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REGULAMENTO (CE) N.o 1628/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 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) n.o 1498/98 (2), e, nomeadamente, o n.o
1 do seu artigo 4.o,
(1)

Considerando que o Regulamento (CE) n.o 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;

(2)

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 1.o
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o 3223/94 são fixados como indicado no
quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 27 de Julho de
1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 de 15.7.1998, p. 4.
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ANEXO
do Regulamento da Comissão, de 26 de Julho de 1999, que estabelece os valores forfetários de importação para a
determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
(EUR/100 kg)
Código NC

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

628
999
052
999
382
388
524
528
999
052
220
388
400
508
512
600
624
999
388
400
508
512
528
800
804
999
388
512
528
804
999
052
064
999
052
400
616
999
064
624
999

129,7
129,7
50,5
50,5
54,7
57,6
52,4
62,0
56,7
161,5
92,0
132,7
232,1
160,4
44,9
122,7
131,3
134,7
76,1
62,0
92,3
59,6
45,5
167,4
81,6
83,5
81,3
59,3
40,7
75,8
64,3
133,8
71,6
102,7
164,9
196,0
208,9
189,9
58,9
188,6
123,8

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 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) N.o 1629/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
relativo à abertura de um concurso especial para a venda no mercado interno de cerca de 6 000
toneladas de arroz na posse do organismo de intervenção italiano
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n 3072/95, de 22 de
Dezembro de 1995, que estabelece a organização comum de
mercado do arroz (1) com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 2072/98 (2), e, nomeadamente, a
alínea b), último travessão, do seu artigo 8.o,
(1)

(2)

(3)

Considerando que o Regulamento (CEE) n.o 75/91 da
Comissão (3) fixa os processos e as condições da colocação à venda do arroz paddy detido pelos organismos
de intervenção;
Considerando que, presentemente, no mercado italiano,
se regista a procura de determinadas variedades de arroz
utilizadas para consumo interno; que existem, disponíveis, determinadas quantidades dessas variedades nas
existências do organismo de intervenção; que é oportuno proceder á abertura de um concurso especial destinado à venda, no mercado interno, de cerca de 6 000
toneladas de arroz paddy na posse do organismo de
intervenção;
Considerando que as medidas previstas no presente
regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O organismo de intervenção italiano realizará um concurso
especial, nas condições fixadas no Regulamento (CEE) n.o
75/91, para a venda no mercado interno de cerca de 6 400
toneladas de arroz por si detidas em conformidade com o
disposto naquele regulamento.
Artigo 2.o
1.
O prazo de apresentação das propostas é fixado em 9 de
Agosto de 1999.
2.
As propostas devem ser apresentadas junto do organismo
de intervenção italiano:
Ente Nazionale Risi (ENR)
Piazza Pio XI 1,
I-20123Milano
(telex: 334032; tel.: 84 41 53).
Artigo 3.o
O organismo de intervenção italiano comunicará à Comissão, o
mais tardar na terça-feira da semana seguinte ao termo do
prazo para apresentação das propostas, a quantidade e os
preços médios dos diferentes lotes vendidos.
Artigo 4.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
(2) JO L 265 de 30.9.1998, p. 4.
(3) JO L 9 de 12.1.1991, p. 15.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1630/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
relativo ao fornecimento de cereais a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1292/96 do Conselho,
de 27 de Junho de 1996, relativo à política e à gestão da ajuda
alimentar e das acções específicas de apoio à segurança
alimentar (1), e, nomeadamente, o n.o 1, alínea b), do seu artigo
24.o,
(1)

Considerando que o citado regulamento estabelece a
lista dos países e organismos susceptíveis de beneficiar
da ajuda comunitária e determina os critérios gerais
relativos ao transporte da ajuda alimentar para lá do
estádio fob;

(2)

Considerando que, após várias decisões relativas à distribuição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu cereais
a certos beneficiários;

(3)

Considerando que é necessário efectuar esses fornecimentos de acordo com as regras previstas no Regulamento (CE) n.o 2519/97 da Comissão, de 16 de
Dezembro de 1997, que estabelece as regras gerais de
mobilização de produtos a fornecer a título do Regulamento (CE) n.o 1292/96 do Conselho para a ajuda

alimentar comunitária (2); que é necessário precisar,
nomeadamente, os prazos e condições de fornecimento
para determinar as despesas daí resultantes,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A título da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na Comunidade, a mobilização de cereais, tendo em vista fornecimentos
aos beneficiários indicados no anexo, em conformidade com o
disposto no Regulamento (CE) n.o 2519/97 e com as condições
constantes do anexo.
Considera-se que o proponente tomou conhecimento da totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as aceitou.
Qualquer outra condição ou reserva contida na sua proposta é
considerada como não escrita.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 166 de 5.7.1996, p. 1.

(2) JO L 346 de 17.12.1997, p. 23.
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ANEXO
LOTES A, B e C
1. Acções n.os: 180/98 (A); 181/98 (B); 182/98 (C)
2. Beneficiário (2): PAM (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma
[tel.: (39-6) 65 13 29 88; telefax: 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I]
3. Representante do beneficiário: a designar pelo beneficiário
4. País de destino: Bangladesh
5. Produto a mobilizar: trigo mole
6. Quantidade total (toneladas líquidas): 100 000
7. Número de lotes: 3 (A: 30 000 toneladas; B: 30 000 toneladas; C: 40 000 toneladas)
8. Características e qualidade do produto (3) (5): ver JO C 114 de 29.4.1991, p. 1 [ponto II.A.1a)]
9. Acondicionamento: A granel
10. Etiquetagem e marcação: —
— Língua a utilizar na marcação: —
— Indicações complementares: —
11. Modo de mobilização do produto: mercado da Comunidade
12. Estádio de entrega previsto: entregue no porto de desembarque — FOB estivado e arrumado
13. Estádio de entrega alternativo: —
14. a) Porto de embarque: —
b) Endereço de carregamento: —
15. Porto de desembarque: —
16. Local de destino: —
— porto ou armazém de trânsito: —
— via de transporte terrestre: —
17. Período ou data-limite de entrega no estádio previsto:
— primeiro prazo: A: de 23.8 a 12.9.1999; B: de 13.9 a 3.10.1999; C: de 4 a 24.10.1999
— segundo prazo: A: de 6 a 26.9.1999; B: de 27.9 a 17.10.1999; C: de 18.10 a 7.11.1999
18. Período ou data−limite de entrega no estádio alternativo:
— primeiro prazo: —
— segundo prazo: —
19. Prazo para a apresentação das propostas (às 12 horas, hora de Bruxelas):
— primeiro prazo: em 10.8.1999
— segundo prazo: em 24.8.1999
20. Montante da garantia do concurso: 5 euros por tonelada
21. Endereço para o envio das propostas e das garantias de concurso (1):
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel
telex: 25670 AGREC B; fax: (32−2) 296 70 03/296 70 04 (exclusivamente)
22. Restituição à exportação (4): restituição aplicável em 31.7.1999 fixada pelo Regulamento (CE) n.o 1383/1999 da
Comissão (JO L 163 de 29.6.1999, p. 3)
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Notas:
(1) Informações complementares: André Debongnie [tel.: (32−2) 295 14 65]
Torben Vestergaard [tel.: (32−2) 299 30 50]
(2) O fornecedor contactará o beneficiário ou o seu representante, o mais rapidamente possível, com vista a determinar os
documentos de expedição necessários.
(3) O fornecedor apresentará ao beneficiário um certificado passado por uma instância oficial e que comprove que, para o
produto a entregar, não foram ultrapassadas, no Estado-Membro em causa, as normas em vigor relativas à radiação
nuclear. O certificado de radioactividade deve indicar o teor de césio 134 e 137 e de iodo 131.
(4) O Regulamento (CE) n.o 259/98 da Comissão (JO L 25 de 31.1.1998, p. 39) é aplicável no que diz respeito à
restituição à exportação. A data referida no artigo 2.o do regulamento atrás citado é a referida no ponto 22 do
presente anexo. Chama−se a atenção do fornecedor para o n.o 1, último parágrafo, do artigo 4.o do referido
regulamento. A cópia do certificado será transmitida logo após a aceitação da declaração de exportação [telefax:
(32−2) 296 20 05)].
(5) O fornecedor transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, os documentos seguintes:
— certificado fitossanitário

