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(Actos adoptados em aplicação do título V do Tratado da União Europeia)

POSIÇÃO COMUM
de 3 de Julho de 1998
definida pelo Conselho com base no artigo J.2 do Tratado da União Europeia,
relativa a medidas restritivas contra a União Nacional para a Independência
Total de Angola (UNITA)
(98/425/PESC)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, nomeadamente, o seu artigo J.2,
Considerando que, em 30 de Outubro de 1997, o Conselho definiu a Posição Comum
97/759/PESC (1) relativa a Angola, destinada a incitar a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) a cumprir as suas obrigações no processo de paz;
Considerando que, em 12 de Junho de 1998, o Conselho de Segurança das Nações Unidas
adoptou a Resolução 1173 (1998), na qual manifestava a sua profunda preocupação perante
a situação crítica do processo de paz em Angola, em consequência do incumprimento, por
parte da UNITA, das obrigações que lhe incumbem no âmbito desse processo;
Considerando que, na referida resolução, o Conselho de segurança condenou a UNITA e
preconizou a adopção de novas medidas restritivas contra a UNITA;
Considerando que, em 24 de Junho de 1998, o Conselho de Segurança adoptou a Resolução 1176 (1998) que determina que as medidas restritivas devem entrar em vigor em 1 de
Julho de 1998,

DEFINIU A PRESENTE POSIÇÃO COMUM:

Artigo 1ë
Na medida em que constituam medidas restritivas contra a UNITA, as relações económicas
e financeiras com Angola serão reduzidas nos termos da Resolução 1173 (1998) do
Conselho de Segurança das Nações Unidas (2).
(1) JO L 309 de 12. 11. 1997, p. 8.
(2) O ponto 11 da Resolução 1173 (1998) do Conselho de Segurança das Nações Unidas determina o
congelamento dos fundos e recursos financeiros atribuíveis à UNITA bem como aos seus altos
funcionários e membros adultos da família próxima desses altos funcionários.
O ponto 12, alínea b), determina a proibição de importação de diamantes não acompanhados por
um certificado de origem do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional.
O ponto 12, alínea c), determina a proibição de venda ou fornecimento de material e serviços de
mineração a pessoas ou entidades em pontos do território de Angola não abrangidos pela administração do Estado, após notificação das orientações.
O ponto 12, alínea d), determina a proibição de venda ou fornecimento de veículos a motor,
embarcações e peças sobresselentes bem como de serviços de transporte terrestre, fluvial ou marítimo em pontos do território de Angola não abrangidos pela administração do Estado, após notificação das orientações.
O ponto 13 determina que poderão ser autorizadas derrogações destas medidas conforme os casos.

L 190/1

L 190/2

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
Artigo 2ë

São proibidos os contactos oficiais com os dirigentes da UNITA nos pontos do território de
Angola não abrangidos pela administração do Estado, com excepção dos contactos oficiais
dos representants do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional (GURN), das Nações
Unidas e dos Estados Observadores do Protocolo de Lusaca.
Artigo 3ë
A presente posição comum produz efeitos a partir de 1 de Julho de 1998.
Artigo 4ë
A presente posição comum será publicada no Jornal Oficial.
Feito em Bruxelas, em 3 de Julho de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
W. SCHÜSSEL
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POSIÇÃO COMUM
de 29 de Junho de 1998
definida pelo Conselho, com base no artigo J.2 do Tratado da União Europeia,
sobre a proibição de voos de transportadoras jugoslavas entre a República Federativa da Jugoslávia (RFJ) e a Comunidade Europeia
(98/426/PESC)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, nomeadamente, o seu artigo J.2,
Considerando que, em 19 de Março de 1998, o Conselho
aprovou a Posição Comum 98/240/PESC (1), sobre
medidas restritivas contra a RFJ;
Considerando que a Posição Comum 98/240/PESC previa
a adopção de outras medidas se não fossem respeitadas as
condições nela estabelecidas e continuasse a repressão no
Kosovo;
Considerando que não foram respeitadas nem essas
condições nem as ditadas pelo Conselho Europeu na
reunião de Cardiff, em 15 de Junho de 1998, pelo que se
deve prever uma nova redução das relações económicas
com a RFJ;
Considerando que as medidas restritivas estabelecidas no
artigo 1ë serão de imediato reconsideradas se os Governos
da RFJ e da Sérvia providenciarem a adopção e concretização de um quadro de diálogo e de um pacote de estabilização,

(1) JO L 95 de 27. 3. 1998, p. 1.

DEFINIU A PRESENTE POSIÇÃO COMUM:

Artigo 1ë
São proibidos os voos efectuados por transportadoras
jugoslavas entre a RFJ e a Comunidade Europeia.
Artigo 2ë
A presente posição comum entra em vigor na data da sua
adopção.
Artigo 3ë
A presente posição comum será publicada no Jornal
Oficial.
Feito no Luxemburgo, em 29 de Junho de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
R. COOK
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I
(Actos cuja publicaç ão é uma condiç ão da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) Në 1419/98 DO CONSELHO
de 22 de Junho de 1998
que altera o Regulamento (CE) në 1554/95 que fixa as regras gerais do regime de
ajuda ao algodão
O CONSELHO DA UNIAO
 EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão da Grécia (1), e, nomeadamente o në 9, do Protocolo në 4, relativo ao algodão,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que o në 3 do citado Protocolo në 4 prevê
que a ajuda à produção seja atribuída através das empresas
de descaroçamento; que, nos casos em que essas empresas
adquirem o algodão por descaroçar, ajuda é ajuda é repercutida nos produtores através do pagamento de um preço
pelo menos igual ao preço mínimo referido no ponto 8A
do Protocolo në 4; que as referidas empresas podem igualmente efectuar o descaroçamento por conta de terceiros;
Considerado que o në 1, alínea b), do artigo 7ë do Regulamento (CE) në 1554/95 (2) prevê que, caso as empresas de
descaroçamento efectuem o descaroçamento por conta de
um produtor individual ou associado, deve ser apresentada
uma declaração que especifique as condições de repercussão da ajuda; que é necessário substituir a noção de
produtor associado pela noção de produtor associado pela
noção de agrupamento de produtores e prever as condições que, nesse caso, os referidos agrupamentos terão de
satisfazer para beneficiarem da repercussão da ajuda,
nomeadamente no que se refere ao pagamento do preço
mínimo aos seus membros;
Considerando que o artigo 8ë do Regulamento (CE)
në 1554/95 prevê que, antes de 1 de Outubro, seja estabelecida a produção estimada de algodão não-descaroçado
para efeitos da determinação do montante do adiantamento; que, para melhorar as previsões iniciais da colheita
e possibilitar o pagamento de um adiantamento tão
(1) JO L 291 de 19. 11. 1979, p. 174. Protocolo com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1553/95
(JO L 148 de 30. 6. 1995, p. 45).
2
( ) JO L 148 de 30. 6. 1995, p. 48. Regulamento alterado pelo
Regulamento (CE) në 1584/96 (JO L 206 de 16. 8. 1996,
p. 16).

próximo quanto possível do montante final da ajuda
devida, é necessário reestimar a produção numa data na
qual o período principal das colocações sob controlo do
algodão não-descaroçado se encontre habitualmente
bastante avançado; que, em virtude da fiabilidade acrescida
dessa nova estimativa, esta pode ser afectada de uma
percentagem de majoração inferior a 15 % para efeitos da
determinação do adiantamento resultante sem que daí
resulte qualquer risco orçamental; que é necessário prever
o ajustamento dos adiantamentos pagos antes dessa nova
estimativa, tendo igualmente em conta, para efeitos da
aplicação do referido mecanismo, os custos administrativos correspondentes,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O Regulamento (CE) në 1554/95 é alterado do seguinte
modo:
1. O në 3 do artigo 5ë passa a ter a seguinte redacção:
«3. O direito à ajuda é adquirido no momento do
descroçamento. A ajuda pode, no entanto, ser paga
antecipadamente a partir do dia 16 do mês de Outubro
seguinte ao início da campanha, depois de o algodão
não-descaroçado ter entrado na empresa de descaroçamento, desde que seja constituída uma garantia suficiente. O montante do adiantamento será determinado
nos termos do në 3A.
O saldo eventual da ajuda será pago depois da determinação da produção efectiva e das eventuais adaptações
da ajuda previstas no artigo 2ë do Regulamento (CEE)
në 1964/87 (*), devendo ser pago antes do fim da
campanha.
(*) JO L 184 de 3. 7. 1987, p. 14. Regulamento com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) në 1553/95 (JO L 148 de 30. 6. 1995, p. 45).».
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2. Ao artigo 5ë, é aditado um novo número com a
seguinte redacção:
«3A. O montante do adiantamento por 100 kg de
algodão não-descaroçado será igual ao preço de objectivo diminuído do preço no mercado mundial e de
uma redução cujo montante será calculado utilizando o
método previsto no në 6, mas substituindo neste
método a produção efectiva pela produção estimada de
algodão não descaroçado estabelecida nos termos do
në 1 do artigo 8ë, majorada em 15 %.
A partir do dia 16 de Dezembro seguinte ao início da
campanha, o montante do adiantamento referido
no primeiro parágrafo será substituído por um novo
montante determinado pelo mesmo método de cálculo
com base na nova estimativa da produção de algodão
não descaroçado estabelecida nos termos do në 2 do
artigo 8ë, majorada, no mínimo, de 7,5 %. Os adiantamentos pagos entre 16 de Outubro e 15 de Dezembro
serão aumentados em consequência, salvo se a diferença entre os dois montantes do adiantamento for
inferior a 1 ecu por 100 quilogramas»;
3. O artigo 7ë passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 7ë
1. Sem prejuízo do në 2, a ajuda só será concedida
às empresas de descaroçamento que o solicitarem e
que:
a) Tenham apresentado um contrato que preveja,
nomeadamente, o pagamento ao produtor de um
preço pelo menos igual ao preço mínimo referido
no në 8A do Protocolo në 4 e que inclua uma cláusula que preveja que:
— caso seja aplicado o në 3 e/ou o në 4 do artigo
2ë do Regulamento (CEE) në 1964/87, o preço
acordado seja adoptado em função da incidência
na ajuda do disposto nesse artigo,
— caso a qualidade do algodão entregue seja diferente da qualidade-tipo referida no në 8 do
Protocolo në 4, o preço acordado seja ajustado
proporcionalmente de comum acordo entre as
partes contratantes;
b) Tenham uma contabilidade física relativa ao algodão não descaroçado e ao algodão descaroçado que
corresponda a prescrições a determinar, destinada ao
controlo do direito à ajuda;

L 190/5

mento por conta de um produtor individual ou de um
agrupamento de produtores que satisfaça os critérios
referidos no terceiro parágrafo do në 4 do Protocolo
në 4, se as referidas empresas:
a) Satisfizerem as condições constantes das alíneas b) e
c) do në 1;
b) Tiverem apresentado uma declaração que especifique as condições em que o descaroçamento é efectuado e as condições relativas à gestão da ajuda;
c) Se comprometerem a repercutir a ajuda no produtor
individual ou, se for casdo disso, no agrupamento de
produtores em causa;
d) Fizerem prova de que o algodão ao qual se refere a
declaração prevista na alínea b) é objecto da declaração de superfícies prevista no artigo 8ë;
e) No caso de um agrupamento de produtores, fornecerem prova de que este se encontra obrigado a
prever e respeitar uma cláusula equivalente à da
alénea a) do në 1, bem como de um compromisso
do referido agrupamento em manter e fornecer os
documentos justificativos relativos ao pagamento do
preço mínimo.
3. O desrespeito da cláusula ou do compromisso
referidos na alínea e) do në 2 por um agrupamento de
produtores que faça efectuar o descaroçamento por sua
conta será considerado uma não satisfação dos critérios
referidos no terceiro parágrafo do në 4 do Protocolo
në 4.».
4. O artigo 8ë passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 8ë
1. Até 1 de Outubro, será estabelecida, nos termos
do në 1 do artigo 11ë e tendo em conta as previsões de
colheita, a produção estimada de algodão não descaroçado referida no në 3A, primeiro parágrafo, do
artigo 5ë
Tendo em vista a elaboração dessas previsões, é criado
um regime de declaração das superfícies semeadas.
2. Até 1 de Dezembro, será estabelecida, nos termos
do në 1 do artigo 11ë e tendo em conta o estado de
avanço da colheita, uma nova estimativa da produção
de algodão não descaroçado, bem como a percentagem
de majoração a que se refere o në 3A, segundo parágrafo, do artigo 5ë».

c) Forneçam os demais documentos justificativos
necessários para o controlo do direito à ajuda;

Artigo 2ë

d) Façam prova de que o algodão entregue em execução do contrato é objecto da declaração de superfícies referida no artigo 8ë

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

2. A ajuda será concedida às empresas de descaroçamento que o solicitarem e que efectuem o descaroça-

O presente regulamento é aplicável a partir de 1
de Setembro de 1998.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito no Luxemburgo, em 22 de Junho de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
J. CUNNINGHAM
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REGULAMENTO (CE) Në 1420/98 DO CONSELHO
de 26 de Junho de 1998
que altera o Regulamento (CEE) në 619/71 que fixa as regras gerais de concessão
da ajuda para o linho e o cânhamo
O CONSELHO DA UNIAO
 EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 1308/70 do
Conselho, de 29 de Junho de 1970, que estabelece a organização comum de mercado no sector do linho e do
cânhamo (1), e, nomeadamente, o në 4 do seu artigo 4ë,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que o në 1, segundo parágrafo, do artigo 4ë
do Regulamento (CEE) në 1308/70 prevê que a ajuda para
o cânhamo só é concedida se este for produzido a partir
de sementes de variedades que ofereçam certas garantias a
determinar, no que diz respeito ao teor em substâncias
inebriantes do produto colhido; que o në 1 do artigo 3ë
do Regulamento (CEE) në 619/71 (2) prevê o limite
máximo de teor médio de tetrahidrocanabinol (THC) para
a determinação das sementes de variedades que podem ser
aceites; que, a fim de reforçar as medidas que garantem
que as superfícies que são objecto da ajuda à produção
não podem ser utilizadas para uma cultura ilícita, é necessário reduzir o limite máximo actualmente previsto; que,
com o mesmo objectivo, é conveniente também condicionar a concessão da ajuda à colheita efectuada após a
formação das sementes;
Considerando que o në 2 do artigo 3ë do Regulamento
(CEE) në 619/71 prevê, para a concessão da ajuda ao
linho têxtil, um sistema de contratos obrigatórios entre
produtores e primeiros transformadores com obrigação de
transformação; que é indicado, no sector do cânhamo, a
fim de controlar melhor o destino final da colheita e de
garantir que esta seja efectivamente transformada,
instaurar um sistema similar de contratos obrigatórios; que
é conveniente prever igualmente os casos em que o
produtor transforma o cânhamo em palha ou manda efectuar essa transformação, por sua conta, por um transformador;
Considerando que o artigo 4ë do Regulamento (CEE)
në 619/71 prevê um regime de controlo administrativo
que garante que o produto para o qual a ajuda é pedida
corresponde às condições exigidas para a concessão desta;
que é conveniente, no sector do cânhamo, prever um
(1) JO L 146 de 4. 7. 1970, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 3290/94
(JO L 349 de 31. 12. 1994, p. 105).
2
( ) JO L 72 de 26. 3. 1971, p. 2. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 154/97 (JO
L 27 de 30. 1. 1997, p. 1).

reforço desse regime de controlo, através de um sistema
de autorização prévia de sementeira;
Considerando que a aplicação das medidas previstas
no presente regulamento se deve efectuar nas melhores
condições; que, para esse efeito, se podem revelar necessárias medidas transitórias destinadas a facilitar a passagem
para o novo regime,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O Regulamento (CEE) në 619/71 é alterado do seguinte
modo:
1. O në 1 do artigo 3ë passa a ter a seguinte redacção:
«1. Relativamente ao cânhamo, a ajuda é concedida
unicamente ao produtor que tenha celebrado, antes de
uma data a determinar, um contrato com um primeiro
transformador aprovado pela autoridade competente do
Estado-membro em cujo território se situam as suas
instalações, nos termos do qual o primeiro transformador obtém a propriedade do cânhamo e se compromete a transformá-lo.
Contudo, a ajuda é igualmente concedida ao produtor
quando este se comprometa a transformar o cânhamo
em palha e é aprovada para o efeito pela entidade
competente, ou quando este se comprometa a mandar
transformar o cânhamo em palha, por sua própria
conta e por um primeiro transportador aprovado.
A ajuda será concedida apenas para o cânhamo colhido
após a formação das sementes e produzido a partir de
sementes certificadas de variedades enumeradas numa
lista a estabelecer nos termos do artigo 12ë do Regulamento (CEE) në 1308/70. São incluídas nessa lista
apenas as variedades em relação às quais um Estado-membro tenha verificado, por meio de análise, que o
peso de THC (tetrahidrocanabinol) relativamente ao
peso de uma amostra de peso constante não é superior
a:
— 0,3 %, para efeitos de concessão da ajuda às
campanhas de 1998/1999 a 2000/2001,
— 0,2 %, para efeitos de concessão da ajuda às
campanhas posteriores.
A referida amostra é composta do terço superior de um
número significativo de plantas tomadas ao acaso no
fim da floração e às quais são retirados o caule e as
sementes.»;
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2. Ao në 1 do artigo 4ë é aditado o seguinte parágrafo:
«Para o cânhamo, se o Estado-membro interessado o
considerar adequado, este regime incluirá um sistema
de autorização prévia de sementeira das superfícies que
são objecto da ajuda à produção.»;
3. O artigo 6ëA passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 6ëA
Se se revelar estritamente necessária a adopção de
medidas transitórias para facilitar a aplicação das adaptações do regime pelo Regulamento (CE) në 1420/
/98 (*) a partir da campanha de 1998/1999, essas
medidas serão adoptadas nos termos do artigo 12ë do
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Regulamento (CEE) në 1308/70. Essas medidas são
aplicáveis até ao final da campanha de 1999/2000.
(*) JO L 190 de 4. 7. 1998, p. 7.».
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
O presente regulamento é aplicável a partir da campanha
de 1998/1999. No entanto, o në 3 do artigo 1ë é aplicável
a partir da data de entrada em vigor do presente regulamento.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito no Luxemburgo, em 26 de Junho de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
J. CUNNINGHAM
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REGULAMENTO (CE) Në 1421/98 DO CONSELHO
de 29 de Junho de 1998
que altera o Regulamento (CE) në 2505/96 relativo à abertura e modo de gestão
de contingentes pautais comunitários autónomos para determinados produtos
agrícolas e industriais
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, e, nomeadamente, o seu artigo 28ë,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que, com o Regulamento (CE) në 2505/
/96 (1), o Conselho abriu contingentes pautais comunitários autónomos para determinados produtos agrícolas e
industriais; que é conveniente assegurar a satisfação das
necessidades de abastecimento da Comunidade no que se
refere aos produtos em questão, nas condições mais favoráveis possíveis, que, por conseguinte, é adequado abrir
contingentes pautais comunitários de direitos reduzidos
ou nulos nos volumes adequados, aumentar a quantidade
e prorrogar a validade de determinados contingentes
pautais existentes, sem perturbar os mercados desses
produtos;
Considerando que, por conseguinte, é conveniente alterar
o Regulamento (CE) në 2505/96,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O anexo I do Regulamento (CE) në 2505/96 é alterado do
seguinte modo:
1. Em relação ao período de contingentamento
compreendido entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de
1998:
 o volume de contingentamento do contingente
pautal com o número de ordem 09.2935 passa a ser
de 70 000 toneladas,
 o volume de contingentamento do contingente
pautal com o número de ordem 09.2967 passa a ser
de 3 000 000 unidades;

2. Em relação ao período de contingentamento
compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro
de 1998:
 o volume de contingentamento do contingente
pautal com o número de ordem 09.2799 passa a ser
de 30 000 toneladas,
 o volume de contingentamento do contingente
pautal com o número de ordem 09.2943 passa a ser
de 30 000 000 de unidades,
 o volume de contingentamento do contingente
pautal com o número de ordem 09.2947 passa a ser
de 1 300 toneladas,
 o volume de contingentamento do contingente
pautal com o número de ordem 09.2959 passa a ser
de 45 000 toneladas,
 o volume de contingentamento do contingente
pautal com o número de ordem 09.2963 passa a ser
de 500 000 000 de unidades;
3. O período de contingentamento do contingente pautal
com o número de ordem 09.2965 é alterado para
1. 1-31. 12. 1998;
4. São inseridos os contingentes pautais que figuram no
anexo do presente regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no dia da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de
Janeiro de 1998 no que respeita aos pontos 1, 2 e 3 do
artigo 1ë e a partir de 1 de Julho de 1998 no que respeita
ao ponto 4 do mesmo artigo.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito no Luxemburgo, em 29 de Junho de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
R. COOK

(1) JO L 345 de 31. 12. 1996, p. 1. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 2631/97
(JO L 356 de 31. 12. 1997, p. 1).
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ANEXO
Direito do
contingente
(em %)

Período do
contingente

3 000 000 de
unidades

0

1.7.-31.12.1998

Óxidos e hidróxidos de vanádio, em forma
de pó, destinados exclusivamente à fabricação de ligas (a)

300 toneladas

0

1.7.-31.12.1998

82
93

Folha de tereftalato de polietileno, metalizada em uma ou ambas as faces ou estratificada deste tipo de folhas, metalizada nas
superfícies externas, com as seguintes características:
 transmissão de luz visível não inferior a
50 %,
 não revestida de adesivo ou de outros
materiais não plásticos,
 recoberta ou não em ambas as faces de
uma camada de butiral de polivinilo,
 de espessura total não superior a 0,2 mm
sem contar com a eventual presença de
camadas de butiral de polivinilo, destinada a ser utilizada no fabrico de vidro
estratificado termo-reflector (a)

