné-Bissau

62,47

Sudão

24,51

Locais de afectação

Angola
Bulgária

Coeficientes de correcção
Outubro de 1996

389,95

36,79

Costa Rica

65,00

Roménia

40,40

Sudão

26,00

Turquia
Uruguai

61,85

Locais de afectação

Bulgária

84,69

Coeficientes de correcção
Novembro de 1996

36,43

Chile

88,81

Coreia do Sul

95,54

Eslovénia

90.13

Gana

36,97

Guiné-Bissau

52,62

Peru

84,06

Sudão

28,85

Turquia

63,94

Venezuela

53,32

Zâmbia

59.14

27 . 8 . 97
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Locais de afectação

Coeficientes de correcção
Dezembro de 1996

África do Sul (Cabo)

61,55

Angola

66,63

Benim

71,72

Brasil

79,04

Bulgária

41,60
83,69

Burundi
Maurícia

México

República de Cabo Verde
Roménia

70,12
49,06
79,86
41,02

Turquia

64,64

Zimbabué

45,41

N ? L 236/25
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 23 de Julho de 1997

que altera a Decisão 94/652/CE, que define a lista e a distribuição das tarefas a

realizar no quadro da cooperação dos Estados-membros na análise científica de
questões relacionadas com os produtos alimentares
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(97/576/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 93/ 5/CEE do Conselho, de
25 de Fevereiro de 1993, relativa à assistência dos Esta

dos-membros à Comissão e à sua cooperação na análise
científica de questões relacionadas com os produtos
alimentares ('), e, nomeadamente, o seu artigo 3 ?,

Considerando que a Decisão 94/458/CE da Comissão (2),
definiu as regras de gestão administrativa da cooperação
na análise científica de questões relacionadas com os
produtos alimentares;

Considerando que a Decisão 94/652/CE da Comissão (3)

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
Permanente dos Géneros Alimentícios,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1 ?
O anexo da Decisão 94/652/CE que define a lista e a
distribuição das tarefas a realizar no quadro da cooperação
dos Estados-membros na análise científica de questões
relacionadas com os produtos alimentares é substituído
pelo anexo da presente decisão .

definiu a lista e a distribuição das tarefas a realizar

no quadro da cooperação dos Estados-membros na análise
científica de questões relacionadas com os produtos
alimentares; que o artigo 3 ? da directiva prevê a actualiza
ção, pelo menos de seis em seis meses, da lista e da distri
buição dessas tarefas;

Artigo 2 ?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva .

Considerando que, na definição e actualização da lista de
tarefas, devem ter-se em conta a necessidade de proteger a

saúde pública na Comunidade e as disposições da legisla
ção comunitária no domínio dos géneros alimentícios;
Considerando que as tarefas devem ser distribuídas com
base na competência científica e nos recursos disponíveis
nos Estados-membros, nomeadamente nas instituições

que vierem a participar na cooperação científica;

(■) JO n ? L 52 de 4. 3. 1993, p. 18 .

I1) JO n? L 189 de 23. 7. 1994, p. 84.
' JO n ? L 253 de 29. 9. 1994, p. 29.

Feito em Bruxelas, em 23 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão
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ANEXO

Lista das tarefas a realizar pelos Estados-membros no quadro da sua cooperação na análise
científica de questões relacionadas com os produtos alimentares
Estado-membro

Temática, natureza e âmbito da tarefa

1.

Substâncias aromatizantes

1.1 .

Substâncias aromatizantes quimicamente definidas
— elaboração de relatórios para a avaliação científica
da

inocuidade

de

substâncias

aromatizantes

Prazo de conclusão

ao qual a tarefa é distribuída

Dinamarca (coordenador)

31 de Dezembro de 2000

Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Itália,
Países Baixos, Suécia, Reino Unido

quimicamente definidas ,
— criação e manutenção de um arquivo físico e
electrónico que reúna todos os dados toxicoló
gicos e de exposição disponíveis sobre as substân
cias em questão

2.

Microbiologia

2.3 .

Avaliação do risco microbiológico
Recolha de informações obtidas nos Estados-mem

bros participantes sobre a metodologia e os dados em
que se baseia o processo de avaliação de risco micro
biológico a nível europeu

3.

Contaminantes

3.1 .

Questões gerais

3.1.1 . Questões imprevistas e urgentes
Coordenação da colecção, nos Estados-membros, dos

França (coordenador)

Bélgica,

Dinamarca,

Alemanha,

31 de Dezembro de 1998

Espanha,

Irlanda, Itália, Países Baixos, Áustria, Portugal,
Finlândia, Suécia, Reino Unido

Itália, Reino Unido (coordenadores gerais)

31 de Dezembro de 1999

todos os Estados-membros

dados necessários ao Comité Científico da Alimenta

ção Humana para e realização de avaliações de riscos
relacionadas com questões imprevistas e urgentes
referentes a contaminantes dos généros alimentícios

4.

Avaliações de ingestões e de exposições

4.2.

Desenvolvimento de metodologias para a avaliação
de ingestão de aditivos alimentares com os alimentos
Desenvolvimento de sistemas de acompanhamento

Reino Unido (coordenador)

31 de Outubro de 1997

Dinamarca, Grécia, Espanha, França, Irlanda,
Itália, Países Baixos, Áustria, Finlândia, Suécia

da utilização e do consumo dos aditivos alimentares

nos Estados-membros, em apoio das exigências nesse
sentido da Directiva 89/ 107/CEE e das suas direc
tivas subsidiárias relativas aos corantes, aos edulco
rantes e aos restantes aditivos

6.

Produtos alimentares novos

6.1 .

Recolha de dados sobre potenciais efeitos adversos de
microrganismos novos, incluindo os geneticamente
modificados, na flora intestinal

Irlanda (coordenador)

Dinamarca, Alemanha, Espanha, Itália, Países
Baixos , Reino Unido

31 de Dezembro de 1998
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Temática, natureza e âmbito da tarefa

Estado-membro

ao qual a tarefa é distribuída

7.

Nutrição, alergias e saúde

7.2.

Análise das bases epidemiológicas de medidas

Reino Unido (coordenador)

adequadas de protecção da saúde pública no que
respeita às alergias alimentares

Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grécia, França,
Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal , Finlân

27 . 8 . 97

Prazo de conclusão

30 de Junho de 1998

dia, Suécia

8.

Materiais de embalagem

8.1 .

Elaboração de folhas ou relatórios de dados abre
viados com vista à avaliação de risco das substâncias
utilizadas na preparação de materiais em contacto

com os produtos alimentares ou neles contidas

Países Baixos (coordenador)
Dinamarca, Alemanha, França, Itália, Finlân
dia, Suécia, Reino Unido

31 de Dezembro de 2002