27. 7. 1999
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REGULAMENTO (CE) N.o 1631/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
que altera o Regulamento (CE) n. 2198/98 e eleva a 1 800 108 toneladas o concurso permanente
para a exportação de cevada detido pelo organismo de intervenção alemão
o

stock; que é conveniente, por isso, nomeadamente, alterar
o anexo I do Regulamento (CE) n.o 2198/98;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 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) n.o
1253/1999 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
Considerando que o Regulamento (CEE) n.o 2131/93 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 39/1999 (4), fixa os processos
e as condições de colocação à venda dos cereais detidos
pelos organismos de intervenção;

(1)

Considerando que o Regulamento (CE) n.o 2198/98 da
Comissão (5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1510/1999 (6), abriu um
concurso permanente para a exportação de 1 600 325
toneladas de cevada detido pelo organismo de intervenção alemão; que a Alemanha informou a Comissão
da intenção do seu organismo de intervenção de
proceder a um aumento de 199 783 toneladas da quantidade posta a concurso com vista à exportação; que é
conveniente elevar a 1 800 108 toneladas a quantidade
global posta em concurso permanente para a exportação
de cevada detido pelo organismo de intervenção alemão;

(2)

Considerando que, tendo em conta o aumento das quantidades postas em concurso, se tornou necessário fazer
modificações na lista das regiões e das quantidades em

(3)

(4)

Considerando que as medidas previstas no presente
regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 2198/98 é alterado do seguinte modo:
1. O artigo 2.o passa a ter a seguinte redacção:«Artigo 2.o
1.
O concurso refere-se a uma quantidade máxima de
1 800 108 toneladas de cevada a exportar para todos os
países terceiros com excepção dos Estados Unidos da
América, do Canadá e do México.
2.
As regiões nas quais as 1 800 108 toneladas de cevada
estão armazenadas são as mencionadas no anexo I.»
2. O anexo I é substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
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 26 de Julho de 1999.
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

181 de 1.7.1992, p. 21.
160 de 26.6.1999, p. 18.
191 de 31.7.1993, p. 76.
5 de 9.1.1999, p. 64.
277 de 14.10.1998, p. 9.
175 de 10.7.1999, p. 29.
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ANEXO

«ANEXO I
(em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidades

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Nordrhein-Westfalen

597 114

Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern

134 168

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern

620 053

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

448 773»
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REGULAMENTO (CE) N.o 1632/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
que fixa os coeficientes aplicáveis aos cereais exportados sob a forma de whiskey irlandês para o
período de 1999/2000
para o período compreendido entre 1 de Julho de 1999
e 30 de Junho de 2000;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2825/93 da
Comissão, de 15 de Outubro de 1993, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, no que respeita à concessão de restituições adaptadas
para os cereais exportados sob a forma de determinadas
bebidas espirituosas, bem como os critérios de fixação dos seus
montantes (1), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 3098/94 (2),
e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
(1)

Considerando que o n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento
(CEE) n.o 2825/93 prevê que as quantidades de cereais
relativamente às quais é concedida a restituição são as
quantidades de cereais colocadas sob controlo e destiladas, afectadas de um coeficiente fixado anualmente
para cada Estado-Membro em causa; que este coeficente
exprime a relação média existente entre as quantidades
totais exportadas e as quantidades totais comercializadas
da bebida espirituosa em causa, com base na tendência
observada na evolução destas quantidades durante o
número de anos correspondente ao período médio de
envelhecimento da mesma bebida espirituosa; que, com
base nas informações fornecidas pela Irlanda e relativas
ao período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de
Dezembro de 1998, o referido período médio de envelhecimento era de, em 1998, cinco anos relativamente
ao whiskey irlandês; que é necessário fixar os coeficientes

(2)

Considerando que o artigo 10.o do protocolo n.o 3 do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (3) exclui a
concessão de restituições à exportação para o Liechtenstein, a Islândia e a Noruega; que, por conseguinte, é
necessário, nos termos do n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 2825/93, ter em conta esse facto no
cálculo do coeficiente para o período de 1999/2000;

(3)

Considerando que as medidas previstas no presente
regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Relativamente ao período compreendido entre 1 de Julho de
1999 e 30 de Junho de 2000, os coeficientes referidos no
artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 2825/93, aplicáveis aos
cereais utilizados na Irlanda para o fabrico de whiskey irlandês,
são fixados como indicado no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável com efeitos desde 1 de Julho de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 258 de 16.10.1993, p. 6.
(2) JO L 328 de 20.12.1994, p. 12.

(3) JO L 1 de 3.1.1994, p. 1.
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ANEXO
Coeficientes aplicáveis na Irlanda
Coeficiente aplicável
Período de aplicação

De 1 de Julho de 1999 a 30 de Junho de 2000
(1) Incluindo a cevada transformada em malte.

à cevada utilizada
no fabrico
do whiskey irlandês
categoria B (1)

aos cereais utilizados
no fabrico
de whiskey irlandês
categoria A

0,133

0,187
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REGULAMENTO (CE) N.o 1633/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
que fixa os coeficientes aplicáveis aos cereais exportados sob a forma de whisky espanhol para o
período de 1999/2000
para o período compreendido entre 1 de Julho de 1999
e 30 de Junho de 2000;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2825/93 da
Comissão, de 15 de Outubro de 1993, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 no
que respeita à concessão de restituições adaptadas para os
cereais exportados sob a forma de determinadas bebidas espirituosas, bem como os critérios de fixação dos seus
montantes (1), alerado pelo Regulamento (CE) n.o 3098/94 (2),
e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
(1)

Considerando que o n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento
(CEE) n.o 2825/93 prevê que as quantidades de cereais
relativamente às quais é concedida a restituição são as
quantidades de cereais colocadas sob controlo e destiladas, afectadas de um coeficiente fixado anualmente
para cada Estado-membro em causa; que este coeficente
exprime a relação média existente entre as quantidades
totais exportadas e as quantidades totais comercializadas
da bebida espirituosa em causa, com base na tendência
observada na evolução destas quantidades durante o
número de anos correspondente ao período médio de
envelhecimento da mesma bebida espirituosa; que, com
base nas informações fornecidas pela Espanha e relativas
ao período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de
Dezembro de 1998, o referido período médio de envelhecimento era de, em 1998, quatro anos relativamente
ao whisky espanhol; que é necessário fixar os coeficientes

(2)

Considerando que o artigo 10.o do protocolo n.o 3 do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (3) exclui a
concessão de restituições à exportação para o Liechtenstein, a Islândia, e a Noruega; que, por conseguinte, é
necessário, nos termos do n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 2825/93, ter em conta esse facto no
cálculo do coeficiente para o período de 1999/2000;

(3)

Considerando que as medidas previstas no presente
regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Relativamente ao período compreendido entre 1 de Julho de
1999 e 30 de Junho de 2000, os coeficientes referidos no
artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 2825/93, aplicáveis aos
cereais utilizados em Espanha para o fabrico de whisky espanhol, são fixados como indicado no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável com efeitos desde 1 de Julho de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 258 de 16.10.1993, p. 6.
(2) JO L 328 de 20.12.1994, p. 12.