52 500 m2

0

1.7.-31.12.1998

2933 61 00



Melamina

5 000 toneladas

0

1.7.-31.12.1998

09.2971

ex 3818 00 10

45

Silício impurificado (dopé), sob a forma de
discos, com um diâmetro de 300 mm
(5 0,25 mm), destinado ao fabrico de
produtos de posição 8542 (a)

15 000 unidades

0

1.7.-31.12.1998

09.2972

ex 5603 92 90

50

Falsos tecidos de fibras descontínuas, de uma
resistência à ruptura por tracção (no sentido
longitudinal) de 3,8 kg/5 cm ou mais, em
rolos:
 com uma largura de 78 mm ou mais, mas
não mais de 252 mm
e
 com um comprimento de 980 m ou
mais, destinados ao fabrico de discos
flexíveis (a)

7 600 000 m2

0

1.7.-31.12.1998

09.2973

ex 8540 91 00

95

Máscara perfurada com orifícios circulares,
com uma diagonal em largura de 39 cm
(5 0,5 mm)

250 000 unidades

0

1.7.-31.12.1998

Número
de ordem

Código NC

Sub-divisão
Taric

09.2967

ex 8518 29 20
ex 8518 29 80

20
30

Altifalante, com um diâmetro inferior a
23 mm, destinado à fabricação de produtos
da subposição 8525 20 91 (a)

09.2968

ex 2825 30 00

20

09.2969

ex 3920 62 19
ex 3920 91 00

09.2970

Designação das mercadorias

Volume do
contingente

(a) O controlo da utilização neste destino específico faz-se por aplicação das disposições comunitárias publicadas na matéria.
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REGULAMENTO (CE) Në 1422/98 DA COMISSÃO
de 3 de Julho de 1998
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) në 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 (1), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) në 2375/96 (2), e, nomeadamente, o në 1 do seu artigo 4ë,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 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) në 150/95 (4), e,
nomeadamente, o në 3 do seu artigo 3ë,
Considerando que o Regulamento (CE) në 3223/94 prevê,
em aplicação dos resultados das negociações comerciais
multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a

fixação 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 critérios, os valores forfetários de importação devem ser
fixados nos níveis constantes em anexo,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4ë
do Regulamento (CE) në 3223/94 são fixados como indicado no quadro constante do anexo.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 4 de Julho de
1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994, p. 66.
325 de 14. 12. 1996, p. 5.
387 de 31. 12. 1992, p. 1.
22 de 31. 1. 1995, p. 1.
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ANEXO
do Regulamento da Comissão, de 3 de Julho de 1998, 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

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
999
382
388
524
528
999
388
400
404
508
512
524
528
804
999
388
512
528
999
052
064
999
052
060
064
068
400
616
999
052
999
624
999

79,0
79,0
61,1
62,9
54,5
60,1
59,6
71,9
81,6
90,5
91,8
69,0
55,2
66,1
105,7
79,0
118,1
104,4
90,8
104,4
258,7
152,3
205,5
345,4
167,4
201,7
158,8
291,6
211,1
229,3
151,9
151,9
272,0
272,0

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) në 2317/97 da Comissão (JO L 321 de 22. 11. 1997, p. 19).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) Në 1423/98 DA COMISSÃO
de 2 de Julho de 1998
relativo à suspensão da pesca de espécies industriais por navios arvorando
pavilhão da Suécia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um
regime de controlo aplicável à política comum das
pescas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2637/97 (2), e, nomeadamente, pelo
në 3 do seu artigo 21ë,
Considerando que o Regulamento (CE) në 47/98 do
Conselho, de 19 de Dezembro de 1997, que reparte entre
os Estados-membros certas quotas de captura de 1998
para os navios que pescam na zona económica exclusiva
da Noruega e na zona de pesca em torno de Jan
Mayen (3), estabelece as quotas de espécies industriais para
1998;
Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída;
Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de espécies industrias nas águas da
divisão CIEM IV (águas norueguesas ao sul de 62° Norte)
efectuadas por navios arvorando pavilhão da Suécia ou

registados na Suécia, atingiram a quota atribuída para
1998; que a Suécia proibira a pesca deste stock a partir de
9 de Junho de 1998; que é, por conseguinte, necessário
manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
As capturas de espécies industriais nas águas da divisão
CIEM IV (águas norueguesas ao sul de 62° Norte) efectuadas por navios arvorando pavilhão da Suécia ou registados na Suécia são consideradas como tendo esgotado a
quota atribuída à Suécia para 1998.
A pesca de espécies industriais nas águas da divisão CIEM
IV (águas noruguesas ao sul de 62° Norte) efectuada por
navios arvorando pavilhão da Suécia ou registados na
Suécia é proibida, assim como a conservação a bordo, o
transbordo e o desembarque deste stock capturado pelos
navios após a data de aplicação deste regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
É aplicável a partir de 9 de Junho de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Emma BONINO

Membro da Comissão

(1) JO L 261 de 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO L 356 de 31. 12. 1997, p. 14.
(3) JO L 12 de 19. 1. 1998, p. 58.
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REGULAMENTO (CE) Në 1424/98 DA COMISSÃO
de 3 de Julho de 1998
que altera o Regulamento (CEE) në 689/92 que fixa os procedimentos e condições
de tomada a cargo dos cereais pelos organismos de intervenção
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) në 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 5ë,
Considerando que, aquando da verificação do peso por
medição volumétrica, é conveniente ter igualmente em
conta uma eventual diferença entre a taxa de impurezas
diversas e a taxa verificada na pesagem;
Considerando que os critérios mínimos de intervenção
constituem instrumentos importantes para desenvolver
uma política de reforço da qualidade produzida na Comunidade; que o aspecto qualitativo da produção terá cada
vez mais importância num mercado mais aberto e mais
competitivo;
Considerando que, relativamente ao trigo duro, o teor de
grãos bragados é fundamental para o rendimento em
grumos e sêmolas, principais produtos de transformação
deste cereal; que, para facilitar o escoamento dos produtos
de intervenção para as indústrias de transformação em
caso de revenda no mercado interno, há que adaptar o
teor de grãos bragados;
Considerando que, no que se refere ao centeio, se verificaram um aumento sensível da produção e entregas à
intervenção desproporcionadas relativamente à importância da produção de centeio na produção cerealífera
total;
Considerando que, por outro lado, é evidente que as
entregas à intervenção dizem respeito, em primeiro lugar,
ao centeio forrageiro; que é necessário contrariar esta

tendência fixando critérios mínimos a um nível mais
próximo do da qualidade panificável;
Considerando que, numa preocupação de equilíbrio, é
igualmente conveniente adaptar a qualidade mínima do
trigo mole;
Considerando que o Regulamento (CEE) në 689/92 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 23/98 (4), fixa as condições de aceitação dos cereais de intervenção; que, consequentemente,
é necessário alterá-lo;
Considerando que o Comité de Gestão dos Cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo fixado pelo seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O Regulamento (CEE) në 689/92 é alterado do seguinte
modo:
1. No në 6, alínea b), segundo parágrafo do artigo 3ë, o
primeiro travessão passa a ter a seguinte redacção:
« o peso a considerar é o constante da contabilidade
física ajustado, se for caso disso, para ter em conta
a diferença entre a taxa de humidade e a taxa de
impurezas diversas (Schwarzbesatz) verificadas na
amostra representativa,»;
2. O anexo é substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 181 de 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO L 74 de 20. 3. 1992, p. 18.
(4) JO L 4 de 8. 1. 1998, p. 48.
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ANEXO
«ANEXO
Trigo duro

Trigo mole

Centeio

Cevada

Milho

Sorgo

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1. Grãos partidos

6%

5%

5%

5%

10 %

10 %

2. Impurezas constituídas por grãos (com
excepção das referidas no ponto 3)

5%

7%

5%

12 %

5%

5%





A. Teor máximo de humidade
B. Percentagem máxima de elementos que não
são cereais de base de qualidade perfeita
dos quais, no máximo:

dos quais:
a) Grãos engelhados
b) Outros cereais

3%

5%

c) Grãos atacados por parasitas
d) Grãos que apresentem colorações de
gérmen









e) Grãos aquecidos por secagem

0,50 %

0,50 %

1,5 %

3%

3%

3%

3. Grãos mosqueados e/ou fusariados

5%











dos quais:
 Grãos fusariados

1,5 %











4. Grãos germinados

4%

4%

4%

6%

6%

6%

5. Impurezas diversas (Schwarzbesatz)

3%

3%

3%

3%

3%

3%

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %















das quais
a) Grãos estranhos:
 nocivos
 outros
b) Grãos deteriorados:
 grãos deteriorados por um aquecimento espontâneo e por secagem
demasiado brutal
 outros
c) Impurezas propriamente ditas
d) Cascas
e) Gravagem
f) Grãos cariados
g) Insectos
insectos

mortos

e

fragmentos

de

C. Percentagem máxima de grãos bragados,
mesmo parcialmente

27 %











D. Teor máximo de tanino











1 % (1)

E. Peso específico mínimo

78 kg/hl

72 kg/hl

68 kg/hl

62 kg/hl





F. Teor de proteínas

11,5 % (1)











G. Tempo de queda (Hagberg)

220

220

100







H. Índice de Zeleny



20









(1) Percentagem calculada sobre a matéria seca.»
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REGULAMENTO (CE) Në 1425/98 DA COMISSÃO
de 3 de Julho de 1998
que altera o Regulamento (CE) në 805/97 que estabelece as regras de execução das
compensações relativas a reavaliações sensíveis
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 724/97 do
Conselho, de 22 de Abril de 1997, que determina as
medidas e compensações relativas às reavaliações sensíveis
que afectam os rendimentos agrícolas (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 942/
/98 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 7ë,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 805/97 da
Comissão, de 2 de Maio de 1997, que estabelece as regras
de execução das compensações relativas a reavaliações
sensíveis (3);
Considerando que o período de aplicação do Regulamento (CE) në 724/97 foi prolongado até 31 de
Dezembro de 1998; que, por conseguinte, é conveniente

adaptar o período de aplicação do Regulamento (CE)
në 805/97 ao do Regulamento (CE) në 724/97;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer dos
comités de gestão em causa,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
No në 2 do artigo 1ë do Regulamento (CE) në 805/97, a
data de «30 de Abril de 1998» é substituída pela data de
«31 de Dezembro de 1998».
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 108 de 25. 4. 1997, p. 9.
(2) JO L 132 de 6. 6. 1998, p. 1.
(3) JO L 115 de 3. 5. 1997, p. 13.
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REGULAMENTO (CE) Në 1426/98 DA COMISSÃO
de 3 de Julho de 1998
que fixa o montante máximo da ajuda compensatória relativa à reavaliação
sensível da libra esterlina ocorrida em 3 de Maio de 1998
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 724/97 do
Conselho, de 22 de Abril de 1997, que determina as
medidas e compensações relativas às reavaliações sensíveis
que afectam os rendimentos agrícolas (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 942/
/98 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 7ë,
Considerando que o Regulamento (CE) në 724/97 estabeleceu que os Estados-membros podem conceder uma
ajuda aos agricultores a título de compensação por uma
reavaliação sensível; que as ajudas compensatórias devem
ser concedidas nas condições indicadas naquele regulamento e no Regulamento (CE) në 805/97 da Comissão,
de 2 de Maio de 1997, que estabelece as regras de
execução das compensações relativas a reavaliações sensíveis (3);
Considerando que o montante da ajuda compensatória é
determinado em conformidade com os artigos 4ë, 5ë e 6ë
do Regulamento (CE) në 724/97 e compreende um
montante principal e, se for caso disso, montantes
complementares a título do në 2, segundo parágrafo, do
artigo 3ë do citado regulamento;
Considerando que é conveniente, nomeadamente para
facilitar a preparação da sua concessão, fixar o valor
máximo do montante principal da primeira fracção da
ajuda compensatória com base nos últimos dados disponíveis relativamente ao caso verificado em 3 de Maio de
1998 respeitante à libra esterlina; que esse montante
máximo é estabelecido sem prejuízo de uma redução ou
de uma anulação em caso de aumento da taxa de
conversão agrícola no decorrer do período de observação
referido no në 3 do artigo 4ë do Regulamento (CE)
në 724/97, sem prejuízo da tomada em consideração da
situação de mercado no decorrer do mesmo período de

observação e sem prejuízo da possibilidade de concessão
de montantes complementares a título do në 2, segundo
parágrafo, do artigo 3ë do citado regulamento;
Considerando que, para a aplicação do Regulamento (CE)
në 805/97, é necessário precisar o período referido no
në 1 do artigo 3ë do mesmo regulamento, de forma a
ligar a ajuda a uma produção anterior;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer dos
comités de gestão em causa,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Para o Reino Unido, o valor máximo do montante principal da primeira fracção da ajuda compensatória, na
acepção do në 2 do artigo 1ë do Regulamento (CE)
në 805/97 é de 2,1 milhões de ecus, no que se refere à
reavaliação sensível ocorrida em 3 de Maio de 1998.
Artigo 2ë
1. O montante fixado pelo presente regulamento é estabelecido sem prejuízo das consequências do në 3 do
artigo 4ë do Regulamento (CE) në 724/97.
2. Para a concessão da ajuda compensatória cujo
montante máximo é fixado pelo presente regulamento, o
período referido no në 1 do artigo 3ë do Regulamento
(CE) në 805/97 termina, o mais tardar, em 30 de Abril de
1998.
Artigo 3ë
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 108 de 25. 4. 1997, p. 9.
(2) JO L 132 de 6. 6. 1998, p. 1.
(3) JO L 115 de 3. 5. 1997, p. 13.
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REGULAMENTO (CE) Në 1427/98 DA COMISSÃO
de 3 de Julho de 1998
que altera pela quarta vez o Regulamento (CE) në 370/98 que adopta medidas
excepcionais de apoio ao mercado no sector da carne de suíno na Alemanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 2759/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de
suíno (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 3290/94 (2), e nomeadamente, o seu
artigo 20ë,
Considerando que, devido ao aparecimento de peste suína
clássica em determinadas regiões de produção na
Alemanha, foram adoptadas para este Estado-membro,
pelo Regulamento (CE) në 370/98 da Comissão (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 1192/98 (4), medidas excepcionais de apoio ao mercado
da carne de suíno;
Considerando que, devido à prossecução das restrições
veterinárias e comerciais nas regiões em causa, é necessário aumentar o número de leitões e de leitões jovens
que podem ser entregues às autoridades competentes,

permitindo assim a continuação das medidas excepcionais
a partir de 17 de Junho de 1998;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão da Carne de Suíno,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O anexo I do Regulamento (CE) në 370/98 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 17 de Junho de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO
«ANEXO I
Número total máximo de animais a partir de 31 de Janeiro de 1998:

Leitões e leitões jovens

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

282 de 1. 11. 1975, p. 1.
349 de 31. 12. 1994, p. 105.
47 de 18. 2. 1998, p. 10.
165 de 10. 6. 1998, p. 9.

110 000 cabeças»
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REGULAMENTO (CE) Në 1428/98 DA COMISSÃO
de 3 de Julho de 1998
que estabelece, para a campanha de comercialização de 1998/1999, um ajustamento da ajuda de adaptação e da ajuda complementar à indústria da refinação
no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981, que estabelece a
organização comum de mercado no sector do açúcar (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) në 1599/96 (2), e, nomeadamente, o në 6 do seu
artigo 36ë,
Considerando que o artigo 36ë do Regulamento (CEE) në
1785/81 estabelece que, durante as campanhas de comercialização de 1995/1996 a 2000/2001, seja concedida, a
título de medida de intervenção, uma ajuda de adaptação à
indústria da refinação do açúcar de cana bruto preferencial
importado na Comunidade, de 0,10 ecu por 100 quilogramas de açúcar, expresso em açúcar branco; que, nos
termos desta norma, é concedida uma ajuda complementar igual a este montante, durante o mesmo período, à
refinação de açúcar de cana bruto produzido nos departamentos franceses ultramarinos;
Considerando que o në 4 do artigo 36ë do Regulamento
(CEE) në 1785/81 prevê que a ajuda de adaptação e a
ajuda complementar supramencionadas se ajustam para
uma determinada campanha de comercialização, tendo
em conta o montante da quotização de armazenagem
fixada para a mesma e os ajustamentos anteriores; que o
montante da quotização de armazenagem para a
campanha de comercialização de 1998/1999 foi fixado
pelo Regulamento (CE) në 1389/98 da Comissão (3) em

2,00 ecus por 100 quilogramas de açúcar branco; que este
montante representa um montante igual ao aplicável para
a campanha de comercialização de 1997/1998; que, atendendo aos ajustamentos anteriores, é, pois, necessário fixar
o montante destas ajudas, para a campanha de comercialização de 1998/1999, em 2,92 ecus por 100 quilogramas de
açúcar expresso em açúcar branco;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão do Açúcar,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O montante da ajuda de adaptação e o montante da ajuda
complementar referidas, respectivamente, nos n 1 e 3 do
artigo 36ë do Regulamento (CEE) në 1785/81 são alterados, em relação à campanha de comercialização de
1998/1999 para 2,92 ecus por 100 quilogramas de açúcar
expresso em açúcar branco.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de Julho de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 177 de 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO L 206 de 16. 8. 1996, p. 43.
(3) JO L 187 de 1. 7. 1998, p. 27.
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REGULAMENTO (CE) Në 1429/98 DA COMISSÃO
de 3 de Julho de 1998
que prorroga o prazo para a sementeira de determinadas culturas arvenses em
certas regiões para a campanha de 1998/1999
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 1765/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que institui um
sistema de apoio aos produtores de determinadas culturas
arvenses (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2309/97 (2), e, nomeadamente, a seu
artigo 12ë,
Considerando que o në 2 do artigo 10ë do Regulamento
(CEE) në 1765/92 prevê que, para terem direito aos pagamentos compensatórios relativos aos cereais, às proteaginosas e às sementes de linho a título do regime de apoio a
determinadas culturas arvenses, os produtores devem ter
procedido à sementeira, o mais tardar, no dia 15 de Maio
anterior à colheita em causa;
Considerando que o artigo 9ë do Regulamento (CEE) në
658/96 da Comissão, de 9 de Abril de 1996, relativo a
certas condições de concessão dos pagamentos compensatórios no quadro do sistema de apoio aos produtores de
determinadas culturas arvenses (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1282/98 (4),
fixa como data-limite para as sementeiras das culturas
oleaginosas o dia 31 de Maio ou o dia 22 de Junho;
Considerando que, devido às condições climáticas particularmente rigorosas verificadas este ano, não será possível
respeitar sistematicamente as datas-limite fixadas para as
sementeiras em Itália, na Finlândia e na Suécia; que, em

consequência, é conveniente prorrogar o prazo aplicável
às sementeiras de cereais e/ou de oleaginosas, e/ou de
proteaginosas, e/ou de sementes de linho para a
campanha de 1998/1999, se for caso disso, para determinadas regiões específicas; que, para o efeito, é conveniente, como o permite o sétimo travessão do artigo 12ë
do Regulamento (CEE) në 1765/92, derrogar os Regulamentos (CEE) në 1765/92 e (CE) në 658/96;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão Conjunto dos Cereais, das Matérias
Gordas e das Forragens Secas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
As datas-limite para as sementeiras realizadas em Itália, na
Finlândia e na Suécia a título da campanha de 1998/1999
são fixadas no anexo relativamente às culturas e regiões
nele indicadas.
Artigo 2ë
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 Junho de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181 de 1. 7. 1992, p. 12.
321 de 22. 11. 1997, p. 3.
91 de 12. 4. 1996, p. 46.
176 de 20. 6. 1998, p. 23.
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ANEXO
Data-limite para as sementeiras realizadas a título da campanha de 1998/1999
Culturas

Estado-membro

Região

Data-limite

Cereais, oleginosas,
sementes de linho

proteaginosas,

Suécia

Gävleborg
Uppsala

30 de Junho de 1998

Cereais, oleginosas,
sementes de linho

proteaginosas,

Finlândia

C1  C4

30 de Junho de 1998

Milho, soja

Itália

Torino

22 de Junho de 1998

Cereais, proteaginosas, sementes de
linho

Suécia

Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

30 de Junho de 1998
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REGULAMENTO (CE) Në 1430/98 DA COMISSÃO
de 3 de Julho de 1998
que revoga o Regulamento (CE) në 413/97 que adopta medidas excepcionais de
apoio ao mercado no sector da carne de suíno nos Países Baixos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 2759/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de
suíno (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 3290/94 (2), e, nomeadamente, o
seu artigo 20ë,
Considerando que, devido ao aparecimento da peste suína
clássica em certas regiões de produção nos Países Baixos,
foram adoptadas medidas sanitárias pelas autoridades
neerlandesas nos termos do artigo 9ë da Decisão 80/
/217/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro de 1980, que
estabelece as medidas comunitárias de luta contra a peste
suína clássica (3), com a última redacção que lhe foi dada
pela Decisão 93/384/CEE (4), e que foram adoptadas
medidas excepcionais de apoio ao mercado da carne de
suíno nesse Estado-membro através do Regulamento (CE)
në 413/97 da Comissão (5), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) në 541/98 (6);

Considerando que, graças aos progressos realizados a nível
sanitário, é conveniente pôr termo à aplicação das
medidas excepcionais de apoio ao mercado; que, por
conseguinte, é necessário revogar o Regulamento (CE)
në 413/97;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão da Carne de Suíno,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
É revogado o Regulamento (CE) në 413/97.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
após a sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