(3) JO L 1 de 3.1.1994, p. 1.
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ANEXO

Coeficientes aplicáveis em Espanha
Período de aplicação

1 de Julho de 1999 a 30 de Junho de 2000

Coeficiente aplicável aos cereais utilizados no fabrico
do whisky espanhol categoria A

0,0055
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REGULAMENTO (CE) N.o 1634/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
que fixa os coeficientes aplicáveis aos cereais exportados sob a forma de whisky escocês para o
período de 1999/2000
cientes para o período compreendido entre 1 de Julho
de 1999 e 30 de Junho de 2000;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2825/93 da
Comissão, de 15 de Outubro de 1993, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 no
que respeita à concessão de restituições adaptadas para os
cereais exportados sob a forma de determinadas bebidas espirituosas, bem como os critérios de fixação dos seus
montantes (1), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 3098/94 (2),
e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
(1)

Considerando que o n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento
(CEE) n.o 2825/93 prevê que as quantidades de cereais
relativamente às quais é concedida a restituição são as
quantidades de cereais colocadas sob controlo e destiladas, afectadas de um coeficiente fixado anualmente
para cada Estado-Membro em causa; que este coeficente
exprime a relação média existente entre as quantidades
totais exportadas e as quantidades totais comercializadas
da bebida espirituosa em causa, com base na tendência
observada na evolução destas quantidades durante o
número de anos correspondente ao período médio de
envelhecimento da mesma bebida espirituosa; que, com
base nas informações fornecidas pelo Reino Unido e
relativas ao período compreendido entre 1 de Janeiro e
31 de Dezembro de 1998, o referido período médio de
envelhecimento era de, em 1998, sete anos relativamente ao whisky escocês; que é necessário fixar os coefi-

(2)

Considerando que o artigo 10.o do protocolo n.o 3 do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (3) exclui a
concessão de restituições à exportação para o Lichtenstein, a Islândia e a Noruega; que, por conseguinte, é
necessário, nos termos do n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 2825/93, ter em conta esse facto no
cálculo do coeficiente para o período de 1999/2000;

(3)

Considerando que as medidas previstas no presente
regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Relativamente ao período compreendido entre 1 de Julho de
1999 e 30 de Junho de 2000, os coeficientes referidos no
artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 2825/93, aplicáveis aos
cereais utilizados no Reino Unido para o fabrico de whisky
escocês, são fixados como indicado no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável com efeitos desde 1 de Julho de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 258 de 16.10.1993, p. 6.
(2) JO L 328 de 20.12.1994, p. 12.

(3) JO L 1 de 3.1.1994, p. 1.
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ANEXO

Coeficientes aplicáveis ao Reino Unido
Coeficiente aplicável
Período de aplicação

De 1 de Julho de 1999 a 30 de Junho de 2000

à cevada transformada em malte
utilizado no fabrico de
whisky de malte

aos cereais utilizados
no fabrico do
grain whisky

0,471

0,510
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REGULAMENTO (CE) N.o 1635/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
que fixa a taxa de câmbio aplicável a determinadas ajudas directas
30 de Junho de 1993, relativo ao facto gerador das taxas
de conversão agrícolas utilizadas no sector do lúpulo (6),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1410/1999;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2799/98 do Conselho,
de 15 de Dezembro de 1998, que estabelece o regime agrimonetário do euro (1),
Considerando que o facto gerador da taxa de câmbio
aplicável às ajudas relativas às culturas arvenses e às
leguminosas de grão é o início da campanha de comercialização a cujo título é concedida a ajuda, tal como
definido no n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o
2808/98 da Comissão, de 22 de Dezembro de 1998,
que estabelece normas de execução do regime agrimonetário do euro no sector agrícola (2), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1410/1999 (3);

(1)

Considerando que a citada taxa de câmbio está definida
no n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2808/98,
e que, nomeadamente, é igual à média, calculada pro rata
temporis, das taxas de câmbio aplicáveis durante o mês
que procede a data do facto gerador; que essa data é 1
de Julho de 1999;

(2)

Considerando que a taxa de câmbio a aplicar à ajuda ao
lúpulo, prevista no artigo 12.o do Regulamento (CEE) n.o
1696/71 do Conselho (4), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1257/1999 (5), está
igualmente definida do modo acima referido no artigo
1.o do Regulamento (CEE) n.o 1793/93 da Comissão, de

(3)

(4)

Considerando que o artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o
1410/1999 dispõe que a Comissão fixará a taxa de
câmbio a aplicar,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A taxa de câmbio a aplicar:
— às ajudas referidas no n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento
(CE) n.o 2808/98 e que têm como facto gerador o dia 1 de
Julho de 1999, e
— à ajuda ao lúpulo, prevista no artigo 12.o do Regulamento
(CEE) n.o 1696/71,
consta do anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de Julho de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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24.12.1998, p. 1.
24.12.1998, p. 36.
30.6.1999, p. 53.
4.8.1971, p. 1.
26.6.1999, p. 80.

(6) JO L 163 de 6.7.1993, p. 22.
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ANEXO
Taxa de câmbio a aplicar às ajudas referidas no artigo 1.o do presente regulamento
1 euro

7,43121
324,172

coroas dinamarquesas
dracmas gregas

8,83455

coronas suecas

0,650070

libras esterlinas
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REGULAMENTO (CE) N.o 1636/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
relativo à autorização de novos aditivos e de novas utilizações de aditivos em alimentos para
animais
trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a
agentes biológicos durante o trabalho (6), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 97/65/CE (7),
são integralmente aplicáveis à utilização e à manipulação, por parte dos trabalhadores, dos aditivos dos
alimentos para animais;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 70/524/CEE do Conselho, de 23
de Novembro de 1970, relativa aos aditivos na alimentação
para animais (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1411/1999 da Comissão (2), e, nomeadamente, os seus artigos 3.o e 9.oJ,
(1)

Considerando que a Directiva 70/524/CEE prevê a possibilidade de, atenta a evolução dos conhecimentos científicos e técnicos, serem autorizados novos aditivos ou
novas utilizações de aditivos;

(2)

Considerando que, em derrogação da Directiva 70/
/524/CEE, a Directiva 93/113/CE do Conselho, de 14 de
Dezembro de 1993, relativa à utilização e à comercialização das enzimas, dos microrganismos e dos seus
preparados na alimentação para animais (3), com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 97/40/
/CE (4), autorizou os Estados-Membros a admitirem
temporariamente a utilização e comercialização de
enzimas, microrganismos e seus preparados;
Considerando que podem ser provisoriamente autorizados novos aditivos ou novas utilizações de aditivos se,
atendendo aos teores admitidos nos alimentos para
animais, não tiverem efeitos adversos na saúde humana,
na sanidade animal ou no ambiente, não prejudicarem
os consumidores por alteração das características do
produto animal, a presença dos aditivos nos alimentos
para animais puder ser controlada e for razoável admitir,
com base nos resultados disponíveis, que os mesmos
têm efeitos favoráveis nas características dos alimentos
em que são incorporados ou na produção animal;

(3)

Considerando que as disposições da Directiva 89/
/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa
à aplicação de medidas destinadas a promover a
melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no
trabalho (5) e das suas directivas especiais pertinentes,
designadamente a Directiva 90/679/CEE do Conselho, de
26 de Novembro de 1990, relativa à protecção dos

(4)

(5)

Considerando que, após exame dos processos apresentados pelos Estados-Membros em conformidade com o
artigo 3.o da Directiva 93/113/CE, se verifica que um
certo número de preparações pertencentes aos grupos
das enzimas e dos microrganismos pode ser temporariamente autorizado;

(6)

Considerando que o Comité científico da alimentação
animal emitiu parecer favorável no que se refere à
inocuidade dessas preparações;

(7)

Considerando que as medidas previstas no presente
regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité permanente dos alimentos para animais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As preparações pertencentes ao grupo das enzimas constantes
do anexo I do presente regulamento podem ser autorizadas
como aditivos na alimentação dos animais, de acordo com a
Directiva 70/524/CEE, nas condições indicadas no mesmo
anexo.
Artigo 2.o
A preparação pertencente ao grupo dos microrganismos constante do anexo II do presente regulamento pode ser autorizada
como aditivo na alimentação dos animais, de acordo com a
Directiva 70/524/CEE, nas condições indicadas no mesmo
anexo.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no dia 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 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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14.12.1970, p. 1.
30.6.1999, p. 56.
31.12.1993, p. 17.
9.7.1997, p. 21.
29.6.1989, p. 1.

(6) JO L 374 de 31.12.1990, p. 1.
(7) JO L 335 de 6.12.1997, p. 17.

Teor mínimo
Aditivo

Designação química, descrição

34

Endo-1, 3 (4)beta-glucanase
EC 3.2.1.6

Preparação de endo- 1,3 (4)beta-glucanase e endo- 1,4-beta-xilanase produzidas por Aspergillus
niger (NRRL 25541) e de alfaamilase produzida por Aspergillus

Idade máxima

Teor máximo

Unidades de actividade/kg de
alimento completo

Outras disposições

Duração da autorização

PT

N.o

Espécie ou
categoria de
animal
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ANEXO I

Alfa-amilase
EC 3.2.11

35

Endo-1,3(4)- beta-glucanase
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-beta-xilanase
EC3.2.1.8

4 meses

oryzae (ATCC 66 222) com uma
actividade mínima de:
Endo-1,3 (4)-beta-glucanase:
275 U/g (1)
Endo 1,4-beta-xilanase:

400 U/g (2)
Alfa-amilase: 3 100 U/g (3)

Preparação de endo-1,3(4)-betaglucanase produzida por Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2106) e de endo-1,4-beta-xilanase
produzida por Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) com uma

—

—

1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à
granulação.
2. Dose recomendada por quilograma de alimento

Endo-1,
(4)- betaxilanase:
240 U

—

completo:
Endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 165 U
Endo- 1,4-beta-xilanase: 240 U
Alfa-amilase: 1 860 U.
3. Para utilização em alimentos compostos que

Alfa-amilase:
1 860 U

—

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 80 U

—

Endo-1,4-beta-xilanase

—

30.9.1999

contenham cereais ricos em amidos e polissacáridos não amiláceos (sobretudo arabinoxilanos e
beta-glucanos); por exemplo, que contenham
mais de 45 % de cevada e 10 % de trigo ou
milho.

1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à
granulação.
2. Dose recomendada por quilograma de alimento
completo:

Endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 80 U
Endo- 1,4-beta-xilanase: 180 U.
3. Para utilização em alimentos compostos ricos em
polissacáridos não amiláceos (sobretudo beta-glucanos e arabinoxilanos) por exemplo, que
contenham mais de 60 % de cevada.

30.9.1999

27. 7. 1999

actividade mínima de:
Endo- 1,3(4)-beta-glucanase:
80 U/g (4)
Endo 1,4-beta-xilanase:
180 U/g (5)

Galinhas
poedeiras

Endo-1,3
(4)- betaglucanase:
165 U

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Endo-1,4-beta-xilanase
EC 3.2.1.8

Leitões

N.o

Endo-1,3(4)-beta-glucanase
EC 3.2.1.6

Preparação de endo- 1,3(4)-beta-glucanase produzida por Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2106) e de endo-1,4-beta-xilanase
produzida por Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) com uma

Frangos de
engorda

actividade mínima de:
Endo 1,3(4)-beta- glucanase:
300 U/g (6)
Endo 1,4-beta-xilanase:
300 U/g (7)

Galinhas
poedeiras

Idade máxima

Unidades de actividade/kg de
alimento completo

—

Endo-1,3(4)-beta-glucanase
300 U

—

—

Endo-1,4beta-xilanase:
300 U

—

Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
300 U

—

Endo-1,4-beta-xilanase:
300 U

—

Outras disposições

1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à
granulação.
2. Dose recomendada por quilograma de alimento
completo:

Duração da autorização

30.9.1999

Endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 300 U
Endo- 1,4-beta-xilanase: 300 U.
3. Para utilização em alimentos compostos ricos em
polissacáridos não amiláceos (sobretudo beta-glucanos e arabinoxilanos); por exemplo, que
contenham mais de 40 % de cevada.

1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à
granulação.
2. Dose recomendada por quilograma de alimento
completo:

30.9.1999

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Endo-1,4-beta-xilanase
EC 3.2.1.8

Designação química, descrição

PT

36

Aditivo

Teor máximo

27. 7. 1999

Teor mínimo
Espécie ou
categoria de
animal

Endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 300 U
Endo- 1,4-beta-xilanase: 300 U.
3. Para utilização em alimentos compostos ricos em
polissacáridos não amiláceos (sobretudo beta-glucanos e arabinoxilanos); por exemplo, que
contenham mais de 35 % de cevada.

L 194/19

Aditivo

Designação química, descrição

37

Endo-1,4-beta-xilanase EC
3.2.1.8

Preparação de endo- 1,4-beta-xilanase produzida por Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2105) e
subtilisina produzida por Bacillus
subtilis (ATCC 2107) com a actividade mínima de:

—

Unidades de actividade/kg de
alimento completo

Endo-1,4beta-xilanase:
500 U

—

Outras disposições

1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à
granulação.

Duração da autorização

30.9.1999

2. Dose recomendada por quilograma de alimento

Endo-1,4-beta-xilanase: 2 500 U/
/g (8)
Subtilisina: 800 U/g (9)

Subtilisina:
160 U

—

completo:
Endo- 1,3 (4)-beta-glucanase:
Endo- 1,4-beta-xilanase: 500- 2 500 U
Subtilisina: 160-800 U.
3. Para utilização em alimentos compostos por
exemplo, que contenham mais de 65 % de trigo.

Perus

—

Endo-1,4beta-xilanase:
825 U

—

1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à
granulação.
2. Dose recomendada por quilograma de alimento

Subtilisina:
265 U

—

30.9.1999

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Subtilisina
EC 3.4.21.62

Frangos de
engorda

Idade máxima

PT

N.o

Teor máximo

L 194/20

Teor mínimo
Espécie ou
categoria de
animal

completo:
Endo- 1,4-beta-xilanase: 825-2 500 U
Subtilisina: 265-800 U.
3. Para utilização em alimentos compostos; por
exemplo, que contenham mais de 45 % de trigo.

27. 7. 1999

N.o

Endo-1,4-beta-xilanase
EC 3.2.1.8

Subtilisina EC 3.4.21.62.

Endo-1,3(4)-beta-glucanase
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-beta-xilanase:
EC 3.2.1.8.

Preparação de endo- 1,4-beta-xilanase produzida por Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2105) e
subtilisina produzida pelo Bacillus
subtilis (ATCC 2107), com uma

Leitões

Idade máxima

4 meses

uma actividade mínima de:
Endo 1,3(4)-beta-glucanase:
400 U/g (12)
Endo 1,4-beta-xilanase:
400 U/g (13)

Endo-1,4-beta- xilanase:
5 000 U

—

Outras disposições

1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à
granulação.

Duração da autorização

30.9.1999

2. Dose recomendada por quilograma de alimento

actividade mínima de:
Endo- 1,4-beta-xilanase:
5 000 U/g (10)
Subtilisina: 500 U/g (11)

Preparação de endo 1,3(4)-beta-glucanase produzida por Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2106) e endo-1,4-beta-xilanase
produzida por Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), com

Unidades de actividade/kg de
alimento completo

Subtilisina:
500 U

—

completo:
Endo- 1,4-beta-xilanase: 5 000 U
Subtilisina: 500 U.
3. Para utilização em alimentos compostos; por
exemplo, que contenham mais de 40 % de trigo.

Suínos de
engorda

—

Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
400 U

—

Endo-1,4-beta-xilanase:
400 U

—

1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à
granulação.
2. Dose recomendada por quilograma de alimento
completo:

30.9.1999

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Designação química, descrição

PT

38

Aditivo

Teor máximo

27. 7. 1999

Teor mínimo
Espécie ou
categoria de
animal

Endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 400 U
Endo- 1,4-beta-xilanase: 400 U.
3. Para utilização em alimentos compostos ricos em
polissacáridos não amiláceos (sobretudo beta-glucanos e arabinoxilanos); por exemplo, que
contenham mais de 65 % de cevada.