282 de 1. 11. 1975, p. 1.
349 de 31. 12. 1994, p. 105.
47 de 21. 2. 1980, p. 11.
166 de 8. 7. 1993, p. 34.
62 de 4. 3. 1997, p. 26.
70 de 10. 3. 1998, p. 8.
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REGULAMENTO (CE) Në 1431/98 DA COMISSÃO
de 3 de Julho de 1998
que fixa, para o mês de Junho de 1998, a taxa de conversão agrícola específica do
montante do reembolso dos custos de armazenagem no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981, que estabelece a
organização comum de mercado no sector do açúcar (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) në 1599/96 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 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) në 150/95 (4),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 1713/93 da
Comissão, de 30 de Junho de 1993, que estabelece
normas especiais para a aplicação da taxa de conversão
agrícola no sector do açúcar (5), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 59/97 (6), e,
nomeadamente, o në 3 do seu artigo 1ë,
Considerando que o në 2 do artigo 1ë do Regulamento
(CEE) në 1713/93 dispõe que o montante do reembolso
dos custos de armazenagem referido no artigo 8ë do
Regulamento (CEE) në 1785/81 é convertido em moedas
nacionais mediante utilização de uma taxa de conversão
agrícola específica igual à média, calculada pro rata

temporis, das taxas de conversão agrícolas aplicáveis no
mês de armazenagem; que esta taxa de conversão agrícola
específica deve ser fixada mensalmente, para o mês anterior;
Considerando que a aplicação destas disposições conduz à
fixação, para o mês de Junho de 1998, da taxa de
conversão agrícola específica do montante do reembolso
dos custos de armazenagem nas várias moedas nacionais
conforme consta do anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
A taxa de conversão agrícola específica a utilizar para
conversão, em cada uma das moedas nacionais, do
montante do reembolso dos custos de armazenagem referido no artigo 8ë do Regulamento (CEE) në 1785/81 é
fixada, para o mês de Junho de 1998, no anexo.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 4 de Julho de
1998.
É aplicável com efeitos desde 1 de Junho de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

177 de 1. 7. 1981, p. 4.
206 de 16. 8. 1996, p. 43.
387 de 31. 12. 1992, p. 1.
22 de 31. 1. 1995, p. 1.
159 de 1. 7. 1993, p. 94.
14 de 17. 1. 1997, p. 25.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 3 de Julho de 1998, que fixa, para o mês de Maio de 1998, a
taxa de conversão agrícola específica do montante de reembolso dos custos de armazenagem no sector do açúcar
Taxas de conversão agrícolas

1 ecu =

40,9321
7,56225
1,98391
349,703
168,336
6,68769
0,796521
1 973,93
2,23593
13,9576
203,183
6,02811
8,79309
0,677353

francos belgas e francos luxemburgueses
coroas dinamarquesas
marcos alemães
dracmas gregas
pesetas espanholas
francos franceses
libra irlandesa
liras italianas
florins neerlandeses
xelins austríacos
escudos portugueses
marcas finlandesas
coroas suecas
libra esterlina
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REGULAMENTO (CE) Në 1432/98 DA COMISSÃO
de 3 de Julho de 1998
relativo à fixação de preços mínimos de venda para a carne de bovino posta à
venda no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) në 1268/98
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de
bovino (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2634/97 (2), e, nomeadamente, o në
3 do seu artigo 7ë,
Considerando que determinadas quantidades de carne de
bovino, fixadas pelo Regulamento (CE) në 1268/98 da
Comissão (3), foram postas a concurso;
Considerando que, nos termos do artigo 9ë do Regulamento (CEE) në 2173/79 da Comissão (4), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në
2417/95 (5), os preços mínimos de venda para a carne
posta a concurso devem ser fixados tendo em consideração as propostas recebidas;

Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão da Carne de Bovino,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Os preços mínimos de venda da carne de bovino para o
concurso previsto no Regulamento (CE) në 1268/98, cujo
prazo de apresentação das propostas terminou em 22 de
Junho de 1998, são fixados no anexo do presente regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

148
356
175
251
248

de
de
de
de
de

28. 6. 1968, p. 24.
31. 12. 1997, p. 13.
19. 6. 1998, p. 15.
5. 10. 1979, p. 12.
14. 10. 1995, p. 39.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO 
BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κρτοr µλοr

Προϊντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
expresado en ecus por tonelada
Mindstepriser
i ECU/ton
Mindestpreise,
ausgedrückt in ECU/Tonne
Ελχιστεr πωλσειr
εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Minimum prices
expressed in ECU per tonne
Prix minimaux
exprimés en écus par tonne
Prezzi minimi
espressi in ecu per tonnellata
Minimumprijzen
uitgedrukt in ecu per ton
Preço mínimo
expresso em ecus por tonelada
Vähimmäishinnat
ecuina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i ecu per ton

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρατα µε κκαλα 
Bone-in beef  Viande avec os  Carni non disossate  Vlees met been  Carne com osso 
Luullinen naudanliha  Kött med ben
BELGIQUE/BELGIË

 Quartiers arrière/Achtervoeten

1 801

DANMARK

 Bagfjerdinger

1 825

DEUTSCHLAND

 Hinterviertel

2 250

ESPAÑA

 Cuartos traseros

1 990

FRANCE

 Quartiers arrière



IRELAND

 Hindquarters



ITALIA

 Quarti posteriori

NEDERLAND

 Achtervoeten



ÖSTERREICH

 Hinterviertel

1 920

1 870

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρr κκαλα 
Boneless beef  Viande désossée  Carni senza osso  Vlees zonder been  Carne
desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
DANMARK

 Tyksteg (INT 15)

FRANCE






Semelle (INT 14)
Rumsteak (INT 16)
Faux-filet (INT 17)
Entrecôte (INT 19)


2 617
4 206
2 967

IRELAND








Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

3 100
2 491
8 707
3 144
5 201
2 928

UNITED KINGDOM









Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

2 767
3 337
2 603
7 093
4 102
4 784
2 931
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Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κρτοr µλοr

Προϊντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

L 190/27
Precio mínimo
expresado en ecus por tonelada
Mindstepriser
i ECU/ton
Mindestpreise,
ausgedrückt in ECU/Tonne
Ελχιστεr πωλσειr
εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Minimum prices
expressed in ECU per tonne
Prix minimaux
exprimés en écus par tonne
Prezzi minimi
espressi in ecu per tonnellata
Minimumprijzen
uitgedrukt in ecu per ton
Preço mínimo
expresso em ecus por tonelada
Vähimmäishinnat
ecuina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i ecu per ton

c) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρr κκαλα 
Boneless beef  Viande désossée  Carni senza osso  Vlees zonder been  Carne
desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
UNITED KINGDOM















Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
flank (INT 18)
forerib (INT 19)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

1 302
2 114
2 604
2 116
5 540
3 260
4 000
1 000
1 953
1 302
1 302
1 250
1 302
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REGULAMENTO (CE) Në 1433/98 DA COMISSÃO
de 3 de Julho de 1998
relativo à venda, por concurso, de carne de bovino detida por determinados
organismos de intervenção
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, relativo à organização
comum de mercado no sector da carne de bovino (1), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 2634/97 (2), e, nomeadamente, o në 3 do seu artigo 7ë,
Considerando que a aplicação das medidas de intervenção
ao sector da carne de bovino levou à criação de existências
em vários Estados-membros; que, para evitar o prolongamento excessivo da armazenagem, é conveniente colocar
uma parte dessas existências à venda por concurso;
Considerando que a venda se deve realizar nos termos do
disposto no Regulamento (CEE) në 2173/79 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2417/95 (4), sem prejuízo de certas
derrogações necessárias;
Considerando que, para garantir um processo de concurso
regular e uniforme, devem ser tomadas outras medidas
para além das dispostas no në 1 do artigo 8ë do Regulamento (CEE) në 2173/79;
Considerando que se afigura adequado prever derrogações
às disposições do në 2, alínea b), do artigo 8ë do Regulamento (CEE) në 2173/79, atendendo às dificuldades administrativas de aplicação que esta alínea suscita nos
Estados-membros em causa;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão da Carne de Bovino,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
1.

Procede-se à venda:

 aproximadamente 100
não desossados detidas
belga,
 aproximadamente 100
não desossados detidas
dinamarquês,
 aproximadamente 100
não desossados detidas
alemão,
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

148
356
251
248

de
de
de
de

toneladas de quartos traseiros
pelo organismo de intervenção
toneladas de quartos traseiros
pelo organismo de intervenção
toneladas de quartos traseiros
pelo organismo de intervenção

28. 6. 1968, p. 24.
31. 12. 1997, p. 13.
5. 10. 1979, p. 12.
14. 10. 1995, p. 39.

 aproximadamente 300 toneladas de quartos traseiros
não desossados detidas pelo organismo de intervenção
espanhol,
 aproximadamente 100 toneladas de quartos traseiros
não desossados detidas pelo organismo de intervenção
francês,
 aproximadamente 300 toneladas de quartos traseiros
não desossados detidas pelo organismo de intervenção
italiano,
 aproximadamente 100 toneladas de quartos traseiros
não desossados detidas pelo organismo de intervenção
irlandês,
 aproximadamente 100 toneladas de quartos traseiros
não desossados detidas pelo organismo de intervenção
holandês,
 aproximadamente 100 toneladas de quartos traseiros
não desossados detidas pelo organismo de intervenção
austríaco,
 aproximadamente 600 toneladas de carne de bovino
desossada detidas pelo organismo de intervenção
francês,
 aproximadamente 1 400 toneladas de carne de bovino
desossada detidas pelo organismo de intervenção
irlandês,
 aproximadamente 1 400 toneladas de carne de bovino
desossada detidas pelo organismo de intervenção do
Reino Unido,
 aproximadamente 1 tonelada de carne de bovino
desossada detidas pelo organismo de intervenção dinamarquês.
São apresentadas no anexo I informações detalhadas relativas às quantidades.
2. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento,
os produtos referidos no në 1 serão vendidos em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) në 2173/
/79 e, nomeadamente, os seus títulos II e III.

Artigo 2ë
1. Em derrogação dos artigos 6ë e 7ë do Regulamento
(CEE) në 2173/79, as disposições e os anexos do presente
regulamento constituem um aviso geral de concurso.
Os organismos de intervenção em causa estabelecem um
aviso de concurso que indique, nomeadamente:
a) As quantidades de carne de bovino postas à venda; e
b) O prazo e o local para a apresentação das propostas.
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2. As partes interessadas podem obter informações
acerca das quantidades disponíveis e dos locais onde estão
armazenados os produtos nos endereços indicados no
anexo II do presente regulamento. Os organismos de
intervenção afixam, além disso, nas suas sedes o aviso
referido no në 1 e podem proceder a publicações complementares.
3. Em relação a cada produto mencionado no anexo I
os organismos de intervenção em causa vendem em
primeiro lugar a carne armazenada há mais tempo.
4. Só são tomadas em consideração as propostas
chegadas aos organismos de intervenção em causa o mais
tardar às 12 horas do dia 13 de Julho de 1998.
5. Em derrogação do në 1 do artigo 8ë do Regulamento
(CEE) në 2173/79 deve ser apresentada uma proposta ao
organismo de intervenção em causa num sobrescrito
fechado com a referência do regulamento em causa. O
sobrescrito fechado não deve ser aberto pelo organismo de
intervenção antes do termo do prazo para apresentação de
propostas, mencionado no në 4.
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6. Em derrogação do në 2, alínea b), do artigo 8ë do
Regulamento (CEE) në 2173/79 as propostas não incluem
a indicação do entreposto ou entrepostos frigoríficos onde
estão armazenados os produtos.
Artigo 3ë
1. Os Estados-membros fornecem à Comissão informações sobre as propostas recebidas o mais tardar no terceiro
dia útil seguinte ao termo do prazo para a apresentação
das propostas.
2. Após o exame das propostas recebidas ou é fixado
um preço mínimo de venda para cada produto ou a venda
não se realiza.
Artigo 4ë
O montante da garantia prevista no në 1 do artigo 15ë do
Regulamento (CEE) në 2173/79 é fixado em 120 ecus por
tonelada.
Artigo 5ë
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I  BILAG I  ANHANG I  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ANNEX I  ANNEXE I 
ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I  LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτοr µλοr

Προϊντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποστητα
(τνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρατα µε κκαλα 
Bone-in beef  Viande avec os  Carni non disossate  Vlees met been  Carne com osso 
Luullinen naudanliha  Kött med ben
BELGIQUE/BELGIË

 Quartiers arrière/Achtervoeten

100

DANMARK

 Bagfjerdinger

100

DEUTSCHLAND

 Hinterviertel

100

ESPAÑA

 Cuartos traseros

300

FRANCE

 Quartiers arrière

100

IRELAND

 Hindquarters

100

ITALIA

 Quarti posteriori

300

NEDERLAND

 Achtervoeten

100

ÖSTERREICH

 Hinterviertel

100

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρr κκαλα 
Boneless beef  Viande désossée  Carni senza osso  Vlees zonder been  Carne
desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
DANMARK

 Tyksteg (INT 15)

FRANCE






Semelle (INT 14)
Rumsteak (INT 16)
Faux-filet (INT 17)
Entrecôte (INT 19)

200
270
20
110

IRELAND









Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

200
200
200
200
200
200
200

UNITED KINGDOM









Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

200
200
200
200
200
200
200

1
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2602/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 20).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23. 12. 1997, S. 20).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 225 τηr 4. 9. 1993, σ. 4), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 τηr 23. 12. 1997, σ. 20).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4. 9. 1993, p. 4), as last amended by
Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).
(1) Zie de bĳlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 20).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 2602/97 (JO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteet V ja VII.
(1) Se bilaga V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).
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ANEXO II  BILAG II  ANHANG II  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  ANNEX II  ANNEXE II 
ALLEGATO II  BIJLAGE II  ANEXO II  LIITE II  BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención  Interventionsorganernes adresser 
Anschriften der Interventionsstellen  ∆ιευθνσειr των οργανισµν παρεµβσεωr  Addresses
of the intervention agencies  Adresses des organismes d’intervention  Indirizzi degli
organismi d’intervento  Adressen van de interventiebureaus  Endereços dos organismos de
intervenção  Interventioelinten osoitteet  Interventionsorganens adresser
BELGIQUE/BELGIË
Bureau d’intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 11; télex/telex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur/telefax: (32-2)
230 25 33/280 03 07
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806;
telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
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NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel.: (31-475) 35 54 44; telex: 56396 VIBNL; telefax: (31-475) 31 89 39.
ÖSTERREICH
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
United Kingdom
Tel. (01-189) 58 36 26
Fax (01-189) 56 67 50
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II
(Actos cuja publicaç ão n ão é uma condiç ão da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISAO
 DO CONSELHO
de 16 de Junho de 1998
relativa à adesão da Comunidade Europeia à Comissão Geral das Pescas do
Mediterrâneo
(98/416/CE)
O CONSELHO DA UNIAO
 EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, e, nomeadamente, o seu artigo 43ë, conjugado
com o në 2, primeiro período, e o në 3, segundo parágrafo, do seu artigo 228ë,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer favorável do Parlamento
Europeu (2),
Considerando que a Comunidade é signatária da Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, que obriga
todos os membros da comunidade internacional a
cooperar na conservação e gestão dos recursos vivos
marinhos;
Considerando que a Comunidade é competente em
matéria de pesca marítima para adoptar medidas de
conservação e de gestão dos recursos haliêuticos e para
assumir, neste domínio, compromissos com países
terceiros ou organizações internacionais;
Considerando que a gestão e a conservação dos recursos
vivos do Mediterrâneo requerem uma regulamentação
internacional;
Considerando que, para o efeito, foi celebrado em Roma,
em 24 de Setembro de 1949, o Acordo que institui a
Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo, adiante designado «Acordo da CGPM»;
Considerando que, a fim de contribuir para a conservação
dos recursos vivos marinhos na zona abrangida pelo
Acordo da CGPM, em que os pescadores da Comunidade
exercem a sua actividade, é necessário que a Comunidade
acira à CGPM;

(1) JO C 124 de 21. 4. 1997, p. 61.
(2) JO C 195 de 22. 6. 1998.

Considerando que a Comunidade Europeia se tornou
membro da Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO) em 26 de Novembro
de 1991;
Considerando que o në 2 do artigo I do Acordo da
CGPM, conjugado com o artigo XIV do Acto Constitutivo
da FAO, revisto, torna possível a adesão da Comunidade
Europeia ao CGPM;
Considerando que o Acordo e o Regulamento Interno da
CGPM foram adaptados para tornar possível a adesão da
Comunidade Europeia,
DECIDE:

Artigo 1ë
1. A Comunidade Europeia adere à Comissão Geral das
Pescas do Mediterrâneo, através da declaração de aceitação
do acordo e do regulamento interno desta organização,
segundo o instrumento constante do anexo I.
A Comunidade Europeia deposita, além disso, uma declaração única sobre o exercício das competências e do
direito de voto acordada entre o Conselho e a Comissão.
2. Os textos do Acordo e do Regulamento Interno da
Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo constam dos
anexos II e III.
Feito no Luxemburgo, em 16 de Junho de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
M. MEACHER
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ANEXO I

Instrumento de adesão à Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo
Excelentíssimo Senhor Director-Geral,
Tenho a honra de informar Vossa Excelência de que a Comunidade Europeia decidiu aderir à
Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo. Consequentemente, solicito a Vossa Excelência se
digne receber o presente instrumento pelo qual a Comunidade aceita o Acordo e o Regulamento
Interno da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo, nos termos dos artigos I e XI, bem como
a declaração única da Comunidade Europeia sobre o exercício de competências e do direito de
voto, nos termos do në 6, segundo período, do artigo II do referido acordo.
A Comunidade Europeia aceita formalmente e sem reservas as obrigações decorrentes da condição de membro da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo, enunciadas no acordo e no seu
regulamento interno, e compromete-se solenemente a cumprir as obrigações vigentes no
momento da sua admissão.
Queira aceitar, Senhor Director-Geral, os protestos da minha elevada consideração.
Presidente do Conselho
da Uni ão Europeia
Excelentíssimo Senhor
A. Diouf
Director-Geral da
Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura
Via delle Terme di Caracalla
I-00100 Roma
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Apêndice
Declaração única da Comunidade Europeia sobre o exercício de competências e do direito de
voto nos termos do në 6 do artigo II do Acordo da CGPM
A presente declaração especifica as competências da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros nas
matérias abrangidas pelo Acordo constitutivo da CGPM.
1. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA COMUNIDADE EUROPEIA
A Comunidade Europeia tem competência exclusiva e exerce o direito de voto quanto aos pontos da
ordem de trabalhos relativos à gestão e conservação dos recursos marinhos vivos.
2. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS
Os Estados-membros da Comunidade Europeia têm competência e exercem o direito de voto quanto aos
pontos da ordem de trabalhos relativos a questões de organização (questões jurídicas, orçamentais e processuais).
3. COMPETÊNCIA MISTA
a) Em relação aos pontos da ordem de trabalhos sobre estatísticas e aquicultura, a competência é partilhada entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-membros, cabendo o direito de voto à Comunidade Europeia.
b) Em relação aos pontos da ordem de trabalhos sobre investigação e ajuda ao desenvolvimento, a competência é partilhada entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-membros, cabendo o direito de
voto aos Estados-membros.
c) Em relação aos pontos da ordem de trabalhos sobre o exame dos relatórios e a cooperação com outras
organizações, a competência é partilhada entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-membros,
segundo os mesmos princípios da repartição das competências supra-estabelecida.
A presente declaração sobre o exercício de competências e do direito de voto é aplicável a todas as reuniões
da CGPM, a não ser que a Comunidade Europeia faça uma declaração específica relativamente a uma reunião
ou a um ponto da ordem de trabalhos.
A presente declaração será completada ou alterada sempre que a evolução da repartição das competências
entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-membros o justifique.
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(TRADUÇAO)


ANEXO II

ACORDO
que institui a Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo
PREÂMBULO

As partes contratantes,
Tendo em conta as disposições aplicáveis da Convenção das Nações Unidas sobre o direito do
mar (adiante designada Convenção das Nações Unidas), que entrou em vigor em 16 de
Novembro de 1994 e requer que todos os membros da comunidade internacional cooperem para
a conservação e gestão dos recursos vivos marinhos,
Tomando igualmente nota dos objectivos e finalidades expostos no capítulo 17 da Agenda 21,
adoptada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento de 1992,
e no Código de Conduta para uma pesca responsável, adoptado pela Conferência da FAO em
1995,
Tomando ainda nota de que foram negociados outros instrumentos internacionais relativos à
conservação e gestão de determinadas populações de peixes,
Mutuamente interessadas no desenvolvimento e na utilização adequada dos recursos marinhos
vivos do Mediterrâneo, do mar Negro e das águas adjacentes, adiante designados «região», e desejando atingir os seus objectivos através da cooperação internacional fomentada pela criação de
uma Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo, acordam no seguinte:
Reconhecendo a importância da conservação e gestão dos recursos haliêuticos na região e da
promoção da cooperação para esse efeito, acordaram no seguinte:
Artigo I

ii) Estados ou membros associados cujos navios exerçam,
na região, a pesca das espécies abrangidas pelo
presente acordo, ou

A Comissão

1. As partes contratantes estabelecem, no âmbito da
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura, adiante desginada «organização», uma Comissão denominada Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo, adiante designada «comissão», encarregada de desempenhar as funções e assumir as responsabilidades definidas
no artigo III.

2. Os membros da comissão são os membros e
membros associados da organização e os Estados não
membros da organização que façam parte das Nações
Unidas, de qualquer uma das suas agências especializadas
ou da Agência Internacional da Energia Atómica, que
sejam:
i) Estados costeiros ou membros cujos territórios se
situem total ou parcialmente na região,

iii) Organizações regionais de integração económica de
que qualquer um dos Estados referidos nas alíneas i)
ou ii) seja membro e para as quais esse Estado tenha
transferido competências em matérias abrangidas pelo
presente acordo,

e aceitem o presente acordo nos termos do artigo XI. As
presentes disposições não afectam a qualidade de membro
da comissão de qualquer Estado que não faça parte das
Nações Unidas, de uma das suas agências especializadas
ou da Agência Internacional da Energia Atómica, que se
tenha tornado parte no presente acordo antes de 22 de
Maio de 1963. Quanto aos membros associados, o
presente acordo será submetido, pela organização, à autoridade responsável pelas relações internacionais dos
membros associados em causa, nos termos do artigo
XIV-5 do Acto Constitutivo e no artigo XXI-3 do Regulamento Geral da organização.
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Artigo II

das excepções ou alterações que possam ser indicadas
antes de cada reunião.