L 194/21

Aditivo

Designação química, descrição

40

Endo-1,3(4)- beta-glucanase EC 3.2.1.6

Preparação de endo-1,3(4)-beta-glucanase produzida por Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2106),
endo-1,4-beta-xilanase
produzida por Trichoderma longi-

Outras disposições

—

brachiatum (ATCC 2105) e subtilisina produzida por Bacillus subtilis
(ATCC 2107) com uma actividade
mínima de:
Endo- 1,3(4)-beta-glucanase:
100 U/g (14)

Endo 1,4-beta-xilanase:
90 U

—

Subtilisina EC 3.4.21.62.

Endo- 1,4-beta-xilanase:
300 U/g (15)
Subtilisina: 800 U/g (16)

Subtilisina:
240 U

—

exemplo, que contenham mais de 60 % de
cevada.

Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6

Preparação de endo- 1,3(4)-beta-glucanase produzida por Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2106),
endo-1,4-beta-xilanase
produzida por Trichoderma longi-

Endo-1,3(4)beta-glucanase:
25 U

—

1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à
granulação.

Endo 1,4-beta-xilanase:
625 U

—

Subtilisina:
200 U

—

Endo-1,4-beta-xilanase
EC 3.2.1.8.

Subtilisina EC 3.4.21.62.

brachiatum (ATCC 2105) e subtilisina produzida por Bacillus subtilis
(ATCC 2107) com um actividade
mínima de:
Endo 1,3(4)-beta-glucanase:

—

30.9.1999

2. Dose recomendada por quilograma de alimento
completo:
Endo- 1,3 (4)-beta-glucanase:30-100 U
Endo- 1,4-beta-xilanase: 90-300 U
Subtilisina: 240-800 U.
3. Para utilização em alimentos compostos; por

30.9.1999

2. Dose recomendada por quilograma de alimento

completo:
Endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 25-100 U
Endo- 1,4-beta-xilanase: 625-2 500 U
Subtilisina: 200-800 U.

3. Para utilização em alimentos compostos; por
exemplo, que contenham mais de 30 % de trigo
e 10 % de cevada.

27. 7. 1999

100 U/g (17)
Endo- 1,4-beta-xilanase:
2 500 U/g (18)
Subtilisina: 800 U/g (19)

Frangos de
engoda

1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à
granulação.

Duração da autorização

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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—

Unidades de actividade/kg de
alimento completo

Endo-1,3(4)beta-glucanase:
30 U

Endo-1,4-beta-xilanase
EC 3.2.1.8.

Frangos de
engorda

Idade máxima

PT

N.o

Teor máximo

L 194/22

Teor mínimo
Espécie ou
categoria de
animal

N.o

Aditivo

Designação química, descrição

Endo-1,4-beta-xilanase
EC 3.2.1.8

Preparação de endo 1,4-beta-xilanase produzida por Trichoderma
longibrachiatum (IMI SD 135) com
uma actividade mínima de:
Forma sólida: 4 000 U/g (20)
Características da preparação
autorizada:
Endo- 1,4-beta-xilanase: 1,99 %
Trigo: 97,7 %
Propionato de cálcio: 0,3 %
Lecitina: 0,01 %

Leitões

4 meses

Endo-1,3(4)beta-glucanase:
100 U

—

Endo 1,4-beta-xilanase:
2 500 U

—

Subtilisina:
800 U

—

4 000 U

—

Outras disposições

1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à
granulação.

Duração da autorização

30.9.1999

2. Dose recomendada por quilograma de alimento
completo:
Endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 100 U
Endo- 1,4-beta-xilanase: 2 500 U
Subtilisina: 800 U.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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—

Unidades de actividade/kg de
alimento completo

PT

Galinhas
poedeiras

Idade máxima

Teor máximo

27. 7. 1999

Teor mínimo
Espécie ou
categoria de
animal

3. Para utilização em alimentos compostos; por
exemplo, que contenham mais de 50 % de trigo
e 25 % de cevada.

1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à
granulação.

30.9.1999

2. Dose recomendada por quilograma de alimento
completo:
4 000 U.
3. Para utilização em alimentos compostos ricos em
polissacáridos não amiláceos (sobretudo arabinoxilanos); por exemplo, que contenham mais de
60 % de trigo.

L 194/23

(1) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente glucose) por minuto a partir de beta-glicanos da aveia, a pH 4,0 e 30 °C.
(2) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente glucose) por minuto a partir de xilanos da aveia, a pH 4,0 e 30 °C.
(3) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente glucose) por minuto a partir de amido de trigo, a pH 4,0 e 30 °C.
(4) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente glucose) por minuto a partir de beta-glucanos da cevada a pH 5,0 e 30 °C.
(5) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente xilose) por minuto a partir de xilanos de espelta de aveia, a pH 5,3 e 50 °C.
(6) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente glucose) por minuto a partir de beta-glucanos da cevada, a pH 5,0 e 30 °C.
(7) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente xilose) por minuto a partir de xilanos de espelta de a aveia, a pH 5,3 e 30 °C.
(8) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente xilose) por minuto a partir de xilanos de espelta de aveia, a pH de 5,3 e 50 °C.
(9) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente tirosina) por minuto a partir de um substrato de caseína, a pH 7,5 e 40 °C.
(10) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente xilose) por minuto a partir de xilanos de espelta de aveia, a pH 5,3 e 50 °C.
(11) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente tirosina) por minuto a partir de um substrato de caseína, a pH de 7,5 e 40 °C.
(12) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente glucose) por minuto a partir de beta-glucanos da cevada, a pH 5,0 e 30 °C.
(13) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente xilose) por minuto a partir de xilanos de espelta de da aveia, a pH 5,3 e 50 °C.
(14) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente glucose) por minuto a partir de beta-glucanos da cevada, a pH 5,0 e 30 °C.
(15) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente xilose) por minuto a partir de xilanos de espelta de da aveia, a pH 5,3 e 50 °C.
(16) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente torosina) por minuto a partir de um substrato de caseína, a pH 7,5 e 40 °C.
(17) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente glucose) por minuto a partir de beta-glucanos da cevada, a pH 5,0 e 30 °C.
(18) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente xilose) por minuto a partir de xilanos de espelta de aveia,a pH 5,3 e 50 °C.
(19) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente tirosina) por minuto a partir de um substrato de caseína, a pH 7,5 e 40 °C.
(20) 1 U é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente xilose) por minuto a partir de xilanos de espelta de aveia, a pH 5,3 e 50 °C.

L 194/24
PT
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Teor mínimo
N.

o

Enteroccocus faecium
DSM 10 663
NCIMB 10 415

Designação química, descrição

Preparação de Enteroccocus faecium
com pelo menos:
Formas pulverulenta e granulada:
3,5 × 1010 CFU/g de aditivo
Forma revestida:
2,0 × 1010 CFU/g de aditivo
Forma líquida:
1 × 1010 CFU/ml de aditivo

Vitelos

Frangos de
engorda

Idade máxima

Teor máximo

CFU/kg de alimento completo

Outras disposições

Duração
da autorização

1 × 109

1 × 1010

Nas instruções de utilização do aditivo e
da pré-mistura, indicar a temperatura de
armazenamento, o prazo de validade e a
estabilidade à granulação.

30.9.1999

—

1 × 109

1 × 1010

1. Nas instruções de utilização do
aditivo e da pré-mistura, idicar a
temperatura de armazenamento, o
prazo de validade e a estabilidade à
granulação.