Organização

7. Sempre que um ponto da ordem de trabalhos disser
respeito simultaneamente a questões para as quais a
competência tenha sido transferida para organizações de
integração económica regional e a questões da competência dos seus Estados membros, as organizações de integração económica regional e os seus Estados membros
podem participar nos debates. Neste caso, na tomada das
decisões, apenas será tida em consideração a intervenção
das partes com direito de voto.

1. Cada membro é representado nas sessões da comissão por um delegado, que pode ser acompanhado por um
suplente, por peritos e conselheiros. A participação dos
suplentes, peritos e conselheiros nas reuniões da comissão
não lhes confere o direito de voto, excepto quando o
suplente substitua o delegado na falta deste.
2. Sob reserva do disposto no në 3, cada membro tem
direito a um voto. Salvo disposições em contrário do
presente acordo, as decisões da comissão são tomadas por
maioria dos votos expressos. O quórum é constituído pela
maioria dos membros da comissão.
3. Em todas as reuniões da comissão ou de órgãos
subsidiários da comissão, as organizações de integração
económica regional que sejam membros da comissão têm
direito a um número de votos igual ao número dos seus
Estados membros com direito de voto nessas sessões.
4. As organizações de integração económica regional
que sejam membros da comissão exercem os seus direitos
de membro nos domínios da sua competência em alternância com os seus Estados-membros que sejam membros
da comissão. Sempre que uma organização de integração
económica regional que seja membro da comissão exerça
o seu direito de voto, os Estados-membros dessa organização não exercem o seu e vice-versa.
5. Um membro da comissão pode pedir a uma organização de integração económica regional que seja membro
da comissão ou aos Estados-membros dessa organização
que sejam membros da comissão que indiquem quem, da
organização-membro ou dos Estados membros dessa organização, tem competência para examinar uma questão
específica. A informação pedida deve ser prestada pela
organização de integração económica regional ou pelos
Estados-membros interessados.
6. Antes de cada reunião da comissão ou de um dos
seus órgãos subsidiários, as organizações de integração
económica regional que sejam membros da comissão ou
os Estados-membros dessas organizações que sejam
membros da comissão devem indicar quem, das organizações de integração económica regional ou dos seus Estados-membros, tem competência para todas as questões
específicas que devam ser examinadas durante a sessão e
quem, das organizações de integração económica regional
ou dos Estados-membros dessas organizações, exerce o
direito de voto relativamente a cada ponto específico da
ordem de trabalhos. Nenhuma disposição do presente
número impede uma organização de integração económica regional que seja membro da comissão, ou os Estados-membros dessa organização que sejam membros da
comissão, de fazer uma declaração única para efeitos do
presente número, a qual permanecerá em vigor para as
questões e os pontos da ordem de trabalhos que sejam
examinados em todas as sessões posteriores, sob reserva

8. Na determinação do quórum de uma sessão da
comissão, as delegações das organizações de integração
económica regional que sejam membros da comissão só
serão tomadas em consideração se tiverem direito de voto
na sessão para a qual é requerido o quórum.
9. A comissão elege um presidente e dois vice-presidentes.
10. Normalmente, o presidente da comissão convoca-a
em sessão ordinária pelo menos uma vez por ano, salvo
decisão em contrário da maioria dos membros. O local e a
data de cada sessão são determinados pela comissão em
consulta com o director-geral da organização.
11. A comissão tem a sua sede na sede da organização,
em Roma, ou em qualquer outro lugar decidido pela
comissão.
12. A organização assegura o secretariado da comissão,
sendo o seu secretário designado pelo director-geral,
perante o qual é administrativamente responsável.
13. A comissão pode, por maioria de dois terços dos
seus membros, adoptar e alterar o seu Regulamento
Interno, desde que este e as suas alterações não sejam
contrários ao presente acordo nem ao Acto Constitutivo
da organização.
14. A comissão pode, por maioria de dois terços dos
seus membros, adoptar e alterar o seu Regulamento
Financeiro, desde que este não seja contrário aos princípios enunciados no Regulamento Financeiro da organização. O Regulamento Financeiro será comunicado ao
Comité Financeiro que terá poderes para o desaprovar ou
alterar, se o considerar incompatível com os princípios
enunciados no Regulamento Financeiro da organização.
Artigo III
Funções
1. A comissão tem por missão promover o desenvolvimento, a conservação, a gestão racional e a valorização dos
recursos vivos marinhos, bem como o desenvolvimento
sustentável da aquicultura na região, devendo, para o
efeito, desempenhar as funções e assumir as responsabilidades seguintes:
a) Manter-se permanentemente a par do estado destes
recursos, incluindo a sua abundância e o nível da sua
exploração, bem como do estado das pescarias que
alimentam;
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b) Formular e recomendar, nos termos do artigo V,
medidas adequadas:
i) para a conservação e a gestão racional dos recursos
vivos marinhos, nomeadamente a fim de:
— regulamentar os métodos e as partes de pesca,
— fixar o tamanho mínimo dos indivíduos de espécies específicas,
— estabelecer períodos e zonas em que é autorizada
ou proibida a pesca,
— regulamentar a quantidade total de capturas e o
volume total do esforço de pesca, bem como a
sua repartição pelos membros,
ii) para a execução das recomendações adoptadas;
c) Manter-se a par dos aspectos económicos e sociais da
indústria da pesca e recomendar quaisquer medidas
destinadas ao seu desenvolvimento;
d) Incentivar, recomendar, coordenar e, se for caso disso,
iniciar actividades de formação e de divulgação em
todos os domínios da pesca;
e) Incentivar, recomendar, coordenar e, se for caso disso,
iniciar actividades de investigação e desenvolvimento,
incluindo projectos comuns, nos domínios das pescarias e da protecção dos recursos vivos marinhos;
f) Reunir, publicar ou divulgar informações relativas aos
recursos vivos marinhos exploráveis e às pescarias que
alimentam;
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comissão presentes que votem. O texto das recomendações é comunicado pelo presidente da comissão a cada
membro.
2. Sem prejuízo do disposto no presente artigo, os
membros da comissão comprometem-se a aplicar quaisquer recomendações formuladas pela comissão nos termos
da alínea b) do artigo III, a contar da data determinada
pela comissão, que não será anterior ao termo do prazo
previsto no presente artigo para a apresentação de objecções.
3. Qualquer membro da comissão pode formular uma
objecção no prazo de cento e vinte dias a contar da data
de notificação de uma recomendação, não sendo, neste
caso, obrigado a executar a recomendação. Se for apresentada uma objecção no prazo de cento e vinte dias, qualquer outro membro pode formular uma objecção similar,
em qualquer momento, durante um período adicional de
sessenta dias. Qualquer membro que tenha apresentado
uma objecção a uma recomendação pode igualmente retirá-la em qualquer momento e aplicar, então, a recomendação.
4. Se forem apresentadas objecções a uma recomendação por mais de um terço dos membros da comissão, os
outros membros ficam dispensados da obrigação de
executar essa recomendação; contudo, todos os membros
ou alguns deles podem acordar, entre si, na sua execução.

g) Promover programas de aquicultura marinha e em
águas salobras e programas de valorização da pesca
costeira;

5. Imediatamente após a recepção de qualquer objecção
ou a sua retirada, o presidente da comissão notifica do
facto todos os membros.

h) Exercer quaisquer outras actividades que possam revelar-se necessárias para que a comissão cumpra os objectivos acima definidos.

Artigo VI

2. Ao formular e recomendar quaisquer medidas, nos
termos da alínea b) do në 1 supra, a comissão aplicará
uma abordagem de precaução relativamente às decisões
em matéria de conservação e gestão e terá igualmente em
conta os dados científicos disponíveis, bem como a necessidade de promover o desenvolvimento e a utilização
adequada dos recursos marinhos vivos.
Artigo IV

Relatórios
Após cada sessão, a comissão apresenta ao director-geral
da organização um relatório com os seus pareceres, recomendações e decisões e submete-lhe quaisquer outros
relatórios que lhe possam parecer necessários ou desejáveis. Os relatórios dos comités e grupos de trabalho da
comissão, previstos no artigo VII do presente acordo, são
comunicados ao director-geral da organização por intermédio da comissão.

Região
A comissão desempenha as funções e assume as responsabilidades previstas no artigo III, na região indicada no
preâmbulo.

Artigo VII
Comités, grupos de trabalho e peritos

Artigo V
Recomendações sobre medidas de gestão
1. As recomendações referidas na alínea b) do artigo III
são adoptadas por maioria de dois terços dos membros da

1. A comissão pode criar comités temporários, especiais
ou permanentes para estudar questões da sua área de
competência e elaborar os respectivos relatórios, bem
como grupos de trabalho para estudar problemas técnicos
específicos e formular recomendações a seu respeito.
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2. Esses comités e grupos de trabalho são convocados
pelo presidente da comissão, em datas e locais por ele
determinados em consulta com o director-geral da organização.
3. A comissão pode sugerir à organização o recrutamento ou a designação de peritos, pagos pela organização,
para examinar determinadas questões ou problemas.
4. A criação dos comités e dos grupos de trabalho referidos no në 1 e o recrutamento ou a designação dos
peritos mencionados no në 3 ficam sujeitos à existência
das dotações necessárias na rubrica respectiva do orçamento aprovado da organização; cabe ao director-geral da
organização determinar se essas dotações estão disponíveis. Antes de tomar qualquer decisão que implique
despesas relativas à criação de comités e grupos de
trabalho e ao recrutamento ou à designação de peritos, é
apresentado à comissão um relatório do director-geral da
organização sobre as consequências administrativas e
financeiras desta decisão.
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III, são determinadas e pagas pelos membros sob a forma
e na proporção acordada mutuamente. Os projectos
comuns são apresentados ao conselho da organização
antes da sua execução. As contribuições relativas aos
projectos comuns são pagas a um fundo de crédito constituído e administrado pela organização nos termos do
Regulamento Financeiro e das regras de gestão financeira
da organização.
5. As despesas dos peritos convidados, com a aprovação
do director-geral, a participar, a título individual, nas
reuniões da comissão, das comissões ou dos grupos de
trabalho ficam a cargo do orçamento da organização.
6. A comissão pode aceitar contribuições voluntárias,
de um modo geral ou em relação a um dos seus projectos
ou actividades específicas. Essas contribuições destinar-se-ão a um fundo de crédito a criar pela organização. A
aceitação destas contribuições voluntárias e a administração do fundo de crédito realizar-se-ão segundo o Regulamento Financeiro e as regras de gestão financeira da organização.

Artigo VIII
Cooperação com organizações internacionais

Artigo X

A comissão coopera estreitamente com outras organizações internacionais em assuntos de interesse mútuo.

Alterações

Artigo IX

1. A Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo pode
alterar o presente acordo por maioria de dois terços dos
seus membros. Sob reserva do disposto no në 2, as alterações entram em vigor na data da sua adopção pela comissão.

Despesas
1. As despesas dos delegados e dos seus suplentes,
peritos e conselheiros, decorrentes da sua presença nas
sessões da comissão, e as despesas dos representantes que
participem nas comissões ou grupos de trabalho criados
nos termos do artigo VII do presente acordo são determinadas e pagas pelos membros respectivos.
2. As despesas do secretariado, incluindo as relativas às
publicações e comunicações, bem como as despesas do
presidente e dos vice-presidentes da comissão no cumprimento das funções que exercem em nome da comissão no
intervalo das sessões, são determinadas e pagas pela organização dentro dos limites das dotações pertinentes
previstas no orçamento da organização.
3. As despesas resultantes dos projectos de investigação
ou de desenvolvimento realizados individualmente por
membros da comissão, quer independentemente quer sob
recomendação da comissão, são por eles determinadas e
pagas.
4. Se não puderem ser cobertas de outro modo, as
despesas resultantes de investigações ou projectos de
desenvolvimento comuns previstos na alínea e) do artigo

2. As alterações que impliquem novas obrigações para
os membros entram em vigor após aceitação por dois
terços dos membros da comissão e, relativamente a cada
membro, após a sua aceitação por esse membro. Os
instrumentos de aceitação das alterações que impliquem
novas obrigações são depositados junto do director-geral
da organização que informa todos os membros da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo, bem como o secretário-geral das Nações Unidas, da recepção dos instrumentos de aceitação e da entrada em vigor das alterações.
Os direitos e as obrigações de qualquer membro da
Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo que não
tenha aceite uma emenda que implique obrigações suplementares continuam a regular-se pelas disposições do
presente acordo anteriores a essa alteração.
3. As alterações ao presente acordo são comunicadas ao
conselho da organização que tem poderes para desaprovar
qualquer alteração que considere incompatível com os
objectivos e finalidades da organização ou com o disposto
no Acto de Constituição da organização. Sempre que o
considere desejável, o conselho da organização pode
submeter a alteração à conferência da organização que
tem os mesmos poderes.
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Artigo XI
Aceitação
1. O presente acordo está aberto à aceitação dos
membros e membros associados da organização.
2. A comissão pode, por maioria de dois terços dos seus
membros, aceitar como membros quaisquer Estados que
façam parte das Nações Unidas, das suas agências especializadas ou da Agência Internacional da Energia Atómica,
que tenham apresentado um pedido de adesão e uma
declaração que constitua um instrumento formal de aceitação do acordo em vigor no momento da admissão.
3. A participação dos membros da comissão, que não
são membros ou membros associados da organização, nas
actividades da comissão fica sujeita à condição de assumirem uma parte proporcional das despesas do secretariado, determinadas nos termos das disposições aplicáveis
do Regulamento Financeiro da organização.
4. A aceitação do presente acordo por qualquer
membro ou membro associado da organização efectua-se
mediante depósito de um instrumento de aceitação junto
do director-geral da organização e produz efeitos a partir
da data da recepção desse instrumento pelo director-geral.
5. A aceitação ao presente acordo por Estados não
membros da organização efectua-se mediante depósito de
um instrumento de aceitação junto do director-geral da
organização. A adesão produz efeitos na data em que a
comissão aprovar o respectivo pedido, nos termos do
në 2.
6. O director-geral da organização informa todos os
membros da comissão, todos os membros da organização
e o secretário-geral das Nações Unidas de todas as aceitações que se tenham tornado efectivas.
7. A aceitação do presente acordo pode ser sujeita a
reservas, que só produzirão efeitos após aprovação
unânime dos membros da comissão. Considera-se que os
membros da comissão que não tenham respondido no
prazo de três meses a contar da data da notificação aceitaram a reserva. Na falta de aprovação, o Estado ou a
Organização Regional de Integração Económica que
formula a reserva não se tornará parte no acordo. O director-geral da organização notifica, imediatamente, todos os
membros da comissão de qualquer reserva formulada.
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Artigo XII

Entrada em vigor
O presente acordo entra em vigor na data de recepção do
quinto instrumento de aceitação.

Artigo XIII
Aplicação territorial
Ao aceitar o presente acordo, os membros indicam
expressamente os territórios a que é aplicável. Na falta
dessa declaração, considera-se que o acordo é aplicável a
todos os territórios cujas relações internacionais sejam
asseguradas pelo Estado em causa. Sob reserva do disposto
no artigo XIV, o âmbito de aplicação territorial pode ser
alterado por uma declaração posterior.

Artigo XIV
Denúncia
1. Qualquer membro pode denunciar o presente
acordo, no termo de um período de dois anos a contar da
data de entrada em vigor do acordo para esse membro,
por meio de notificação escrita do director-geral da organização, que desse facto informará imediatamente todos
os membros da comissão e os membros da organização. A
denúncia produz efeitos três meses a contar da data da
recepção da notificação pelo director-geral.
2. Um membro da comissão pode notificar a denúncia
apresntada por um ou mais territórios cujas relações internacionais sejam por ele asseguradas. Sempre que notificarem a sua retirada da comissão, os membros indicarão a
que território ou territórios essa retirada é aplicável. Na
falta dessa declaração, a retirada será aplicável a todos os
territórios cujas relações internacionais sejam asseguradas
pelo referido membro, com excepção dos membros associados.
3. Considerar-se-á que qualquer membro da comissão
que notifique a sua retirada da organização se retirou
simultaneamente da comissão, sendo essa retirada aplicável a todos os territórios cujas relações internacionais
sejam por ele asseguradas, com excepção dos membros
associados.

Artigo XV
Interpretação do acordo e resolução de litígios

8. Qualquer referência no presente acordo à Convenção
das Nações Unidas sobre o direito do mar de 1982 ou a
outros acordos internacionais não prejudica a posição de
qualquer Estado relativamente à assinatura, ratificação ou
adesão à Convenção das Nações Unidas de 1982 ou a
outros acordos.

Qualquer litígio de interpretação ou aplicação do presente
acordo que não seja resolvido pelo conselho, será submetido a um comité composto por um membro designado
por cada uma das partes no litígio e um presidente independente escolhido pelos membros do comité. Apesar de
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não serem de natureza vinculativa, as recomendações desta
comissão constituirão a base do reexame, pelas partes
interessadas, da questão que esteve na origem do desacordo. Se não puder ser resolvido através deste processo, o
litígio será submetido ao Tribunal Internacional de Justiça
nos termos do estatuto deste último, ou, no caso de uma
organização de integração económica regional membro do
conselho, submetida a arbitragem, a não ser que as partes
em causa acordem numa outra forma de resolução.
Artigo XVI
Caducidade
O presente acordo caduca quando, na sequência de
denúncias, o número dos membros do conselho seja inferior a cinco, a não ser que os membros restantes decidam
de outro modo por unanimidade.

4. 7. 98
Artigo XVII

Autenticação e registo
O presente acordo foi inicialmente redigido em Roma,
em 24 de Setembro de mil novecentos e quarenta e nove,
na língua francesa. Duas cópias do presente acordo nas
línguas inglesa, francesa e espanhola e das respectivas alterações serão autenticadas pelo presidente da comissão e
pelo director-geral da organização. Uma destas cópias será
depositada no arquivo da organização. A outra cópia será
transmitida ao secretário-geral das Nações Unidas para
registo. Além disso, o director-geral autenticará as cópias
do presente acordo e transmitirá uma cópia a cada Estado
membro da organização e aos Estados não membros da
organização que sejam ou possam tornar-se partes no
presente acordo.
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(TRADUÇAO)

ANEXO III

REGULAMENTO INTERNO DA COMISSAO
 GERAL DAS PESCAS DO
MEDITERRÂNEO
Artigo I
Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as
seguintes definições:
Acordo:
O Acordo da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo,
celebrado em Roma (Itália), em 24 de Setembro de 1949,
alterado nos termos do artigo X.
Comiss ão:
A Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo.
Presidente:
O presidente da comissão.
Vice-Presidente:

membro ou Estado associado da organização que participe
numa sessão do conselho, sem ser membro.
Observador:
O representante de um Estado ou organização que participe na qualidade de observador.
Artigo II
Sessões da comissão
1. Nos termos do në 10 do artigo II do acordo, a
comissão, em consulta com o director-geral, define, em
cada sessão, a data e o lugar da próxima sessão, atendendo
às exigências dos programas da comissão e aos termos do
convite formulado pelo Estado em que deve ser realizada
a sessão. O presidente anunciará consequentemente a
convocação da sessão.

O vice-presidente da comissão.
Delegado:
O representante de um membro, nos termos do në 1 do
artigo II do acordo.
Delegaç ão:
O delegado e o seu suplente, os peritos e os conselheiros.
Membro:
Os membros e membros associados da organização e os
Estados não membros da organização que façam parte da
comissão.
Secretário:
O secretário da comissão.
Organizaç ão:
A organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura.
Conferência:
A conferência da organização.
Estado, Membro Associado ou Organismo representados
por um observador:
Um Estado que não seja membro do Conselho nem da
organização ou de uma organização internacional, convidado a participar numa sessão do conselho ou um Estado

2. O presidente pode convocar uma sessão extraordinária da comissão, a pedido ou com a aprovação da
maioria dos membros,
3. As convocatórias para uma sessão ordinária da
comissão são enviadas pelo secretário em nome do presidente, pelo menos sessenta dias antes da data fixada para a
abertura da sessão. As convocatórias para sessões extraordinárias devem ser enviadas pelo menos quarenta dias
antes da data de abertura da sessão.
4. Para que uma proposta de realização de uma sessão
da comissão ou de qualquer dos seus órgãos constitutivos
num determinado país possa ser discutida, esse país deve
ter: a) ratificado sem reservas a Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das agências especializadas das
Nações Unidas ou b) dado garantias de que todos os delegados, representantes, peritos, observadores ou outras
pessoas habilitadas a assistir à referida sessão, nos termos
do acordo ou do presente regulamento interno, beneficiarão dos privilégios e imunidades necessários para o exercício independente das funções relacionadas com a sessão.
Artigo III
Credenciais
O secretário recebe, aquando de cada sessão, as credenciais das delegações e dos observadores. As credenciais
devem seguir o modelo indicado pelo secretariado. Após o
seu exame, o secretariado informa a comissão para que
este tome as disposições necessárias.
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Artigo IV
Ordem de trabalhos
1. A ordem de trabalhos de cada sessão ordinária
incluirá:
a) Eventualmente, a eleição do presidente e de dois vice-presidentes, nos termos do në 9 do artigo II do
acordo;
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zações financeiras, bem como a execução de outras
funções de que possa ser incumbido pela comissão.
3. São enviadas ao secretário, para informação e registo,
cópias de todas as comunicações relativas aos assuntos da
comissão.
Artigo VI
Sessões plenárias da comissão

b) A adopção da ordem de trabalhos;
c) Um relatório do secretário sobre a situação financeira e
as actividades da comissão;
d) O exame do projecto de orçamento;

Salvo decisão contrária da comissão, as sessões plenárias
do conselho são públicas. Sempre que decidir realizar
uma sessão à porta fechada, a comissão determina, ao
mesmo tempo, em que medida essa decisão é aplicável
aos observadores.

e) Os relatórios dos comités;
f) O exame da data e do lugar da sessão seguinte;
g) Propostas de alteração do acordo e do presente regulamento interno;
h) Os pedidos de adesão ao conselho, nos termos do në 2
do artigo XI do acordo, apresentados por Estados que,
apesar de não serem membros da organização, fazem
parte das Nações Unidas ou de qualquer uma das suas
agências especializadas ou da Agência Internacional da
Energia Atómica;
i) As questões submetidas ao Conselho Geral das Pescas
do Mediterrâneo pela conferência, pelo conselho ou
pelo director-geral da organização.
2. A ordem de trabalhos incluirá igualmente, após
aprovação da comissão:
a) As questões aprovadas na sessão anterior;
b) As questões propostas por um membro.
3. O secretário envia uma ordem de trabalhos provisória aos membros e aos Estados, bem como às organizações que participem na qualidade de observadores, pelo
menos sessenta dias antes da data de abertura da sessão,
juntamente com os relatórios e documentos relativos às
questões em causa.
4. A ordem de trabalhos das sessões extraordinárias
inclui exclusivamente as questões para as quais foi convocada a sessão.
Artigo V
Secretariado
1. O secretariado é constituído pelo secretário e pelos
membros do pessoal sob as suas ordens, designados pelo
director-geral.
2. As funções do secretário incluem a recepção, reunião
e divulgação dos documentos, relatórios e resoluções
adoptadas nas sessões do conselho e suas comissões, a
redacção das actas, a aprovação das despesas e das autori-

Artigo VII
Eleição do presidente e dos vice-presidentes
1. Em cada sessão ordinária, a comissão elege o presidente e o primeiro e segundo vice-presidentes da comissão, que entram em funções imediatamente após a sessão
ordinária em que tenham sido eleitos, com um mandato
de dois anos.
2. Os candidatos devem ser escolhidos entre os delegados ou suplentes e podem ser reeleitos para um
segundo mandato de dois anos.
Artigo VIII
Funções do presidente e dos vice-presidentes
1. O presidente exerce as funções que lhe são atribuídas nas outras disposições do presente regulamento,
devendo nomeadamente:
a) Declarar a abertura e o encerramento de cada sessão
plenária do conselho;
b) Dirigir as discussões nestas sessões e garantir a aplicação do presente regulamento interno, dar a palavra,
submeter as questões a votação e proclamar as decisões;
c) Deliberar sobre questões processuais;
d) Exercer, nos termos do presente regulamento interno, o
controlo dos debates;
e) Nomear, segundo as instruções da comissão, os comités
que actuarão durante o período da sessão.
2. Na ausência do presidente, ou a seu pedido, as suas
funções são exercidas pelo primeiro vice-presidente ou, na
ausência deste último, pelo segundo vice-presidente.
3. O presidente ou os vice-presidentes, na ausência do
presidente, não têm direito de voto, devendo em outro
membro das suas delegações representar os seus Governos.
4. O secretário exerce temporariamente as funções de
presidente, sempre que o presidente e os vice-presidentes
estejam impedidos de desempenhar as suas funções.
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Artigo IX
Disposições e processos relativos à votação
1. Excepto no caso previsto no në 4 do presente artigo,
a votação nas sessões ordinárias é feita oralmente ou com
mão levantada. As votações são nominais sempre que o
acordo ou o presente regulamento exigir uma maioria
especial ou que qualquer delegação o solicite.
2. A votação nominal das delegações efectua-se por
ordem alfabética francesa.
3. O voto de cada delegado que participe numa votação
nominal e qualquer abstenção devem constar da acta da
sessão.
4. As votações sobre propostas relativas a indivíduos,
excepto no caso da eleição do presidente ou dos vice-presidentes da comissão e das suas comissões, são secretas.
5. Sempre que, numa primeira votação, nenhum candidato a uma determinada função obtiver a maioria dos
votos, procede-se a uma segunda votação, circunscrita aos
dois candidatos que tenham obtido o maior número de
votos. Se, na segunda votação, os candidatos obtiverem um
número igual de sufrágios, o presidente decide entre eles
por tiragem à sorte.
6. Em caso de empate numa votação sobre uma questão não relacionada com as eleições, procede-se a uma
segunda votação na próxima reunião da mesma sessão. Se
se verificar novamente um empate, a proposta é rejeitada.
7. As questões de votação e conexas não especificamente previstas no acordo ou no presente regulamento
interno regulam-se mutatis mutandis pelo Regulamento
Geral da organização.

Artigo X
Comités
1. É instituído um Comité da Aquicultura, em que
podem participar todos os membros da comissão, que:
a) Controlará a evolução e as tendências das práticas de
aquicultura na região;
b) Controlará as interacções entre o desenvolvimento da
aquicultura e o ambiente;
c) Supervisionará e orientará o trabalho das quatro redes
criadas na sequência das actividades do Medrap II, designadamente através do controlo dos progressos, da
avaliação dos programas propostos pelas várias redes e
da direcção dos trabalhos da rede Sipam através do
secretariado da FAO;
d) Procurará apoios suplementares para completar a
contribuição das instituições que apoiam as redes esta-
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belecidas, nomeadamente CIHEAM, MAP-PAP/RAC e
FAO e valorizará o trabalho das quatro redes;
e) Desempenhará quaisquer outras funções relativas à
promoção e ao desenvolvimento da aquicultura que lhe
possam ser atribuídas pela Comissão.
2. a) É instituído um Comité Consultivo Científico que
fornecerá informações de ordem científica, social e
económica, dados ou pareceres relativos aos
trabalhos da comissão.
b) Podem participar no comité todos os membros da
comissão. Cada membro da comissão pode designar
um membro do comité.
c) O comité pode criar grupos de trabalho para analisar
dados e aconselhar o comité sobre o estado dos
recursos comuns de transzonais.
d) O comité dará pareceres independentes sobre as
bases técnicas e científicas de decisões sobre a
conservação e gestão das pescarias, incluindo os seus
aspectos biológicos, sociais e económicos e, designadamente:
1. avaliará as informações fornecidas pelos membros
e organizações de pesca ou programas pertinentes
sobre as capturas, o esforço de pesca, bem como
outros dados relevantes para a conservação e a
gestão das pescarias,
2. dará parecer para a comissão sobre a conservação
e a gestão das pescas,
3. identificará os programas de cooperação em
matéria de investigação e coordenará a sua aplicação,
4. assumirá outras funções e responsabilidades que
possam ser-lhe conferidas pela comissão.
e) Os membros devem prestar ao comité informações
sobre as capturas e outros dados pertinentes, de
modo a permitir que este cumpra as suas obrigações
previstas no në 3.
3. A comissão pode criar outros comités e grupos de
trabalho que considere necessários.
4. A criação dos comités e grupos de trabalho ao abrigo
do presente artigo fica sujeita ao disposto no në 4 do
artigo VII do acordo.
5. Os procedimentos desses comités e grupos de
trabalho regular-se-ão, mutatis mutandis, pelo regulamento interno da comissão.

Artigo XI
Orçamento e finanças
1. Excepto disposição em contrário do presente regulamento interno, o regulamento financeiro da organização,
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completado pelo manual e memorandos administrativos e
processos daí decorrentes, é aplicável à comissão.

4. 7. 98
Artigo XIII

Projectos comuns
2. Para cada exercício financeiro, a comissão prepara
um projecto de orçamento que inclua uma previsão das
despesas do secretariado, incluindo as publicações e
comunicações, das despesas de deslocação do presidente e
dos vice-presidentes no cumprimento das suas funções no
intervalo das sessões, bem como de quaisquer eventuais
despesas dos comités. Após aprovação da comissão, este
projecto será submetido ao director-geral para ser tido em
conta nas previsões orçamentais gerais da organização.

Na execução de projectos comuns previstos no në 1,
alínea e) do artigo III do acordo e de estudos efectuados
fora da região referida no preâmbulo do acordo, podem
ser celebrados convénios com Governos que não sejam
membros da comissão. Estes convénios são da competência do director-geral da organização.

Artigo XIV
3. Após adopção pela conferência enquanto parte integrante do orçamento geral da organização, o orçamento da
comissão constitui o limite que permite a autorização de
fundos para fins aprovados pela conferência.
4. Os projectos comuns devem ser submetidos à comissão ou à conferência da organização antes da sua execução.

Artigo XII
Participação dos observadores
1. A participação de organizações internacionais nos
trabalhos da comissão e as relações entre a comissão e
essas organizações regulam-se pelas disposições pertinentes do Acto Constitutivo e do Regulamento Geral da
organização, bem como pelas regras adoptadas pela conferência ou pelo conselho da organização.
2. Os membros e membros associados da organização
que não sejam membros da comissão podem, a seu
pedido, ser representados por um observador nas sessões
da comissão e dos seus órgãos subsidiários.
3. Os Estados que, não sendo membros do conselho,
nem membros ou membros associados da organização,
façam parte das Nações Unidas, de qualquer uma das suas
agências especializadas ou da Agência Internacional da
Energia Atómica, podem, a seu pedido e mediante aprovação da comissão da organização e da Comissão Geral das
Pescas do Mediterrâneo, assistir na qualidade de observadores às sessões do conselho e dos seus órgãos subsidiários, nos termos dos princípios adoptados pela conferência
em matéria de concessão do estatuto de observador aos
Estados.
4. Excepto decisão contrária e formal da comissão, os
observadores podem assistir às sessões plenárias da comissão e participar nas discussões das sessões de qualquer
comité técnico a que possam ter sido convidados. Os
observadores nunca têm direito de voto.

Actas, relatórios e recomendações
1. São redigidas actas de cada sessão plenária da comissão e de cada sessão das comissões, que são distribuídas, o
mais rapidamente possível, aos participantes.
2. É elaborado um resumo dos debates de cada sessão
da comissão e publicado juntamente com os relatórios das
comissões, documentos técnicos e outros documentos que
a comissão possa considerar oportunos.
3. Em cada sessão, a comissão aprova um relatório de
que constam os seus pareceres, recomendações, resoluções
e decisões, incluindo, se for caso disso, a opinião da minoria.
4. Sob reserva do disposto no artigo V do acordo, as
conclusões e recomendações do conselho são transmitidas
ao director-geral da organização no final de cada sessão,
que as comunica aos membros da comissão, bem como
aos Estados e organismos internacionais representados na
sessão, e as coloca à disposição dos outros Estados
membros e membros associados da organização, para
informação.
5. As recomendações que possam ter consequências a
nível da política, dos programas ou das finanças da organização, são submetidas pelo director-geral, por intermédio
da comissão da organização, para exame e decisão da
conferência.
6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o
presidente pode solicitar aos membros da comissão que
forneçam à comissão ou ao director-geral informações
sobre as medidas adoptadas com base nas recomendações
da comissão.

Artigo XV
Recomendações aos membros
1. A comissão pode dirigir recomendações aos
membros sobre quaisquer questões relativas às funções
previstas no artigo III do acordo.
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2. O secretário recebe em nome da comissão as
respostas dos membros às referidas recomendações e
elabora um resumo e uma análise a apresentar na sessão
seguinte.
Artigo XVI
Alterações do acordo
1. As propostas de alteração do acordo, formuladas nos
termos do artigo X do acordo, podem ser apresentadas por
qualquer membro numa comunicação dirigida ao secretário. Imediatamente após a sua recepção, o secretário transmite uma cópia dessas propostas a todos os membros e ao
director-geral.
2. A comissão só toma, em qualquer sessão, uma decisão sobre uma proposta de alteração do acordo se esta
tiver sido incluída na ordem de trabalhos provisória da
sessão.
Artigo XVII
Suspensões e alterações de artigos do regulamento
1. Sem prejuízo do disposto no acordo, todos os artigos
do regulamento supra, com excepção dos artigos IV, V,
n 3 e 4 do artigo X, XI, XII, në 4 do artigo XIV, e XVI,
podem ser suspensos a pedido de qualquer delegação por
maioria dos votos expressos numa sessão plenária da
comissão, desde que tenha sido dada notificação numa
sessão plenária e distribuídas cópias da proposta de
suspensão às delegações, pelo menos quarenta e oito horas
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antes da sessão em que deve ser tomada uma decisão
sobre essa matéria.
2. As alterações ou aditamentos do presente regulamento interno podem, a pedido de uma delegação, ser
adoptados por maioria de dois terços dos membros da
comissão em sessão plenária desta, desde que tenham sido
previamente notificados numa sessão plenária e tenham
sido distribuídas cópias da proposta de alteração ou aditamento às delegações, pelo menos vinte e quatro horas
antes da sessão em que deve ser adoptada uma decisão
nesta matéria.
3. As alterações ao artigo XVI, adoptadas nos termos do
në 2 do presente artigo, só entram em vigor na sessão
seguinte da comissão.
Artigo XVIII
Línguas oficiais
1. As línguas oficiais da comissão são as línguas da
organização, decididas pela própria comissão. As delegações podem utilizar qualquer uma delas nas sessões e na
redacção dos seus relatórios e comunicações. As delegações que se exprimam numa língua não oficial devem
assegurar a sua interpretação numa das línguas oficiais.
2. Nas reuniões, o secretariado assegura, a pedido de
um dos delegados presentes, a interpretação numa ou
várias línguas oficiais.
3. Os relatórios e as comunicações são publicados na
língua em que tenham sido apresentados, podendo, a
pedido da comissão, ser publicada uma tradução sob
forma de resumo.
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DECISÃO Në 1/98 DO CONSELHO DE COOPERAÇÃO COMUNIDADE
EUROPEIA-EX-REPÚBLICA JUGOSLAVA DA MACEDÓNIA
de 20 de Março de 1998
relativa ao regulamento interno do Conselho de Cooperação instituído pelo
Acordo de Cooperação entre a Comunidade Europeia e a antiga República Jugoslava da Macedónia
(98/417/CE)
O CONSELHO DE COOPERAÇÃO

Tendo em conta o Acordo de Cooperação entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a antiga República
Jugoslava da Macedónia (1), por outro, e, nomeadamente,
os seus artigos 33ë e 36ë,
Considerando que o acordo entrou em vigor em 1 de
Janeiro de 1998,

DECIDIU ADOPTAR O SEGUINTE REGULAMENTO
INTERNO E INSTITUIR OS GRUPOS DE TRABALHO
PREVISTOS NESSE REGULAMENTO:

Artigo 4ë
Secretariado, comunicações
Um funcionário da antiga República Jugoslava da Macedónia e um funcionário da Comissão das Comunidades
Europeias agirão conjuntamente na qualidade de secretários do Conselho de Cooperação.
Todas as comunicações de e para o presidente serão
enviadas aos secretários. Os dois secretários assegurarão a
expedição das comunicações, quando adequado, para os
respectivos representantes no Conselho de Cooperação.

Artigo 1ë

Artigo 5ë

Presidência

Ordem de trabalhos

O Conselho de Cooperação será presidido alternadamente, por períodos de doze meses, por um representante
da antiga República Jugoslava da Macedónia e por um
representante da Comunidade Europeia, a seguir designada «Comunidade». Todavia, o primeiro período terá
início na data do primeiro Conselho de Cooperação e
terminará em 31 de Dezembro do mesmo ano.

1. O presidente e os secretários prepararão a ordem de
trabalhos provisória de cada sessão.

Artigo 2ë

Só serão inscritas na ordem de trabalhos provisória as
questões relativamente às quais tenha sido enviada toda a
documentação pertinente aos secretários referidos no
artigo 4ë, o mais tardar até à data de envio da referida
ordem de trabalhos.

Reuniões
1. O Conselho de Cooperação reunir-se-á uma vez por
ano. Podem efectuar-se reuniões suplementares, se ambas
as partes assim o decidirem, a pedido de qualquer delas.
2. O Conselho de Cooperação reunir-se-á na ocasião e
no local escolhidos por ambas as partes.
3. Salvo decisão em contrário, as sessões do Conselho
de Cooperação não serão públicas.

A ordem de trabalhos provisória incluirá as questões relativamente às quais tenha sido recebido pelos secretários
um pedido de inclusão na ordem de trabalhos, o mais
tardar 21 dias antes do início da sessão.

A ordem de trabalhos será adoptada pelo Conselho de
Cooperação no início de cada sessão. Se ambas as partes
assim o acordarem, podem ser inscritas outras questões na
ordem de trabalhos provisória.
2. O presidente pode, com o acordo das duas partes,
encurtar os prazos previstos no në 1, a fim de ter em conta
as exigências de casos específicos.

Artigo 3ë
Delegações

Artigo 6ë

Antes de cada sessão, a Comunidade e a antiga República
Jugoslava da Macedónia chegarão a acordo sobre o nível
da representação do Conselho de Cooperação e informarão o presidente da composição prevista das respectivas
delegações.

Actas

(1) JO L 348 de 18. 12. 1997, p. 2.

Serão lavradas actas de cada sessão, que incluirão um
resumo das actuações do presidente. Após adopção pelo
Conselho de Cooperação, as minutas serão assinadas pelo
presidente e pelos secretários, sendo um original arquivado por cada uma das partes.
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Artigo 7ë
Grupos de trabalho
1. Os grupos de trabalho criados nos termos do artigo
36ë do Acordo de Cooperação, incluindo os respectivos
mandatos, são enumerados no anexo do presente regulamento interno. Esses grupos serão compostos por representantes de ambas as partes. Reunir-se-ão a pedido de
cada uma das partes, sem prejuízo de disposições mais
específicas previstas nos seus mandatos, tal como
anexados ao presente regulamento interno.
2. Os grupos de trabalho trabalharão sob a autoridade
do Conselho de Cooperação, que definirá os seus objectivos e o âmbito das suas actividades. Estes grupos não
tomarão decisões, embora possam fazer recomendações ao
Conselho de Cooperação, ao qual devem apresentar um
relatório no final das suas reuniões.
3. O Conselho de Cooperação pode, em qualquer
altura, alterar o mandato dos grupos de trabalho e
extingui-los ou criar novos grupos de trabalho.
Artigo 8ë
Actos
As decisões adoptadas pelo Conselho de Cooperação na
acepção do në 1 do artigo 33ë do Acordo de Cooperação
serão assinadas pelo presidente e pelos secretários.
Essas decisões, bem como resoluções, recomendações ou
pareceres do Conselho de Cooperação, formulados nos
termos do në 2 do artigo 33ë do Acordo de Cooperação,
devem incluir um número de ordem, o local e a data da
respectiva adopção, bem como uma descrição do assunto
de que tratam.
As decisões adoptadas pelo Conselho de Cooperação serão
publicadas pelas partes nas respectivas publicações
oficiais. Cada parte pode decidir, em acordo com a outra
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parte, da publicação de quaisquer outros actos adoptados
pelo Conselho de Cooperação.
Artigo 9ë
Línguas
As línguas oficiais do Conselho de Cooperação são as
línguas oficiais das partes.
O Conselho de Cooperação baseará, por norma, as suas
deliberações na documentação elaborada nessas línguas.
Artigo 10ë
Despesas
A Comunidade, por um lado, e a antiga República Jugoslava da Macedónia, por outro, assumirão as despesas relativas à sua participação nas reuniões do Conselho de
Cooperação e dos grupos de trabalho no que respeita ao
pessoal, às viagens, às ajudas de custo, bem como às
despesas postais e de telecomunicação.
As despesas relativas à interpretação nas reuniões, à
tradução e à reprodução de documentos serão suportados
pela Comunidade, com excepção das despesas relativas à
interpretação ou tradução de ou para a língua oficial da
antiga República Jugoslava da Macedónia, que serão
suportadas pela antiga República Jugoslava da Macedónia.
As outras despesas relativas à organização material das
reuniões serão suportadas pela parte que acolhe as
reuniões.
Artigo 11ë
A presente decisão entra em vigor no dia da sua adopção.
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ANEXO
GRUPO DE TRABALHO PARA AS QUESTÕES ECONÓMICAS E FINANCEIRAS
MANDATO
1. Os objectivos gerais do grupo de trabalho são a revisão da evolução económica e das políticas económicas,
bem como o acompanhamento e a análise conjunta da cooperação económica, técnica e financeira, em
conformidade com os artigos 4ë, 10ë e 11ë do Acordo de Cooperação entre a Comunidade Europeia e a
antiga República Jugoslava da Macedónia, com vista a contribuir para o desenvolvimento económico da
antiga República Jugoslava da Macedónia e para o reforço dos laços económicos existentes entre a antiga
República Jugoslava da Macedónia e a Comunidade Europeia.
2. O grupo de trabalho será, designadamente, responsável pelas seguintes questões:
 revisão da evolução macroeconómica e das políticas macroeconómicas da Comunidade Europeia e da
antiga República Jugoslava da Macedónia,
 revisão dos progressos feitos pela autoridades com vista à aplicação do princípio de uma economia de
mercado, designadamente com vista ao fomento do desenvolvimento do sector privado, do investimento
estrangeiro directo e do estabelecimento de um sector bancário e financeiro são na antiga República
Jugoslava da Macedónia,
 acompanhamento e análise conjunta do desenvolvimento das indústrias artesanais e das pequenas e
médias empresas (PME), incluindo as indústrias artesanais e as respectivas organizações na antiga
República Jugoslava da Macedónia, bem como a cooperação entre as PME e as indústrias artesanais na
Comunidade Europeia e na antiga República Jugoslava da Macedónia, bem como a cooperação entre as
PME e as indústrias artesanais na Comunidade Europeia e na antiga República Jugoslava da Macedónia.
Revisão da execução da assistência Phare nesta área,
 revisão da assistência prestada pela Comunidade ao desenvolvimento económico da antiga República
Jugoslava da Macedónia, em particular no âmbito do Phare.
3. No termo de cada reunião, o grupo de trabalho apresentará relatórios ao Conselho de Cooperação, podendo
igualmente formular recomendações a este último.