30.9.1999

2. Pode ser utilizado em alimentos
compostos que contenham os coccidiostáticos permitidos: amprólio,
amprólio-etopabato
arprinocide,
decoquinato, diclazuril, dinitiolmide,
halofuginona, lasalocida de sódio,
maduramicina de amónio, meticlorpindol/metilbenzoquato, monensina
de sódio, narasina, nicarbazina, robenidina, salinomicina de sódio.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

6 meses

PT

13

Aditivo

Espécie ou categoria
de animal

27. 7. 1999

ANEXO II

L 194/25

L 194/26
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REGULAMENTO (CE) N.o 1637/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
que fixa, para a campanha de comercialização de 1999/2000, o preço mínimo a pagar aos produtores e o preço de compra pelos organismos de armazenagem de figos secos não transformados,
bem como o montante da ajuda à produção para os figos secos
nismos de armazenagem são definidas pelo Regulamento (CE) n.o 1622/1999 da Comissão, de 23 de Julho
de 1999, que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.o 2201/96 do Conselho no que respeita ao
regime de armazenagem aplicável às uvas secas e aos
figos secos não transformados (6), pelo que é conveniente fixar, para a campanha de 1999/2000, o preço de
compra dos figos da qualidade mais baixa definida no
anexo I do Regulamento (CE) n.o 1573/1999;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2201/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector dos produtos transformados à
base de frutas e produtos hortícolas (1), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 2199/97 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu
artigo 3.o, o n.o 9 do seu artigo 4.o e o n.o 8 do seu artigo 9.o,

Considerando que o Regulamento (CE) n.o 504/97 da
Comissão, de 19 de Março de 1997, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CE) n.o 2201/96
no que respeita ao regime de ajuda à produção no sector
dos produtos transformados à base de frutas e produtos
hortícolas (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1607/1999 (4), fixa, no seu
artigo 2.o, as datas das campanhas de comercialização;

(1)

(4)

Considerando que as medidas previstas no presente
regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Produtos Transformados à Base
de Frutas e Produtos Hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para a campanha de comercialização de 1999/2000:

Considerando que os critérios de fixação do preço
mínimo e do montante da ajuda à produção são determinados nos artigos 3.o e 4.o do Regulamento (CE) n.o
2201/96 e que os produtos para os quais são fixados o
preço mínimo e a ajuda são indicados nos artigos 1.o e
2.o do Regulamento (CE) n.o 1573/1999 da Comissão,
de 19 de Julho de 1999, que estabelece normas de
execução do Regulamento (CE) n.o 2201/96 do
Conselho no que diz respeito às características dos figos
secos que beneficiam do regime de ajuda à produção (5),
pelo que é conveniente fixar o preço mínimo e a ajuda à
produção para a campanha de 1999/2000;

(2)

Considerando que os critérios de fixação do preço ao
qual os organismos de armazenagem compram os figos
secos são determinados no n.o 2, alínea a), do artigo 9.o
do Regulamento (CE) n.o 2201/96 e que as condições de
compra e de gestão dos produtos por parte dos orga-

(3)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

297 de 21.11.1996, p. 29.
303 de 6.11.1997, p. 1.
78 de 20.3.1997, p. 14.
190 de 23.7.1999, p. 11.
187 de 20.7.1999, p. 27.

a) O preço mínimo, referido no artigo 3.o do Regulamento
(CEE) n.o 2201/96, é de 87,886 euros por 100 quilogramas
líquidos no estádio «saída do produtor» para os figos secos
não transformados;
b) A ajuda à produção, referida no artigo 4.o do mesmo regulamento, é de 29,335 euros por 100 quilogramas líquidos
para os figos secos;
c) O preço de compra, referido n.o 2 do artigo 9.o do mesmo
regulamento, é de 58,444 euros por 100 quilogramas
líquidos para os figos secos por 100 quilogramas líquidos
para os figos secos não transformados.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Agosto de
1999.
(6) JO L 192 de 24.7.1999, p. 33.

27. 7. 1999
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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L 194/28
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REGULAMENTO (CE) N.o 1638/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
que estabelece as normas de execução do Regulamento (CE) n.o 1269/1999 do Conselho e prevê o
reembolso parcial dos direitos de importação cobrados no âmbito dum contingente de cevada
destinada ao fabrico de cerveja
certificado de importação tenha sido apresentado a
partir da entrada em vigor do presente regulamento e
até 31 de Dezembro de 1999, dentro do limite do saldo
ainda por utilizar do contingente anual de 50 000 toneladas, a taxa do direito de importação deve ser reduzida
em 50 %;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1269/1999 do
Conselho, de 14 de Junho de 1999, que abre um contingente
pautal comunitário de cevada do código NC 1003 00 destinada
ao fabrico de cerveja (1), e, nomeadamente, o seu artigo 2.o,

(3)

Considerando que o contingente pautal aberto pelo
Regulamento (CE) n.o 1269/1999 abrange os períodos
compreendidos entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro,
respectivamente, de 1999 e 2000; que, não obstante o
artigo 2.o desse regulamento, nenhuma disposição com
carácter retroactivo pode garantir a qualidade da cevada
já importada, nem reconhecer documentos susceptíveis
de garantir tal natureza;

(4)

Considerando que é conveniente assegurar o respeito
deste compromisso internacional, prevendo a possibilidade de os operadores que realizaram, durante o período
em causa, importações de cevada de uma qualidade
específica destinada à indústria da cerveja beneficiarem, a
seu pedido, da diminuição do direito de importação,
após dedução de eventuais reduções forfetárias; que é,
portanto, necessário autorizar os Estados-Membros a
reembolsar os direitos cobrados em excesso aos operadores que possam provar que beneficiaram da redução
do direito de importação de 8 euros por tonelada,
prevista para a cevada destinada ao fabrico de malte,
entre 1 de Janeiro de 1999 e a data de entrada em vigor
do presente regulamento; que, atendendo a que o
período previsto para a transformação da cevada em
malte, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1249/96, é
de seis meses a contar da data de introdução em livre
prática e que, para o fabrico do tipo de cerveja previsto
pelo presente contingente, um período de 100 dias é
perfeitamente suficiente, é oportuno, para efeitos de
simplificação, manter esses períodos no âmbito das
disposições que regem o presente contingente;

(5)

Considerando que as medidas estatuídas pelo presente
regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (2), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1523/1999 (3), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 10.o,
Considerando que as disposições que regem o tratamento das importações de cereais para a Comunidade
foram desenvolvidas no Regulamento (CE) n.o 1249/96
da Comissão, de 28 de Junho de 1996, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CEE) n.o 1766/92
do Conselho no que respeita aos direitos de importação
no sector dos cereais (4), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2519/98 (5); que o
referido regulamento prevê, no n.o 5 do seu artigo 2.o,
em determinadas condições, uma redução forfetária do
direito de importação num montante de 8 euros por
tonelada no que respeita, nomeadamente, à cevada para
a indústria da cerveja;

(1)

Considerando que, em aplicação do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1269/1999, está aberto para 1999 e
2000 um contingente pautal de 50 000 toneladas de
cevada de qualidade do código NC 1003 00, destinada à
produção de malte a utilizar no fabrico de uma determinada cerveja envelhecida em depósitos que contenham
madeira de faia; que a taxa do direito aplicável a estas
importações é de 50 % do direito total em vigor no dia
da importação, sem a redução forfetária do direito de
importação de 8 euros por tonelada prevista no Regulamento (CE) n.o 1249/96; que é, por conseguinte, conveniente ajustar os direitos aplicados nos termos do Regulamento (CE) n.o 1249/96 relativamente a uma quantidade máxima de 50 000 toneladas de cevada destinada à
indústria da cerveja, para a qual o pedido de certificado
de importação tenha sido apresentado entre 1 de Janeiro
de 1999 e a data de entrada em vigor do presente
regulamento, reduzindo em 50 % a taxa do direito em
vigor no dia da introdução em livre prática do produto
importado, devendo o montante assim obtido ser acrescido de 8 euros por tonelada, para ter em conta a
redução forfetária do direito de importação que possa ter
sido aplicada quando da introdução em livre prática;
que, em relação às quantidades para as quais o pedido de