GRUPO DE TRABALHO PARA A AGRICULTURA
MANDATO
1. O grupo de trabalho será responsável pelos produtos agrícolas de base e os produtos agrícolas
transformados. Os objectivos gerais do grupo de trabalho são a aplicação, acompanhamento e análise
conjunta da cooperação no sector agrícola, em conformidade com os artigos 6ë e 9ë do Acordo de
Cooperação entre a Comunidade Europeia e a antiga República Jugoslava da Macedónia, incluindo as
questões relacionadas com os produtos agrícolas de base e os produtos agrícolas transformados abrangidos
pelo título II do Acordo de Cooperação.
2. O grupo de trabalho será, designadamente, responsável pelas seguintes questões:
 exame de problemas relacionados com o desenvolvimento do sector agrícola na antiga República
Jugoslava da Macedónia e na Comunidade Europeia,
 exame da assistência prestada pela Comunidade à agricultura na antiga República Jugoslava da
Macedónia, designadamente no âmbito do Phare,
 questões veterinárias e fitossanitárias e exame das possibilidades de desenvolvimento da cooperação
nesta área.
3. No termo de cada reunião, o grupo de trabalho apresentará relatórios ao Conselho de Cooperação, podendo
formular recomendações a este último.
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GRUPO DE CONTACTO PARA A APLICAÇÃO DO PROTOCOLO Në 1 RELATIVO AO REGIME
COMERCIAL SUPLEMENTAR APLICÁVEL A DETERMINADOS PRODUTOS SIDERÚRGICOS
MANDATO
1. O objectivo do grupo de contacto é discutir questões relacionadas com a aplicação do protocolo në 1 do
Acordo de Cooperação, relativo ao regime comercial suplementar aplicável a determinados produtos
siderúrgicos.
2. O grupo de contacto será, designadamente, responsável pelas seguintes questões:
 acompanhamento e revisão do sistema de duplo controlo para a exportação, para a Comunidade
Europeia, de determinados produtos siderúrgicos da antiga República Jugoslava da Macedónia e
discussão de problemas decorrentes do seu funcionamento,
 acompanhamento da liberalização progressiva das restrições à exportação no respeitante aos desperdícios
e resíduos de metais ferrosos originários da antiga República Jugoslava da Macedónia,
 intercâmbio de informações sobre a situação da indústria siderúrgica em ambos os territórios e sobre o
comércio entre esses territórios, designadamente com o objectivo de identificar os problemas que
possam eventualmente surgir,
 exame da situação da indústria siderúrgica a nível mundial, incluindo da evolução do comércio
internacional,
 intercâmbio de todas as informações úteis sobre a estrutura das indústrias em causa, o desenvolvimento
das suas capacidades de produção, os progressos científicos e de investigação nas áreas pertinentes e a
evolução do emprego,
 intercâmbio de informações sobre políticas como a concorrência, as ajudas públicas, a reestruturação,
bem como sobre os problemas da poluição e do ambiente,
 exame dos progressos no âmbito da assistência técnica entre as partes, incluindo a assistência à gestão
financeira, comercial e técnica,
 intercâmbio de todas as informações pertinentes relativas a posições tomadas ou a tomar no âmbito das
organizações ou dos fora internacionais adequados.
3. Se ambas as partes considerarem adequado, os representantes das indústrias serão convidados a reunirem-se
paralelamente ao grupo de contacto e a apresentarem-lhe relatórios sobre os resultados dos seus debates.
4. O grupo de contacto reunir-se-á, pelo menos, uma vez por ano, alternadamente no território de cada parte.
5. A presidência do grupo de contacto será assegurada, alternadamente, por um representante da Comissão
Europeia e por um representante da antiga República Jugoslava da Macedónia.
6. No termo de cada reunião, o grupo de contacto apresentará relatórios ao Conselho de Cooperação, podendo
igualmente formular recomendações a este último.
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GRUPO DE TRABALHO PARA AS ALFÂNDEGAS E FISCALIDADE
MANDATO

1. O objectivo geral do grupo de trabalho é acompanhar a aplicação das disposições em matéria de alfândegas
e fiscalidade previstas no Acordo de Cooperação entre a Comunidade Europeia e a antiga República
Jugoslava da Macedónia, em conformidade com os artigos 11ë e 23ë do Acordo.
2. O Grupo de Trabalho será, designadamente, responsável pelas seguintes questões:
 discussão de eventuais dificuldades resultantes da aplicação do Acordo,
 intercâmbio de informações sobre a compatibilidade das legislações e da evolução organizacional de
ambas as Partes no domínio das alfândegas e da fiscalidade e, quando necessário, coordenação tendo em
vista definir as posições comuns a apresentar no âmbito das instâncias internacionais,
 identificação de oportunidades de aprofundamento da cooperação em áreas de interesse comum das
Partes,
 análise da assistência prestada pela Comunidade em matéria de alfândegas e fiscalidade, nomeadamente
no âmbito do Programa Phare,
3. Se ambas as partes considerarem necessária a presença e/ou a participação de peritos especializados a fim de
prestarem informações específicas, o grupo de trabalho poderá convidar esses peritos para os fins por ele
definidos.
4. No termo de cada reunião, o grupo de trabalho apresentará relatórios ao Conselho de Cooperação, podendo
igualmente formular recomendações a este último.

GRUPO DE TRABALHO PARA A REFORMA E A APROXIMAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES
MANDATO
1. O objectivo geral do grupo de trabalho é analisar as reformas legislativas empreendidas e acompanhar e
analisar conjuntamente a aproximação das legislações na antiga República Jugoslava da Macedónia, em
conformidade com o disposto no në 2 do artigo 11ë do Acordo de Cooperação entre a Comunidade
europeia e a antiga República Jugoslava da Macedónia.
2. O grupo de trabalho será, designadamente, responsável pelas seguintes questões:
 identificação de políticas a adoptar neste sector, definição de prioridades no âmbito dessas políticas, bem
como das directrizes necessárias para a sua aplicação,
 acompanhamento permanente da aplicação das referidas políticas e directrizes,
 análise da assistência pestada pela Comunidade em matéria de reforma da administração pública,
aproximação das legislações em matéria económica e aplicação da legislação, nomeadamente no âmbito
do Programa Phare,
3. Se ambas as partes considerarem necessária a presença e/ou a participação de peritos especializados a fim de
prestarem informações específicas, o grupo de trabalho poderá convidar esses peritos para os fins por ele
definidos.
4. No termo de cada reunião, o grupo de trabalho apresentará relatórios ao Conselho de Cooperação, podendo
igualmente formular recomendações a este último.
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1998
que revoga a Decisão 98/84/CE relativa a certas medidas de protecção respeitantes a determinados produtos da pesca originários ou provenientes do Uganda,
do Quénia, da Tanzânia e de Moçambique, e que altera a certificação sanitária
dos produtos da pesca originários ou provenientes do Uganda, do Quénia e de
Moçambique
[notificada com o número C(1998) 1848]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(98/418/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 90/675/CEE do Conselho, de
10 de Dezembro de 1990, que fixa os princípios relativos
à organização dos controlos veterinários dos produtos
provenientes de países terceiros introduzidos na Comunidade (1), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 96/43/CE (2), e, nomeadamente, o seu artigo 19ë,
Considerando que a Decisão 98/84/CE da Comissão, de
16 de Janeiro de 1998, relativa a certas medidas de
protecção respeitantes a determinados produtos da pesca
originários ou provenientes do Uganda, do Quénia, da
Tanzânia e de Moçambique e que revoga a Decisão 97/
/878/CE (3), foi adoptada em virtude da ocorrência de uma
epidemia de cólera nesses países;
Considerando que a Decisão 95/328/CE da Comissão (4)
estabelece a certificação sanitária dos produtos da pesca
provenientes dos países terceiros ainda não abrangidos
por uma decisão específica;
Considerando que as autoridades oficiais do Uganda, do
Quénia, da Tanzânia e de Moçambique forneceram já as
garantias adequadas; que a Decisão 98/84/CE deve,
portanto, ser revogada;
Considerando que a importação de produtos da pesca
provenientes do Uganda, do Quénia, da Tanzânia e de
Moçambique estão sujeitos ao disposto na Directiva 91/
/493/CEE do Conselho, de 22 de Julho de 1991, que
adopta as normas sanitárias relativas à produção e à colocação no mercado dos produtos da pesca (5), com a última
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria,
da Finlândia e da Suécia;
Considerando que há que prestar especial atenção aos
exames médicos dos trabalhadores que manuseiem
produtos da pesca destinados ao consumo humano, tal
como estabelecido no ponto II.B do capítulo III do anexo
da Directiva 91/493/CEE; que é, portanto, necessário
aditar uma menção específica à certificação sanitária que
acompanha os produtos da pesca provenientes do Uganda,
do Quénia e de Moçambique;
Considerando que as medidas previstas na presente
decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
Veterinário Permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1ë
É revogada a Decisão 98/84/CE, com efeitos a partir de 1
de Julho de 1998.
Artigo 2ë
O ponto IV da certificação sanitária estabelecida no anexo
da Decisão 95/328/CE e que acompanha as remessas de
produtos da pesca originários ou provenientes do Uganda,
do Quénia e de Moçambique deve ser completado pelo
seguinte ponto:
«3. Qualquer pessoa que trabalhe com e/ou manuseie
os produtos da pesca ou da aquicultura acima
descritos foi sujeita à supervisão médica adequada
prevista no ponto II.B do capítulo III do anexo da
Directiva 91/493/CEE.».
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Os Estados-membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1998
que altera a Decisão 97/296/CE, que estabelece a lista dos países terceiros a partir
dos quais é autorizada a importação de determinados produtos da pesca
destinados à alimentação humana
[notificada com o número C(1998) 1849]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(98/419/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 estabelecimentos de países terceiros dos quais os Estados-membros
são autorizados a importar determinados produtos de
origem animal, produtos da pesca e moluscos bivalves
vivos (1), alterada pela Decisão 97/34/CE (2), e, nomeadamente, o në 2 do seu artigo 2ë e 7ë,
Considerando que a Decisão 97/296/CE da Comissão (3),
alterada pela Decisão 98/148/CE (4), estabelece a lista dos
países terceiros a partir dos quais é autorizada a importação de determinados produtos da pesca destinados à
alimentação humana e enumera, na parte I, os nomes dos
países terceiros que são objecto de uma decisão específica,
e, na parte II, os nomes dos que cumprem as condições
do në 2 do artigo 2ë da Decisão 95/408/CE;
Considerando que as Decisões 98/420/CE (5), 98/
/421/CE (6), 98/422/CE (7), 98/423/CE (8) e 98/424/CE (9),
estabelecem condições de importação específicas no que
respeita aos produtos da pesca e da aquicultura provenientes, respectivamente, da Nigéria, do Gana, da
Tanzânia, das ilhas Falkland e das Maldivas; que, por
conseguinte, há que aditar a Nigéria, o Gana, a Tanzânia,
as ilhas Falkland e as Maldivas à lista, da parte I do anexo
I, de países e territórios dos quais é autorizada a importação de produtos da pesca destinados à alimentação
humana;
Considerando que Cabo Verde, a Letónia, a Lituânia, a
Nicarágua, o Benim, o Cazaquistão, a Guiné-Conakri, a
Papua-Nova Guiné, Malta, a Maurícia, a Jamaica, os
Camarões, a República Checa, Israel, Hong Kong e o
Uganda demonstraram que observam condições equivalentes às referidas no në 2 do artigo 2ë da Decisão 95/
(1)
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408/CE; que é, portanto, necessário alterar a lista por
forma a incluir estes países na lista da parte II do anexo I;
Considerando que determinados países e territórios ainda
não incluídos na lista, mas que actualmente exportam
para a Comunidade, apresentaram dados comprovativos
de que preenchem condições pelo menos equivalentes às
da Comunidade; que, uma vez que é necessário que apresentem mais dados, estes países e territórios passam a estar
enumerados num novo anexo II;
Considerando que, para evitar a ruptura das importações
provenientes dos países e territórios incluídos no novo
anexo II, continua em vigor, por um período transitório, o
në 7 do artigo 11ë da Directiva 91/493/CEE (10) no que
respeita aos produtos da pesca importados de países e
territórios incluídos no anexo II;
Considerando que, no que respeita aos países e territórios
ainda não incluídos nos anexos da presente decisão, será
necessário que a Comissão avalie se estes aplicaram às
respectivas exportações de produtos da pesca para a
Comunidade condições no mínimo equivalentes às que
regem a produção e colocação no mercado de produtos
comunitários;
Considerando que as medidas previstas na presente
decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
Veterinário Permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1ë
A Decisão 97/296/CE é alterada do seguinte modo:
1. Nos artigos 1ë e 2ë, a palavra «anexo» é substituído pelo
termo «anexo I».
2. O në 1 do artigo 3ë passa a ter a seguinte redacção:
«1.
Em derrogação do disposto no artigo 2ë, os
Estados-membros podem, até 31 de Dezembro de
1999, continuar a importar produtos da pesca provenientes de países e territórios não incluídos no anexo
II, em conformidade com o disposto no në 7 do artigo
11ë da Directiva 91/493/CEE.».
(10) JO L 268 de 24. 9. 1991, p. 15.
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3. O anexo da Decisão 97/296/CE é substituído pelos
anexos I e II da presente decisão.

Artigo 2ë

4. 7. 98
Artigo 3ë

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.
Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1998.
Pela Comissão

A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Julho de
1998.

Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I
Lista de países e territórios dos quais é autorizada a importação de produtos da pesca, independentemente da sua forma, destinados à alimentação humana
I) Países e territórios que são objecto de uma decisão específica com base na Directiva 91/
/493/CEE do Conselho
ÁFRICA DO SUL
ALBÂNIA
ARGENTINA
AUSTRÁLIA
BANGLADESH
BRASIL
CANADÁ
CHILE
COLÔMBIA
COREIA DO SUL
COSTA DO MARFIM
EQUADOR

FILIPINAS
GÂMBIA
GANA
ILHAS FALKLAND
ILHAS FAROÉ
ÍNDIA
INDONÉSIA
JAPÃO
MADAGÁSCAR
MALÁSIA
MALDIVAS
MARROCOS

MAURITÂNIA
NIGÉRIA
NOVA ZELÂNDIA
PERU
RÚSSIA
SENEGAL
SINGAPURA
TAILÂNDIA
TAIWAN
TANZÂNIA
URUGUAI

II) Países e territórios que cumprem as condições do në 2 do artigo 2ë da Decisão 95/408/CE do
Conselho
BELIZE
BENIM
CABO VERDE
CAMARÕES
CAZAQUISTÃO (1)
CHINA
COSTA RICA
CROÁCIA
CUBA
ESLOVÉNIA
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
GRONELÂNDIA
GUATEMALA
GUINÉ-CONAKRI

HONDURAS
HONG KONG
HUNGRIA (2)
ILHAS FIJI
ISRAEL
JAMAICA
LETÓNIA
LITUÂNIA
MALTA
MAURÍCIA
MÉXICO
NAMÍBIA
NICARÁGUA
PANAMÁ

PAPUA-NOVA GUINÉ
POLÓNIA
REPÚBLICA CHECA
SEICHELES
SUÍÇA
SURINAME
TOGO
TUNÍSIA
TURQUIA
UGANDA
VENEZUELA
VIETNAME

(1) Autorizado apenas no que respeita às importações de caviar.
(2) Autorizado apenas no que respeita às importações de animais vivos destinados ao consumo humano.
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ANEXO II
Lista de países e territórios dos quais é autorizada, até 31 de Janeiro de 1999, a importação de
produtos da pesca destinados à alimentação humana, nas condições previstas no në 7 do artigo 11ë
da Directiva 91/493/CEE
ANGOLA
ANTIGA REPÚBLICA JOGOSLAVA DA MACEDÓNIA
ARGÉLIA
AZERBAIJÃO (1)
BAHAMAS
BULGÁRIA
CONGO-BRAZAVILLE
EGIPTO
ERITREIA
ESTÓNIA
GABÃO
GUINÉ-BISSAU
ILHAS SALOMÃO (2)
IRÃO
MOÇAMBIQUE
MYANMAR
QUÉNIA
ROMÉNIA
SANTA HELENA
SRI LANKA
SANTA LÚCIA
ZIMBABWE

(1) Autorizado apenas no que respeita às importações de caviar.
(2) Autorizado apenas para as importações provenientes da Solomon Taiyo Limited.
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DECISAO
 DA COMISSAO

de 30 de Junho de 1998
que fixa as condições especiais de importação dos produtos da pesca e da
aquicultura originários da Nigéria
[notificada com o número C(1998) 1851]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(98/420/CE)
A COMISSAO
 DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/493/CEE do Conselho, de
22 de Julho de 1991, que adopta as normas sanitárias
relativas à produção e à colocação no mercado dos
produtos da pesca (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Tratado de Adesão da Austria,

da Finlândia e da
Suécia, e, nomeadamente, o në 1 do seu artigo 11ë,
Considerando que se deslocou à Nigéria uma missão da
Comissão, a fim de se assegurar das condições de produção, armazenagem e expedição dos produtos da pesca com
destino à Comunidade;
Considerando que as prescrições da legislação da Nigéria
em matéria de inspecção e controlo sanitário dos produtos
da pesca podem ser consideradas equivalentes às fixadas
pela Directiva 91/493/CEE;
Considerando que, na Nigéria, a «Nigeria Federal Department of Fisheries (FDF) of the Federal Ministry of Agriculture and Natural Resources», está em posição de verificar de forma eficaz a aplicação da legislação em vigor;
Considerando que as modalidades de emissão de certificados sanitários referidas no në 4, alínea a), do artigo 11ë
da Directiva 91/493/CEE devem incluir a definição de um
modelo de certificado e a prescrição da(s) língua(s) em que
este deve ser redigido e do cargo do signatário;
Considerando que é importante, em conformidade com o
në 4, alínea b), do artigo 11ë da Directiva 91/493/CEE,
apor nas embalagens de produtos da pesca uma marca
que inclua o nome do país terceiro e o número de aprovação/registo do estabelecimento, do barco-oficina, do entreposto frigorífico ou do navio congelador de origem;
Considerando que, em conformidade com o në 4, alínea
c), do artigo 11ë da Directiva 91/493/CEE, é importante
estabelecer uma lista de estabelecimentos, de barcos-oficina e de entrepostos firgoríficos aprovados; que é importante estabelecer uma lista de navios congeladores registados, na acepção da Directiva 92/48/CEE (2); que essas
(1) JO L 268 de 24. 9. 1991, p. 15.
(2) JO L 187 de 7. 7. 1992, p. 41.

listas devem ser estabelecidas com base numa comunicação à Comissão por parte do FDF; que cabe, por conseguinte ao FDF garantir o respeito das disposições previstas, para o efeito, pelo në 4 do artigo 11ë da Directiva
91/493/CEE;
Considerando que o FDF deu oficialmente garantias
quanto ao respeito das normas enunciadas no capítulo V
do anexo da Directiva 91/493/CEE e ao respeito de
exigências equivalentes às prescritas pela mesma directiva
para a aprovação ou registo dos estabelecimentos, dos
barcos-oficina, dos entrepostos frigoríficos ou dos navios
congeladores;
Considerando que as medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
Veterinário Permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISAO:


Artigo 1ë
O «Nigeria Federal Department of Fisheries (FDF) of the
Federal Ministry of Agriculture and Natural Resources» é
a autoridade competente da Nigéria para verificar e certificar a conformidade dos produtos da pesca e da aquicultura com os requisitos da Directiva 91/493/CEE.
Artigo 2ë
Os produtos da pesca e da aquicultura originários da
Nigéria devem satisfazer as seguintes condições:
1. Cada remessa deve ser acompanhada por um certificado sanitário original numerado, devidamente
completado, datado e assinado, constituído por uma
única folha e cujo modelo consta do anexo A;
2. Os produtos devem ser provenientes de estabelecimentos, barcos-oficina, entrepostos frigoríficos aprovados
ou navios congeladores registados, constantes da lista
do anexo B;
3. Cada embalagem deve, salvo no caso de produtos da
pesca congelados a granel e destinados ao fabrico de
conservas, ter apostos de forma indelével o termo
«NIGÉRIA» e o número de aprovação/registo do estabelecimento, barco-oficina, entreposto frigorífico ou
navio congelador de origem.
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Artigo 3ë
1. O certificado referido no në 1 do artigo 2ë deve ser
estabelecido pelo menos numa das línguas oficiais do
Estado-membro em que é efectuado o controlo.
2. O certificado deve conter o nome, as qualidades e a
assinatura do representante do FDF, bem como o selo
oficial do FDF, sendo todas estas menções feitas numa cor
diferente da das outras menções constantes do certificado.

4. 7. 98
Artigo 4ë

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.
Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1998.
Pela Comiss ão
Franz FISCHLER

Membro da Comiss ão
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ANEXO A
CERTIFICADO SANITARIO

relativo aos produtos da pesca e da aquicultura, com exclusão dos moluscos bivalves, equinodermos, tunicados e gastrópodes marinhos sob todas as formas, originários da Nigéria e destinados à
Comunidade Europeia
Në de referência: ............................................................
País/Território expedidor:

NIGÉRIA

Autoridade competente:

«Federal Department of Fisheries (FDP) of the Federal Ministry of Agriculture and Natural Resources»

I. Identificação dos produtos
— Descrição do produto: da pesca/da aquicultura (1):
— Espécies (nomes científicos): ................................................................................................................
— Estado e natureza do tratamento (2): ...................................................................................................
— Número de código (eventual): ...................................................................................................................
— Natureza da embalagem: ............................................................................................................................
— Número de unidades de embalagem: .......................................................................................................
— Peso líquido: ................................................................................................................................................
— Temperatura de armazenagem e de transporte requerida: .....................................................................
II. Origem dos produtos da pesca
Nome(s) e número(s) de aprovação oficial do(s) estabelecimento(s), barco(s)-oficina, entreposto(s) frigorífico(s) aprovado(s) ou navio(s) congelador(es) registado(s) pelo FDF para exportação para a CE: ............
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Destino dos produtos
Os produtos da pesca e da aquicultura são expedidos
de: ......................................................................................................................................................................
(Local de expedição)

para: ...................................................................................................................................................................
(País e local de destino)

através do seguinte meio de transporte: ........................................................................................................
Nome e endereço do expedidor: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nome do destinatário e endereço do local de destino: ..............................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Riscar o que não interessa.
(2) Vivos, refrigerados, congelados, salgados, fumados, em conserva, etc.
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IV. Atestado sanitário
— O inspector oficial certifica que os produtos da pesca e da aquicultura acima designados:
1. Foram capturados e manipulados a bordo dos navios em conformidade com as normas de higiene
fixadas pela Directiva 92/48/CEE;
2. Foram desembarcados, manipulados e, se for caso disso, embalados, preparados, transformados,
congelados, descongelados ou armazenados de forma higiénica no respeito das exigências dos
capítulos II, III e IV do anexo da Directiva 91/493/CEE;
3. Foram submetidos a um controlo sanitário, em conformidade com o capítulo V do anexo da
Directiva 91/493/CEE;
4. Foram embalados, identificados, armazenados e transportados em conformidade com os capítulos
VI, VII e VIII do anexo da Directiva 91/493/CEE;
5. Não provêm de espécies tóxicas ou que contenham biotoxinas;
6. Respeitam os critérios organolépticos, parasitológicos, químicos ou microbiológicos fixados relativamente a determinadas categorias de produtos da pesca pela Directiva 91/493/CEE e pelas suas
decisões de aplicação.
— O abaixo assinado, inspector oficial, declara ter conhecimento das disposições fixadas pela Directiva
91/493/CEE, Directiva 92/48/CEE e Decisão 98/420/CE.

Feito em ........................................................................, em .................................................................................
(Local)

(Data)

Carimbo
oficial (1)

.......................................................................................................................
Assinatura do inspector oficial (1)

.......................................................................................................................
(Nome em maiúsculas, título e cargo do signatário)

(1) O selo e a assinatura devem ser de uma cor diferente da das outras menções do certificado.
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ANEXO B
I. LISTA DOS ESTABELECIMENTOS
Número de
aprovação

Nome do estabelecimento

Endereço

FDF/E/01

OCEAN FISHERIES LTD

IKORODU

FDF/E/02

UNIVERSAL ASSOCIATES COMPANY LTD

LAGOS

FDF/E/03

ORC FISHING AND FOOD PROCESSING LTD

LAGOS

FDF/E/04

OLOKUN (PISCES) LTD

LAGOS

II. LISTA DE ENTREPOSTOS FRIGORIFICOS
Número

Nome

Endereço

FDF/E/01

OCEAN FISHERIES LTD

IKORODU

FDF/E/02

SAVANNAH SHIPPING COMPANY NIG. LTD

LAGOS

FDF/E/03

ORC FISHING AND FOOD PROCESSING LTD

LAGOS

FDF/E/04

BANARLY NIG. LTD

LAGOS

FDF/E/06

TARABAROZ FISHERIES LTD

LAGOS

FDF/E/07

BENGUELA FISHING INDUSTRIES LTD

LAGOS

FDF/E/08

UNITED FISHERIES LTD

LAGOS

FDF/E/09

OBELAWO FARCHA INDUSTRIES LTD

LAGOS

III. LISTA DOS NAVIOS CONGELADORES
Número

Nome (armador)

Porto

FDF/V/02-01
FDF/V/02-02
FDF/V/02-03
FDF/V/02-04
FDF/V/02-05
FDF/V/02-06
FDF/V/02-07

ORC 1
Freedom
Silver Streak
Petunia
Robin
Magnolia
Dahlia
(ORC Fishing and Food Processing Ltd)

Olodi, Apapa

FDF/V/03-01
FDF/V/03-02
FDF/V/03-03

Susiah
Ti Oluwani
Oluwi

Apapa, Lagos

(Honeywell Fisheries Ltd)
FDF/V/04-01
FDF/V/04-02
FDF/V/04-03

Banarly I
Banarly II
Banarly III

Apapa, Lagos

(Banarly Nigeria Ltd)
FDF/V/05-01
FDF/V/05-02
FDF/V/05-03

HRV I
HRV II
HRV III

Ibafon, Apapa

(HR Ventures Ltd)
FDF/V/06-01
FDF/V/06-02
FDF/V/06-03
FDF/V/06-04

Vaneesha
Sonia
Shiv
Sea Princess

Apapa, Lagos

(Ocean Fisheries Nig. Ltd)
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Número

FDF/V/07-01
FDF/V/07-02
FDF/V/07-03
FDF/V/07-04
FDF/V/07-05

Nome (armador)

Lecon I
Gloria
Theo
Taraba I
Hanatu
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Porto

Island, Apapa, Lagos

(Tarabaroz Fisheries Ltd)
FDF/V/08-01
FDF/V/08-02
FDF/V/08-03
FDF/V/08-04
FDF/V/08-05
FDF/V/08-06

Kulak
Kulak
Kulak
Kulak
Kulak
Kulak

I
II
III
IV
V
VI

Apapa, Lagos

(Kulak Trades and Ind. plc)
FDF/V/09-01
FDF/V/09-02

Magami I
Magami II

Tincan Wharf, Lagos
(Magami Trawlers Ltd)

FDF/V/10-01
FDF/V/10-02

Oke-Oghene I
Oke-Oghene II
(Emosin General Ent. Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/11-01
FDF/V/11-02

Mountaha
Mustapha

Apapa, Lagos
(Dalia Farms Nig. Ltd)

FDF/V/12A-01
FDF/V/12A-02
FDF/V/12A-03
FDF/V/12A-04
FDF/V/12A-05
FDF/V/12A-06
FDF/V/12A-07
FDF/V/12A-08
FDF/V/12A-09
FDF/V/12A-10

Madam Tinubu
Bisola
M/Emotan
Awele
Dada
Fatu
Lady Anne
Binta
Omolara
M/Asiya
(Intercontinental Fishing Nig. Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/12B-11
FDF/V/12B-12
FDF/V/12B-13

Tulip
Chenny
Pearl

Apapa, Lagos

(Savannah Shipping Company Nig. Ltd)
FDF/V/12C-14
FDF/V/12C-15

Lily I
Lily II

Apapa, Lagos
(Intra Fisheries Nig. Ltd)

FDF/V/12D-16
FDF/V/12D-17
FDF/V/12D-18
FDF/V/12D-19
FDF/V/12D-20
FDF/V/12D-21
FDF/V/12D-22
FDF/V/12D-23
FDF/V/12D-24
FDF/V/12D-25

Lily III
Lily IV
Universal IV
Universal V
Queen Amina
Silvermaid I
Silvermaid II
Lotus I
Lotus II

Apapa, Lagos

(Atlantic Shrimpers Ltd)
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Número

Nome (armador)

L 190/65

Porto

FDF/V/12E-26

Universal I
(Universal Fishing Company Nig. Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/12F-27
FDF/V/12F-28

Lotus III
Lotus IV

Apapa, Lagos
(Paramount Frozen Food Ltd)

FDF/V/12G-29
FDF/V/12G-30
FDF/V/12G-31
FDF/V/12G-32
FDF/V/12G-33
FDF/V/12G-34
FDF/V/12G-35
FDF/V/12G-36

Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
(Cosmos Fishing Company Ltd)

FDF/V/12G-37
FDF/V/12G-38

Silvermaid III
Silvermaid IV
(Nigeria Fishing Company Nig. Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/12H-39

Sea Queen
(Primlaks Frozen Food Products Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/12J-40
FDF/V/12J-41
FDF/V/12J-42
FDF/V/12J-43

Rose
Rose
Rose
Rose

Apapa, Lagos

I
II
III
IV

Apapa, Lagos

(Universal Associate Company Ltd)
FDF/V/13-01
FDF/V/13-02

Benguela I
Benguela II
(Benguela Fishing Company Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/14-01
FDF/V/14-02
FDF/V/14-03
FDF/V/14-04
FDF/V/14-05
FDF/V/14-06

Unicorn I
Unicorn II
Unicorn III
Unicorn IV
Unicorn V
Kingfisher VII

Port Harcourt

(Offshore Trawlers Ltd)
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DECISAO
 DA COMISSAO

de 30 de Junho de 1998
que fixa as condições especiais de importação dos produtos da pesca e da
aquicultura originários do Gana
[notificada com o número C(1998) 1854]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(98/421/CE)
A COMISSAO
 DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/493/CEE do Conselho, de
22 de Julho de 1991, que adopta as normas sanitárias
relativas à produção e à colocação no mercado dos
produtos da pesca (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Tratado de Adesão da Austria,

da Finlândia e da
Suécia, e, nomeadamente, o në 1 do seu artigo 11ë,
Considerando que se deslocou ao Gana uma missão da
Comissão, a fim de se assegurar das condições de produção, armazenagem e expedição dos produtos da pesca com
destino à Comunidade;
Considerando que as prescrições da legislação do Gana
em matéria de inspecção e controlo sanitário dos produtos
da pesca podem ser consideradas equivalentes às fixadas
pela Directiva 91/493/CEE;
Considerando que, no Gana, o «Ghana Standards Board
(GSB) of the Ministry of Trade», está em posição de verificar de forma eficaz a aplicação da legislação em vigor;
Considerando que as modalidades de emissão de certificados sanitários referidas no në 4, alínea a), do artigo 11ë
da Directiva 91/493/CEE devem incluir a definição de um
modelo de certificado e a prescrição da(s) língua(s) em que
este deve ser redigido e do cargo do signatário;
Considerando que é importante, em conformidade com o
në 4, alínea b), do artigo 11ë da Directiva 91/493/CEE,
apor nas embalagens de produtos da pesca uma marca
que inclua o nome do país terceiro e o número de aprovação/registo do estabelecimento, do barco-oficina, do entreposto frigorífico ou do navio congelador de origem;
Considerando que, em conformidade com o në 4, alínea
c), do artigo 11ë da Directiva 91/493/CEE, é importante
estabelecer uma lista de estabelecimentos, de barcos-oficina e de entrepostos firgoríficos aprovados; que é importante estabelecer uma lista de navios congeladores registados, na acepção da Directiva 92/48/CEE (2); que essas
(1) JO L 268 de 24. 9. 1991, p. 15.
(2) JO L 187 de 7. 7. 1992, p. 41.

listas devem ser estabelecidas com base numa comunicação à Comissão por parte do GSB; que cabe, por conseguinte ao GSB garantir o respeito das disposições previstas, para o efeito, pelo në 4 do artigo 11ë da Directiva
91/493/CEE;
Considerando que o GSB deu oficialmente garantias
quanto ao respeito das normas enunciadas no capítulo V
do anexo da Directiva 91/493/CEE e ao respeito de
exigências equivalentes às prescritas pela mesma directiva
para a aprovação ou registo dos estabelecimentos, dos
barcos-oficina, dos entrepostos frigoríficos ou dos navios
congeladores;
Considerando que as medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
Veterinário Permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISAO:


Artigo 1ë
O «Ghana Standards Board (GSB) of the Ministry of
Trade» é a autoridade competente do Gana para verificar e
certificar a conformidade dos produtos da pesca e da aquicultura com os requisitos da Directiva 91/493/CEE.
Artigo 2ë
Os produtos da pesca e da aquicultura originários do
Gana devem satisfazer as seguintes condições:
1. Cada remessa deve ser acompanhada por um certificado sanitário original numerado, devidamente
completado, datado e assinado, constituído por uma
única folha e cujo modelo consta do anexo A;
2. Os produtos devem ser provenientes de estabelecimentos, barcos-oficina, entrepostos frigoríficos aprovados
ou navios congeladores registados, constantes da lista
do anexo B;
3. Cada embalagem deve, salvo no caso de produtos da
pesca congelados a granel e destinados ao fabrico de
conservas, ter apostos de forma indelével o termo
«GANA» e o número de aprovação/registo do estabelecimento, barco-oficina, entreposto frigorífico ou navio
congelador de origem.
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Artigo 3ë
1. O certificado referido no në 1 do artigo 2ë deve ser
estabelecido pelo menos numa das línguas oficiais do
Estado-membro em que é efectuado o controlo.
2. O certificado deve conter o nome, as qualidades e a
assinatura do representante do GSB, bem como o selo
oficial do GSB, sendo todas estas menções feitas numa cor
diferente da das outras menções constantes do certificado.

L 190/67
Artigo 4ë

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.
Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1998.
Pela Comiss ão
Franz FISCHLER

Membro da Comiss ão
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ANEXO A
CERTIFICADO SANITARIO

relativo aos produtos da pesca e da aquicultura, com exclusão dos moluscos bivalves, equinodermos, tunicados e gastrópodes marinhos sob todas as formas, originários do Gana e destinados à
Comunidade Europeia
Në de referência: ............................................................
País/Território expedidor:

GANA

Autoridade competente:

«Ghana Standards Board (GSB) of the Ministry of Trade»

I. Identificação dos produtos
— Descrição do produto: da pesca/da aquicultura (1):
— Espécies (nomes científicos): ................................................................................................................
— Estado e natureza do tratamento (2): ...................................................................................................
— Número de código (eventual): ...................................................................................................................
— Natureza da embalagem: ............................................................................................................................
— Número de unidades de embalagem: .......................................................................................................
— Peso líquido: ................................................................................................................................................
— Temperatura de armazenagem e de transporte requerida: .....................................................................
II. Origem dos produtos da pesca
Nome(s) e número(s) de aprovação oficial do(s) estabelecimento(s), barco(s)-oficina, entreposto(s) frigorífico(s) aprovado(s) ou navio(s) congelador(es) registado(s) pelo GSB para exportação para a CE: ............
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Destino dos produtos
Os produtos da pesca e da aquicultura são expedidos
de: ......................................................................................................................................................................
(Local de expedição)

para: ...................................................................................................................................................................
(País e local de destino)

através do seguinte meio de transporte: ........................................................................................................
Nome e endereço do expedidor: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nome do destinatário e endereço do local de destino: ..............................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Riscar o que não interessa.
(2) Vivos, refrigerados, congelados, salgados, fumados, em conserva, etc.
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IV. Atestado sanitário
— O inspector oficial certifica que os produtos da pesca e da aquicultura acima designados:
1. Foram capturados e manipulados a bordo dos navios em conformidade com as normas de higiene
fixadas pela Directiva 92/48/CEE;
2. Foram desembarcados, manipulados e, se for caso disso, embalados, preparados, transformados,
congelados, descongelados ou armazenados de forma higiénica no respeito das exigências dos
capítulos II, III e IV do anexo da Directiva 91/493/CEE;
3. Foram submetidos a um controlo sanitário, em conformidade com o capítulo V do anexo da
Directiva 91/493/CEE;
4. Foram embalados, identificados, armazenados e transportados em conformidade com os capítulos
VI, VII e VIII do anexo da Directiva 91/493/CEE;
5. Não provêm de espécies tóxicas ou que contenham biotoxinas;
6. Respeitam os critérios organolépticos, parasitológicos, químicos ou microbiológicos fixados relativamente a determinadas categorias de produtos da pesca pela Directiva 91/493/CEE e pelas suas
decisões de aplicação.
— O abaixo assinado, inspector oficial, declara ter conhecimento das disposições fixadas pela Directiva
91/493/CEE, Directiva 92/48/CEE e Decisão 98/421CE.

Feito em ........................................................................, em .................................................................................
(Local)

(Data)

Carimbo
oficial (1)

.......................................................................................................................
Assinatura do inspector oficial (1)

.......................................................................................................................
(Nome em maiúsculas, título e cargo do signatário)

(1) O selo e a assinatura devem ser de uma cor diferente da das outras menções do certificado.
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ANEXO B
I. LISTA DOS ESTABELECIMENTOS APROVADOS

Número
de aprovação

Nome do estabelecimento

Endereço

GS/SF/E052

Skippy’s Seafood Co., Ltd

Accra

GS/SF/E002

Société Nouvelle Cap Langouste

Accra

GS/SF/E001

Vivier Du Nord

Accra

GS/SF/E128

Green Gold

Takoradi

GS/SF/E009

Compass Dive and Salvage (Gh) Ltd

Axim

GS/SF/E007

Pako Bay Seafood

Apam

GS/SF/E006

Kpone Lobsters

Kpone-Tema

GS/SF/E015

Divine Seafood

Tema

GS/SF/EF038

Pioneer Food Cannery

Tema

GS/SF/EF039

Ghana Agro-Food Co., Ltd

Tema

GS/SF/E855

Liwon Enterprise

Tema

II. LISTA DOS NAVIOS CONGELADORES

Número

Nome

Porto

GS/SF/E003

M. V. Lima

Tema

GS/SF/E004

Filikos 1

Tema

GS/SF/E005

Mihalis N.

Tema

GS/SF/E008

Zhonglu-706

Tema

GS/SF/E010

Toman 3

Tema

GS/SF/E011

Alabanzas

Tema

GS/SF/E012

M. V. Shabda

Tema

GS/SF/E013

Afko 306

Tema

GS/SF/E014

Afko 803

Tema
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DECISAO
 DA COMISSAO

de 30 de Junho de 1998
que fixa as condições especiais de importação dos produtos da pesca e da
aquicultura originários da Tanzânia
[notificada com o número C(1998) 1855]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(98/422/CE)
A COMISSAO
 DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/493/CEE do Conselho, de
22 de Julho de 1991, que adopta as normas sanitárias
relativas à produção e à colocação no mercado dos
produtos da pesca (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Tratado de Adesão da Austria,

da Finlândia e da
Suécia, e, nomeadamente, o në 1 do seu artigo 11ë,
Considerando que se deslocou à Tanzânia uma missão da
Comissão, a fim de se assegurar das condições de produção, armazenagem e expedição dos produtos da pesca com
destino à Comunidade;
Considerando que as prescrições da legislação da Tanzânia
em matéria de inspecção e controlo sanitário dos produtos
da pesca podem ser consideradas equivalentes às fixadas
pela Directiva 91/493/CEE;
Considerando que, na Tanzânia, a «Fisheries Division
(FD) of the Ministry of Natural Resources and Tourism»,
está em posição de verificar de forma eficaz a aplicação da
legislação em vigor;
Considerando que as modalidades de emissão de certificados sanitários referidas no në 4, alínea a), do artigo 11ë
da Directiva 91/493/CEE devem incluir a definição de um
modelo de certificado e a prescrição da(s) língua(s) em que
este deve ser redigido e do cargo do signatário;
Considerando que é importante, em conformidade com o
në 4, alínea b), do artigo 11ë da Directiva 91/493/CEE,
apor nas embalagens de produtos da pesca uma marca
que inclua o nome do país terceiro e o número de aprovação/registo do estabelecimento, do barco-oficina, do entreposto frigorífico ou do navio congelador de origem;
Considerando que, em conformidade com o në 4, alínea
c), do artigo 11ë da Directiva 91/493/CEE, é importante
estabelecer uma lista de estabelecimentos, de barcos-oficina e de entrepostos frigoríficos aprovados; que é importante estabelecer uma lista de navios congeladores registados, na acepção da Directiva 92/48/CEE (2); que essas
(1) JO L 268 de 24. 9. 1991, p. 15.
(2) JO L 187 de 7. 7. 1992, p. 41.

listas devem ser estabelecidas com base numa comunicação à Comissão por parte da FD; que cabe, por conseguinte à FD garantir o respeito das disposições previstas,
para o efeito, pelo në 4 do artigo 11ë da Directiva
91/493/CEE;
Considerando que a FD deu oficialmente garantias
quanto ao respeito das normas enunciadas no capítulo V
do anexo da Directiva 91/493/CEE e ao respeito de
exigências equivalentes às prescritas pela mesma directiva
para a aprovação ou registo dos estabelecimentos, dos
barcos-oficina, dos entrepostos frigoríficos ou dos navios
congeladores;
Considerando que as medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
Veterinário Permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISAO:


Artigo 1ë
A «Fisheries Division (FD) of the Ministry of Natural
Resources and Tourism» é a autoridade competente na
Tanzânia para verificar e certificar a conformidade dos
produtos da pesca e da aquicultura com os requisitos da
Directiva 91/493/CEE.
Artigo 2ë
Os produtos da pesca e da aquicultura originários da
Tanzânia devem satisfazer as seguintes condições:
1. Cada remessa deve ser acompanhada por um certificado sanitário original numerado, devidamente
completado, datado e assinado, constituído por uma
única folha e cujo modelo consta do anexo A;
2. Os produtos devem ser provenientes de estabelecimentos, barcos-oficina, entrepostos frigoríficos aprovados
ou navios congeladores registados, constantes da lista
do anexo B;
3. Cada embalagem deve, salvo no caso de produtos da
pesca congelados a granel e destinados ao fabrico de
conservas, ter apostos de forma indelével o termo
«TANZÂNIA» e o número de aprovação/registo do
estabelecimento, barco-oficina, entreposto frigorífico
ou navio congelador de origem.
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Artigo 3ë
1. O certificado referido no në 1 do artigo 2ë deve ser
estabelecido pelo menos numa das línguas oficiais do
Estado-membro em que é efectuado o controlo.
2. O certificado deve conter o nome, as qualidades e a
assinatura do representante da FD, bem como o selo
oficial da FD, sendo todas estas menções feitas numa cor
diferente da das outras menções constantes do certificado.