(2)
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Em aplicação do disposto no artigo 1.o do Regulamento
(CE) n.o 1269/1999, é reembolsado um montante igual a 50 %
do direito de importação em vigor para cada remessa em causa
no dia da introdução em livre prática, diminuído de 8 euros
por tonelada, em relação às quantidades de cevada, destinadas
ao fabrico de cerveja envelhecida em depósitos que contenham
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madeira de faia, que tenham beneficiado, quando da introdução
em livre prática, de uma redução forfetária de 8 euros por
tonelada, nos termos do n.o 5 do artigo 2.o do Regulamento
(CE) n.o 1249/96, e em relação às quais tenha sido pedido um
certificado de importação entre 1 de Janeiro de 1999 e a data
de entrada em vigor do presente regulamento, até ao limite de
50 000 toneladas e a pedido do importador ou do seu mandatário.
Esse reembolso do direito é concedido na condição de:
— a cevada importada ter sido transformada em malte no
prazo de seis meses a contar da data de introdução em livre
prática, e
— o malte assim fabricado ter sido transformado em cerveja
envelhecida em depósitos que contenham madeira de faia,
dentro de um prazo de, no máximo, 100 dias a contar da
data de transformação da cerveja em malte.
2.
Para as quantidades referidas no n.o 1, os interessados
apresentam à autoridade competente do Estado-Membro que
emitiu o certificado de importação, dentro de um prazo de, no
máximo, 15 dias úteis a contar da data de entrada em vigor do
presente regulamento, um pedido de atribuição de direito reduzido, em conformidade com o modelo constante do anexo II,
especificando a quantidade que pode ser objecto do reembolso
parcial do direito referido no n.o 1.
O pedido deve ser acompanhado:
— do certificado de importação ou do extracto do certificado
de importação que comprove a introdução em livre prática
dessa quantidade,
— da prova de que o requerente constituiu, perante o organismo emissor do certificado de importação, uma garantia
de boa fé dum montante de 5 euros por tonelada, e
— de um pedido de atestado para o reembolso do direito, em
conformidade com o modelo constante do anexo I.
3.
Os Estados-Membros comunicam à Comissão, por telex,
telefax ou telegrama, no prazo de cinco dias úteis a contar do
termo do prazo referido no primeiro parágrafo do n.o 2, as
quantidades a que dizem respeito os pedidos de atribuição de
direito reduzido apresentados de 1 de Janeiro de 1999 até à
data de entrada em vigor do presente regulamento.
4.
Com base nas informações transmitidas pelos Estados-Membros, no caso de a quantidade total em relação à qual
tenham sido apresentados pedidos de atribuição de direito
reduzido ser superior, para o período em causa, a 50 000
toneladas, a Comissão comunica aos Estados-Membros, no
prazo de três dias úteis a contar do termo do prazo referido no
n.o 3, a percentagem de redução a aplicar às quantidades em
relação às quais foram apresentados pedidos de atestado.
5.
A autoridade competente do Estado-Membro emissor do
certificado de importação emite um atestado conforme ao
modelo constante do anexo I, tendo em conta, se for caso
disso, a percentagem de redução referida no n.o 4, que especifique a quantidade que pode ser objecto do reembolso parcial
do direito.
Esse atestado só é emitido e a garantia de boa fé referida no n.o
2 só é liberada em relação às quantidades para as quais o
interessado apresente as provas seguintes:
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— A prova da transformação em malte referida no n.o 5,
alínea c), do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96; e
— Um atestado suplementar que comprove a transformação
do malte em cerveja envelhecida em depósitos que contenham madeira de faia, dentro dos prazos previstos no n.o 1.
Esse atestado é emitido:
— por uma autoridade administrativa, que comprove que
a fábrica onde o malte em questão foi utilizado para o
fabrico de cerveja dispunha de recipientes de maturação
que continham madeira de faia, quando a transformação em cerveja tenha sido efectuada antes da publicação do presente regulamento,
— pelo serviço aduaneiro encarregado do controlo da
transformação da cevada em malte, para as quantidades
de cevada relativamente às quais o certificado de importação tenha sido pedido antes da publicação do
presente regulamento, mas cuja transformação em
cerveja não tenha ainda sido efectuada nessa data.
É liberada a garantia de fé boa referida no n.o 2, correspondente
às quantidades efectivamente transformadas, mas não atribuídas.
6.
Os pedidos de reembolso devem ser apresentados pelos
interessados na estância aduaneira de contabilização. Os
pedidos de reembolso devem ser acompanhados:
a) Do certificado de importação, ou de uma cópia autenticada
do mesmo;
b) Do atestado referido no n.o 5; e
c) Da declaração de introdução em livre prática referente à
importação em causa.

Artigo 2.o
1.
Em aplicação do disposto no artigo 1.o do Regulamento
(CE) n.o 1269/1999, o direito da pauta aduaneira comum em
vigor no dia da introdução em livre prática é diminuído, para
cada lote em causa, a pedido do importador ou do seu mandatário, de um montante igual a 50 %, em relação às quantidades
de cevada do código NC 1003 00 destinadas ao fabrico de
malte (número de ordem do contingente: 09.4061), a utilizar
para a produção de cerveja envelhecida em depósitos que
contenham madeira de faia, em relação às quais tenha sido
pedido um certificado de importação no decurso de 2000 e
entre a data de entrada em vigor do presente regulamento e 31
Dezembro de 1999 Nesse caso, não se aplica a redução do
direito de 8 euros, por tonelada prevista no n.o 5 do artigo 2.o
do Regulamento (CE) n.o 1249/96.
Contudo, para o período compreendido entre a data de entrada
em vigor do presente regulamento e 31 de Dezembro de 1999,
essa diminuição do direito de importação de 50 % só se aplica
a uma quantidade igual ao contingente de 50 000 toneladas
para 1999, a que se subtrai o volume dos pedidos de reembolso do direito apresentados a título do período compreendido entre 1 de Janeiro de 1999 e a data de entrada em vigor
do presente regulamento, em conformidade com o disposto no
artigo 1.o Se necessário, a atribuição do direito reduzido aplica-se somente aos pedidos que correspondam à quantidade assim
calculada por ordem cronológica de apresentação a contar da
data de entrada em vigor do presente regulamento.
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Essa redução do direito é concedida na condição de:
— a cevada importada ter sido transformada em malte no
prazo de seis meses a contar da data de introdução em livre
prática, e
— o malte assim fabricado ter sido transformado em cerveja
envelhecida em depósitos que contenham madeira de faia,
dentro de um prazo de, no máximo, 100 dias a contar da
data de transformação da cerveja em malte.
2.
O pedido de certificado de importação e o certificado de
importação estabelecido em conformidade com o disposto no
n.o 5 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96 conterão,
na casa 24, uma das menções seguintes:
— Derecho 50 % solicitado. Reglamento (CE) no 1638/1999.
Contingente arancelario no 09.4061
— Anmodning om 50 % toldsats. Forordning (EF) nr. 1638/
/1999. Toldkontingent nr. 09.4061
— 50 %-Satz beantragt. Verordnung (EG) Nr. 1638/1999.
Zollkontingent Nr. 09.4061
— Ζητούµενος δασµός 50 %. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1638/1999.
∆ασµολογικές ποσοστώσεις υπ' αριθ. 09.4061
— 50 % duty requested. Regulation (EC) No 1638/1999. Tariff
quota No 09.4061
— Droit 50 % demandé. Reglement (CE) no 1638/1999.
Contingent tarifaire no 09.4061
— Dazio 50 % richiesto. Regolamento (CE) n. 1638/1999.
Contingente tariffario n. 09.4061
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3.
Antes do termo do período anual em curso, o interessado
apresenta um pedido de atribuição de direito reduzido, em
conformidade com o modelo constante do anexo II, às autoridades competentes do Estado-Membro de introdução em livre
prática. Esse pedido de atribuição direito reduzido só é admissível se for acompanhado:
— da prova de que o requerente é uma pessoa singular ou
colectiva que exerce uma actividade comercial no sector
dos cereais desde há, pelo menos, 12 meses e está registada
no Estado-Membro onde o pedido é apresentado,
— da prova de que o requerente constituiu, perante o organismo competente do Estado-Membro de introdução em
livre prática, uma garantia no montante de 10 euros por
tonelada,
— do compromisso escrito do requerente de que a totalidade
das mercadorias a importar, no prazo de seis meses a
contar da data de aceitação da introdução em livre prática,
será transformada em malte destinado ao fabrico de cerveja
envelhecida em depósitos que contenham madeira de faia,
no prazo de 100 dias a contar do termo do prazo de
transformação em malte.