4. 7. 98
Artigo 4ë

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.
Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1998.
Pela Comiss ão
Franz FISCHLER

Membro da Comiss ão
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ANEXO A
CERTIFICADO SANITARIO

relativo aos produtos da pesca e da aquicultura, com exclusão dos moluscos bivalves, equinodermos, tunicados e gastrópodes marinhos sob todas as formas, originários da Tanzânia e destinados
à Comunidade Europeia
Në de referência: ............................................................
País expedidor:

TANZÂNIA

Autoridade competente:

«Fisheries Division (FD) of the Ministry of Natural Resources and
Tourism»

I. Identificação dos produtos
— Descrição do produto: da pesca/da aquicultura (1):
— Espécies (nomes científicos): ................................................................................................................
— Estado e natureza do tratamento (2): ...................................................................................................
— Número de código (eventual): ...................................................................................................................
— Natureza da embalagem: ............................................................................................................................
— Número de unidades de embalagem: .......................................................................................................
— Peso líquido: ................................................................................................................................................
— Temperatura de armazenagem e de transporte requerida: .....................................................................
II. Origem dos produtos da pesca
Nome(s) e número(s) de aprovação oficial do(s) estabelecimento(s), barco(s)-oficina, entreposto(s) frigorífico(s) aprovado(s) ou navio(s) congelador(es) registado(s) pela FD para exportação para a CE: ...............
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Destino dos produtos
Os produtos da pesca e da aquicultura são expedidos
de: ......................................................................................................................................................................
(Local de expedição)

para: ...................................................................................................................................................................
(País e local de destino)

através do seguinte meio de transporte: ........................................................................................................
Nome e endereço do expedidor: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nome do destinatário e endereço do local de destino: ..............................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Riscar o que não interessa.
(2) Vivos, refrigerados, congelados, salgados, fumados, em conserva, etc.
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IV. Atestado sanitário
— O inspector oficial certifica que os produtos da pesca e da aquicultura acima designados:
1. Foram capturados e manipulados a bordo dos navios, em conformidade com as normas de higiene
fixadas pela Directiva 92/48/CEE;
2. Foram desembarcados, manipulados e, se for cado disso, embalados, preparados, transformados,
congelados, descongelados ou armazenados de forma higiénica no respeito das exigências dos
capítulos II, III e IV do anexo da Directiva 91/493/CEE;
3. Foram submetidos a um controlo sanitário, em conformidade com o capítulo V do anexo da
Directiva 91/493/CEE;
4. Foram embalados, identificados, armazenados e transportados em conformidade com os capítulos
VI, VII e VIII do anexo da Directiva 91/493/CEE;
5. Não provêm de espécies tóxicas ou que contenham biotoxinas;
6. Respeitam os critérios organolépticos, parasitológicos, químicos ou microbiológicos fixados relativamente a determinadas categorias de produtos da pesca pela Directiva 91/493/CEE e pelas suas
decisões de aplicação.
— O inspector oficial certifica que todas as pessoas que trabalham com, ou manuseiam, os produtos da
pesca e da aquicultura acima descritos foram submetidas com sucesso à supervisão médica prevista
no ponto IIB do capítulo III do anexo da Directiva 91/493/CEE.
— O abaixo assinado, inspector oficial, declara ter conhecimento das disposições fixadas pela Directiva
91/493/CEE, Directiva 92/48/CEE e Decisão 98/422/CE.

Feito em ........................................................................, em .................................................................................
(Local)

(Data)

Carimbo
oficial (1)

.......................................................................................................................
Assinatura do inspector oficial (1)

.......................................................................................................................
(Nome em maiúsculas, título e cargo do signatário)

(1) O selo e a assinatura devem ser de uma cor diferente da das outras menções do certificado.
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ANEXO B
I. LISTA DOS ESTABELECIMENTOS APROVADOS

Número de
aprovação

Nome do estabelecimento

Endereço

A-PP-200

Hellas Tanzania Mafia Fish. Processing Plant Ltd

Mafia Island

A-PP-203

Fruits De la Mer Ltd

Dar es Salaam

A-PP-205

Vickfish Ltd

Mwanza

A-PP-206

Fish Pak Tanzania Ltd

Musoma

A-PP-207

Tan Perch Ltd

Mwanza

A-PP-208

Nile Perch Fisheries Ltd

Mwanza

A-PP-209

Tanzania Fish Processors Ltd

Mwanza

A-PP-210

Mwanza Fishing Industries Ltd

Mwanza

A-PP-211

Victoria Fisheries Ltd

Mwanza

A-PP-214

Selthmar Ocean Products Ltd

Kilwa Masoko

A-PP-215

Omega Fish Ltd

Mwanza

A-PP-217

M/S Lucia Abdulle Omari

Dar es Salaam

II. LISTA DOS NAVIOS CONGELADORES

Número de
aprovação

Nome (armador)

Porto

A-102

MFV ARUSHA (Heltanco Ltd)

Dar es Salaam

A-103

MFV ODYSSEAS (Heltanco Ltd)

Dar es Salaam

A-106

MFV BANUSO II (Den-Tan Resources Ltd)

Dar es Salaam

A-110

MFV MAMA LEDA (Tramico Investment Company Ltd)

Dar es Salaam

A-111

MFV MARIETTA (African Fishing Co. Ltd)

Dar es Salaam

A-112

MFV MTONI (Ocean Fisheries (T) Ltd)

Dar es Salaam

A-113

MFV MAENDELBEO (African Fishing Company Ltd)

Dar es Salaam

A-114

MFV CONNIE (African Fishing Company Ltd)

Dar es Salaam

A-115

MFV CANADA (African Fishing Company Ltd)

Dar es Salaam

A-116

MFV DEBBIE (African Fishing Company Ltd)

Dar es Salaam

B-110

MFV ALWALY

Dar es Salaam

B-111

MFV SEASHORE I

Dar es Salaam

B-112

MFV SEASHORE II

Dar es Salaam
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DECISAO
 DA COMISSAO

de 30 de Junho de 1998
que fixa as condições especiais de importação dos produtos da pesca e da
aquicultura originários das Ilhas Falkland
[notificada com o número C(1998) 1850]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(98/423/CE)
A COMISSAO
 DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/493/CEE do Conselho, de
22 de Julho de 1991, que adopta as normas sanitárias
relativas à produção e à colocação no mercado dos
produtos da pesca (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Tratado de Adesão da Austria,

da Finlândia e da
Suécia, e, nomeadamente, o në 1 do seu artigo 11ë,
Considerando que se deslocou às Ilhas Falkland uma
missão da Comissão, a fim de se assegurar das condições
de produção, armazenagem e expedição dos produtos da
pesca com destino à Comunidade;
Considerando que as prescrições da legislação das Ilhas
Falkland em matéria de inspecção e controlo sanitário dos
produtos da pesca podem ser consideradas equivalentes às
fixadas pela Directiva 91/493/CEE;
Considerando que, nas Ilhas Falkland, a «Veterinary
Service (VS) of the Department of Agriculture», está em
posição de verificar de forma eficaz a aplicação da legislação em vigor;
Considerando que as modalidades de emissão de certificados sanitários referidas no në 4, alínea a), do artigo 11ë
da Directiva 91/493/CEE devem incluir a definição de um
modelo de certificado e a prescrição da(s) língua(s) em que
este deve ser redigido e do cargo do signatário;
Considerando que é importante, em conformidade com o
në 4, alínea b), do artigo 11ë da Directiva 91/493/CEE,
apor nas embalagens de produtos da pesca uma marca
que inclua o nome do país terceiro e o número de aprovação/registo do estabelecimento, do barco-oficina, do entreposto frigorífico ou do navio congelador de origem;
Considerando que, em conformidade com o në 4, alínea
c), do artigo 11ë da Directiva 91/493/CEE, é importante
estabelecer uma lista de estabelecimentos, de barcos-oficina e de entrepostos firgoríficos aprovados; que é importante estabelecer uma lista de navios congeladores registados, na acepção da Directiva 92/48/CEE (2); que essas
(1) JO L 268 de 24. 9. 1991, p. 15.
(2) JO L 187 de 7. 7. 1992, p. 41.

listas devem ser estabelecidas com base numa comunicação à Comissão por parte da VS; que cabe, por conseguinte ao VS garantir o respeito das disposições previstas,
para o efeito, pelo në 4 do artigo 11ë da Directiva
91/493/CEE;
Considerando que o VS deu oficialmente garantias quanto
ao respeito das normas enunciadas no capítulo V do
anexo da Directiva 91/493/CEE e ao respeito de exigências equivalentes às prescritas pela mesma directiva para a
aprovação ou registo dos estabelecimentos, dos barcos-oficina, dos entrepostos frigoríficos ou dos navios congeladores;
Considerando que as medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
Veterinário Permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISAO:


Artigo 1ë
O «Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture» é a autoridade competente das Ilhas Falkland para
verificar e certificar a conformidade dos produtos da pesca
e da aquicultura com os requisitos da Directiva 91/493/
/CEE.
Artigo 2ë
Os produtos da pesca e da aquicultura originários das
Ilhas Falkland devem satisfazer as seguintes condições:
1. Cada remessa deve ser acompanhada por um certificado sanitário original numerado, devidamente
completado, datado e assinado, constituído por uma
única folha e cujo modelo consta do anexo A;
2. Os produtos devem ser provenientes de estabelecimentos, barcos-oficina, entrepostos frigoríficos aprovados
ou navios congeladores registados, constantes da lista
do anexo B;
3. Cada embalagem deve, salvo no caso de produtos da
pesca congelados a granel e destinados ao fabrico de
conservas, ter apostos de forma indelével o termo
«Ilhas Falkland» e o número de aprovação/registo do
estabelecimento, barco-oficina, entreposto frigorífico
ou navio congelador de origem.
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Artigo 3ë
1. O certificado referido no në 1 do artigo 2ë deve ser
estabelecido pelo menos numa das línguas oficiais do
Estado-membro em que é efectuado o controlo.
2. O certificado deve conter o nome, as qualidades e a
assinatura do representante do VS, bem como o selo
oficial do VS, sendo todas estas menções feitas numa cor
diferente da das outras menções constantes do certificado.

L 190/77
Artigo 4ë

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.
Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1998.
Pela Comiss ão
Franz FISCHLER

Membro da Comiss ão
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ANEXO A
CERTIFICADO SANITARIO

relativo aos produtos da pesca e da aquicultura, com exclusão dos moluscos bivalves, equinodermos, tunicados e gastrópodes marinhos sob todas as formas, originários da Ilhas Falkland e destinados à Comunidade Europeia
Në de referência: ............................................................
País/Território expedidor:

ILHAS FALKLAND

Autoridade competente:

«Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture»

I. Identificação dos produtos
— Descrição do produto: da pesca/da aquicultura (1):
— Espécies (nomes científicos): ................................................................................................................
— Estado e natureza do tratamento (2): ...................................................................................................
— Número de código (eventual): ...................................................................................................................
— Natureza da embalagem: ............................................................................................................................
— Número de unidades de embalagem: .......................................................................................................
— Peso líquido: ................................................................................................................................................
— Temperatura de armazenagem e de transporte requerida: .....................................................................
II. Origem dos produtos da pesca
Nome(s) e número(s) de aprovação oficial do(s) estabelecimento(s), barco(s)-oficina, entreposto(s) frigorífico(s) aprovado(s) ou navio(s) congelador(es) registado(s) pelo VS para exportação para a CE: ...............
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Destino dos produtos
Os produtos da pesca e da aquicultura são expedidos
de: ......................................................................................................................................................................
(Local de expedição)

para: ...................................................................................................................................................................
(País e local de destino)

através do seguinte meio de transporte: ........................................................................................................
Nome e endereço do expedidor: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nome do destinatário e endereço do local de destino: ..............................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Riscar o que não interessa.
(2) Vivos, refrigerados, congelados, salgados, fumados, em conserva, etc.
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L 190/79

IV. Atestado sanitário
— O inspector oficial certifica que os produtos da pesca e da aquicultura acima designados:
1. Foram capturados e manipulados a bordo dos navios em conformidade com as normas de higiene
fixadas pela Directiva 92/48/CEE;
2. Foram desembarcados, manipulados e, se for caso disso, embalados, preparados, transformados,
congelados, descongelados ou armazenados de forma higiénica no respeito das exigências dos
capítulos II, III e IV do anexo da Directiva 91/493/CEE;
3. Foram submetidos a um controlo sanitário, em conformidade com o capítulo V do anexo da
Directiva 91/493/CEE;
4. Foram embalados, identificados, armazenados e transportados em conformidade com os capítulos
VI, VII e VIII do anexo da Directiva 91/493/CEE;
5. Não provêm de espécies tóxicas ou que contenham biotoxinas;
6. Respeitam os critérios organolépticos, parasitológicos, químicos ou microbiológicos fixados relativamente a determinadas categorias de produtos da pesca pela Directiva 91/493/CEE e pelas suas
decisões de aplicação.
— O abaixo assinado, inspector oficial, declara ter conhecimento das disposições fixadas pela Directiva
91/493/CEE, Directiva 92/48/CEE e Decisão 98/423CE.

Feito em ........................................................................, em .................................................................................
(Local)

(Data)

Carimbo
oficial (1)

.......................................................................................................................
Assinatura do inspector oficial (1)

.......................................................................................................................
(Nome em maiúsculas, título e cargo do signatário)

(1) O selo e a assinatura devem ser de uma cor diferente da das outras menções do certificado.
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ANEXO B
LISTA DOS BARCOS-OFICINA APROVADOS

Número de
aprovação

Nome

Porto

1001

Petrel

Stanley

1002

Argos Pereira

Stanley

1004

De Giosa T

Stanley

1005

Capricorn

Stanley

1006

Beagle FI

Stanley

1007

Argos Galicia

Stanley

1008

Igueldo

Stanley

1009

Golden Touza

Stanley

1010

Golden Chicha

Stanley

1011

Polar Fury

Stanley

1012

John Cheek

Stanley

1013

Heroya Primero

Stanley

1014

Sil

Stanley

1016

Jacqueline (Quark Fishing Stanley Company)

Stanley
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L 190/81

DECISAO
 DA COMISSAO

de 30 de Junho de 1998
que fixa as condições especiais de importação dos produtos da pesca e da
aquicultura originários das Maldivas
[notificada com o número C(1998) 1857]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(98/424/CE)
A COMISSAO
 DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/493/CEE do Conselho, de
22 de Julho de 1991, que adopta as normas sanitárias
relativas à produção e à colocação no mercado dos
produtos da pesca (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Tratado de Adesão da Austria,

da Finlândia e da
Suécia, e, nomeadamente, o në 1 do seu artigo 11ë,
Considerando que se deslocou às Maldivas uma missão da
Comissão, a fim de se assegurar das condições de produção, armazenagem e expedição dos produtos da pesca com
destino à Comunidade;
Considerando que as prescrições da legislação das
Maldivas em matéria de inspecção e controlo sanitário dos
produtos da pesca podem ser consideradas equivalentes às
fixadas pela Directiva 91/493/CEE;
Considerando que, nas Maldivas, o «Department of Public
Health (DPH) of the Ministry of Health», está em posição
de verificar de forma eficaz a aplicação da legislação em
vigor;
Considerando que as modalidades de emissão de certificados sanitários referidas no në 4, alínea a), do artigo 11ë
da Directiva 91/493/CEE devem incluir a definição de um
modelo de certificado e a prescrição da(s) língua(s) em que
este deve ser redigido e do cargo do signatário;
Considerando que é importante, em conformidade com o
në 4, alínea b), do artigo 11ë da Directiva 91/493/CEE,
apor nas embalagens de produtos da pesca uma marca
que inclua o nome do país terceiro e o número de aprovação/registo do estabelecimento, do barco-oficina, do entreposto frigorífico ou do navio congelador de origem;
Considerando que, em conformidade com o në 4, alínea
c), do artigo 11ë da Directiva 91/493/CEE, é importante
estabelecer uma lista de estabelecimentos, de barcos-oficina e de entrepostos frigoríficos aprovados; que é importante estabelecer uma lista de navios congeladores registados, na acepção da Directiva 92/48/CEE (2); que essas
(1) JO L 268 de 24. 9. 1991, p. 15.
(2) JO L 187 de 7. 7. 1992, p. 41.

listas devem ser estabelecidas com base numa comunicação à Comissão por parte da DPH; que cabe, por conseguinte à DPH garantir o respeito das disposições previstas,
para o efeito, pelo në 4 do artigo 11ë da Directiva
91/493/CEE;
Considerando que a DPH deu oficialmente garantias
quanto ao respeito das normas enunciadas no capítulo V
do anexo da Directiva 91/493/CEE e ao respeito de
exigências equivalentes às prescritas pela mesma directiva
para a aprovação ou registo dos estabelecimentos, dos
barcos-oficina, dos entrepostos frigoríficos ou dos navios
congeladores;
Considerando que as medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
Veterinário Permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISAO:


Artigo 1ë
O «Department of Public Health (DPH) of the Ministry of
Health» é a autoridade competente das Maldivas para verificar e certificar a conformidade dos produtos da pesca e
da aquicultura com os requisitos da Directiva 91/493/
/CEE.
Artigo 2ë
Os produtos da pesca e da aquicultura originários das
Maldivas devem satisfazer as seguintes condições:
1. Cada remessa deve ser acompanhada por um certificado sanitário original numerado, devidamente
completado, datado e assinado, constituído por uma
única folha e cujo modelo consta do anexo A;
2. Os produtos devem ser provenientes de estabelecimentos, barcos-oficina, entrepostos frigoríficos aprovados
ou navios congeladores registados, constantes da lista
do anexo B;
3. Cada embalagem deve, salvo no caso de produtos da
pesca congelados a granel e destinados ao fabrico de
conservas, ter apostos de forma indelével o termo
«MALDIVAS» e o número de aprovação/registo do
estabelecimento, barco-oficina, entreposto frigorífico
ou navio congelador de origem.
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Artigo 3ë
1. O certificado referido no në 1 do artigo 2ë deve ser
estabelecido pelo menos numa das línguas oficiais do
Estado-membro em que é efectuado o controlo.

4. 7. 98
Artigo 4ë

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.
Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1998.

2. O certificado deve conter o nome, as qualidades e a
assinatura do representante da DPH, bem como o selo
oficial da DPH, sendo todas estas menções feitas numa
cor diferente da das outras menções constantes do certificado.

Pela Comiss ão
Franz FISCHLER

Membro da Comiss ão
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ANEXO A
CERTIFICADO SANITARIO

relativo aos produtos da pesca e da aquicultura, com exclusão dos moluscos bivalves, equinodermos, tunicados e gastrópodes marinhos sob todas as formas, originários das Maldivas e destinados à Comunidade Europeia
Në de referência: ............................................................
País expedidor:

MALDIVAS

Autoridade competente:

«Department of Public Health (DPH) of the Ministry of Health»

I. Identificação dos produtos
— Descrição do produto: da pesca/da aquicultura (1):
— Espécies (nomes científicos): ................................................................................................................
— Estado e natureza do tratamento (2): ...................................................................................................
— Número de código (eventual): ...................................................................................................................
— Natureza da embalagem: ............................................................................................................................
— Número de unidades de embalagem: .......................................................................................................
— Peso líquido: ................................................................................................................................................
— Temperatura de armazenagem e de transporte requerida: .....................................................................
II. Origem dos produtos da pesca
Nome(s) e número(s) de aprovação oficial do(s) estabelecimento(s), barco(s)-oficina, entreposto(s) frigorífico(s) aprovado(s) ou navio(s) congelador(es) registado(s) pelo DPH para exportação para a CE: ...........
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Destino dos produtos
Os produtos da pesca e da aquicultura são expedidos
de: ......................................................................................................................................................................
(Local de expedição)

para: ...................................................................................................................................................................
(País e local de destino)

através do seguinte meio de transporte: ........................................................................................................
Nome e endereço do expedidor: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nome do destinatário e endereço do local de destino: ..............................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Riscar o que não interessa.
(2) Vivos, refrigerados, congelados, salgados, fumados, em conserva, etc.
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IV. Atestado sanitário
— O inspector oficial certifica que os produtos da pesca e da aquicultura acima designados:
1. Foram capturados e manipulados a bordo dos navios em conformidade com as normas de higiene
fixadas pela Directiva 92/48/CEE;
2. Foram desembarcados, manipulados e, se for caso disso, embalados, preparados, transformados,
congelados, descongelados ou armazenados de forma higiénica no respeito das exigências dos
capítulos II, III e IV do anexo da Directiva 91/493/CEE;
3. Foram submetidos a um controlo sanitário, em conformidade com o capítulo V do anexo da
Directiva 91/493/CEE;
4. Foram embalados, identificados, armazenados e transportados em conformidade com os capítulos
VI, VII e VIII do anexo da Directiva 91/493/CEE;
5. Não provêm de espécies tóxicas ou que contenham biotoxinas;
6. Respeitam os critérios organolépticos, parasitológicos, químicos ou microbiológicos fixados relativamente a determinadas categorias de produtos da pesca pela Directiva 91/493/CEE e pelas suas
decisões de aplicação.
— O abaixo assinado, inspector oficial, declara ter conhecimento das disposições fixadas pela Directiva
91/493/CEE, Directiva 92/48/CEE e Decisão 98/424/CE.

Feito em ........................................................................, em .................................................................................
(Local)

(Data)

Carimbo
oficial (1)

.......................................................................................................................
Assinatura do inspector oficial (1)

.......................................................................................................................
(Nome em maiúsculas, título e cargo do signatário)

(1) O selo e a assinatura devem ser de uma cor diferente da das outras menções do certificado.
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L 190/85

ANEXO B
LISTA DOS ESTABELECIMENTOS APROVADOS

Número de
aprovação

MDV 001

Nome

Maldives Industrial Fisheries Company Ltd (MIFCO)

Endereço

Felivaru
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RECTIFICAÇOES

Rectificação à Directiva 98/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro
de 1998, relativa à defesa dos consumidores em matéria de indicações dos preços dos
produtos oferecidos aos consumidores
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 80 de 18 de Março de 1998)
Na página 29, nas nona e décima linhas do artigo 6ë, são suprimidos os termos «de três anos».
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