4.
São aplicáveis as disposições relativas à expedição das
mercadorias com vista à sua transformação em malte referidas
no n.o 5 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96. Além
disso, a transformação de malte em cerveja envelhecida em
depósitos que contenham madeira de faia, no prazo de 100
dias, deve ficar sujeita ao controlo da autoridade competente.

— Gevraagd recht 50 %. Verordening (EG) nr. 1638/1999.
Tariefcontingent nr. 09.4061
— Direito 50 % pedido. Regulamento (CE) n.o 1638/1999.
Contingente pautal n.o 09.4061
— Pyydetty tullinalennus 50 %. Asetus (EY) n:o 1638/1999.
Tariffikiintio n:o 09.4061
— Begärd tullsats 50 %. Forordning (EG) nr 1638/1999.
Tullkvot nr 09.4061.
Quando da introdução em livre prática da remessa em causa, a
imputação do certificado pela estância aduaneira só se efectua
se os seguintes critérios de qualidade da cevada importada:
— massa específica: 60,5 kg/hl ou mais,
— grãos danificados: 1 % ou menos,
— humidade: 13,5 % ou menos,

Artigo 3.o

1.
Os Estados-Membros comunicam à Comissão, por telex,
telefax ou telegrama, na primeira segunda-feira útil de cada mês
e até 4 de Dezembro de 2000, inclusive, em conformidade
com o modelo constante do anexo III, as quantidades a que
dizem respeito os pedidos de atribuição de direito reduzido
apresentados durante o mês anterior, nos termos do disposto
no n.o 3 do artigo 2.o Por último, os Estados-Membros comunicam à Comissão, por telex, telefax ou telegrama, o mais
tardar em 11 de Janeiro de 2001, as quantidades a que dizem
respeito os pedidos de atribuição de direito reduzido apresentados até 31 de Dezembro de 2000.

— grãos de cevada sã, leal e comercializável: 98 % ou mais,
forem certificados mediante:
— ou um certificado de análise efectuado, a pedido do
importador, pela estância aduaneira de introdução em
livre prática,
— ou um certificado de qualidade da cevada importada,
emitido por um organismo governamental do país de
origem e reconhecido pela Comissão, em conformidade
com o disposto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o
1249/96.

2.
Com base nas informações transmitidas pelos Estados-Membros, no caso de a quantidade total em relação à qual
tenham sido apresentados pedidos de atribuição ser superior à
quantidade mencionada no n.o 1 do artigo 2.o, a Comissão
comunica aos Estados-Membros, no prazo de três dias úteis a
contar do termo dos prazos referidos no n.o 1, o período de
apresentação de pedidos de atribuição de direito reduzido em
relação aos quais tais pedidos podem ser aceites e, se necessário, a quantidade que pode ser sujeita ao direito reduzido de
50 % para o ou os pedidos apresentados no último dia desse
período.
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3.
O organismo competente do Estado-Membro onde tenha
sido apresentado o pedido de atribuição de direito reduzido
emite um atestado que especifique a quantidade que pode ser
objecto do reembolso parcial do direito, no respeito do
disposto no artigo 880.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissão (1). Esse atestado, redigido em conformidade com o
modelo constante no anexo I, só é emitido em relação aos
pedidos que possam ser aceites, até ao limite previsto no n.o 2,
e para os quais o interessado apresente as provas seguintes:
— a prova da transformação em malte referida no n.o 5, alínea
c), do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96,
— o certificado de importação referido no n.o 2 do artigo 2.o,
devidamente imputado pela estância aduaneira de introdução em livre prática, e
— um atestado suplementar, emitido pelo serviço aduaneiro e
redigido em conformidade com o modelo constante do
anexo I, que comprove a transformação do malte em
cerveja envelhecida em depósitos que contenham madeira
de faia, nos prazos previstos no n.o 1 do artigo 2.o
4.
Os pedidos de reembolso parcial do direito de importação devem ser apresentados pelos interessados na estância
aduaneira de contabilização. Os pedidos de reembolso devem
ser acompanhados:
a) do certificado de importação, ou de uma cópia autenticada
do mesmo,
b) do atestado referido no n.o 3, e
c) da declaração de introdução em livre prática referente à
importação em causa.
O montante por tonelada a reembolsar é igual a 50 % do
direito total em vigor no dia da introdução em livre prática,
diminuído de 8 euros por tonelada, quando tenha sido aplicada a redução do direito prevista no n.o 5 do artigo 2.o do
Regulamento (CE) n.o 1249/96.
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Artigo 4.o

A garantia de 10 euros por tonelada referida no n.o 3, segundo
travessão, do artigo 2.o é liberada:
a) Para as quantidades pedidas, efectivamente transformadas,
mas não atribuídas;
e
b) Para as quantidades atribuídas em cada pedido de atribuição
de direito reduzido, na condição de:
— a qualidade da cevada, estabelecida com base no certificado de qualidade ou na análise, estar em conformidade
com os critérios referidos no n.o 2, segundo parágrafo,
do artigo 2.o,
— o requerente do certificado fornecer a prova da utilização final específica referida no n.o 4 do artigo 2.o,
atestando que essa utilização ocorreu no prazo previsto
no compromisso escrito referido no n.o 3, terceiro
travessão, do artigo 2.o
Artigo 5.o
Para efeitos da aplicação do presente regulamento:
a) Entende-se por «grãos danificados» os grãos de cevada, de
outros cereais ou de aveia selvagem que apresentem danos,
incluindo as deteriorações devidas a doenças, geada, calor,
insectos, fungos ou intempéries e quaisquer outros danos
materiais,
b) Entende-se por «grãos de cevada sã, leal e comercializável»
os grãos de cevada ou os pedaços de grãos de cevada que
não sejam grãos danificados, tal como definidos na alínea a),
com exclusão dos danificados pela geada ou por fungos.
Artigo 6.o
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 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
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ANEXO I

Modelo de pedido de atestado e de atestado para o reembolso do direito, referido nos n.os 2 e 5 do artigo 1.o e no
n.o 3 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1638/1999
Certificado de importação de referência n.o:
Titular (nome, endereço completo e Estado-Membro):
Organismo emissor do extracto (nome e endereço):
Direitos transmitidos a (nome, endereço completo e Estado-Membro):
Quantidade em relação à qual é pedido o direito reduzido em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1638/1999
(quantidade em quilogramas):
.................................................................................
(data e assinatura)

ANEXO II

Modelo de pedido de atribuição de direito reduzido, referido no n.o 2 do artigo 1.o e no n.o 3 do artigo 2.o do
Regulamento (CE) n.o 1638/1999
Certificado de importação de referência n.o:
Titular (nome, endereço completo e Estado-Membro):
Organismo emissor do extracto (nome e endereço):
Direitos transmitidos a (nome, endereço completo e Estado-Membro):
Quantidade em relação à qual é pedido o direito reduzido, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1638/1999
(quantidade em quilogramas):
.................................................................................
(data e assinatura)

ANEXO III

Modelo de comunicação sobre os pedidos de atribuição de direito reduzido, referido no n.o 1 do artigo 3.o do
Regulamento (CE) n.o 1638/1999
Certificado de importação de referência n.o:
Titular (nome, endereço completo e Estado-Membro):
Organismo emissor do extracto (nome e endereço):
Direitos transmitidos a (nome, endereço completo e Estado-Membro):
Quantidade em relação à qual é pedido o direito reduzido, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1638/1999
(quantidade em quilogramas):
Data de apresentação do pedido de atribuição de direito reduzido (dia, mês, ano):
.................................................................................
(data e assinatura)
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REGULAMENTO (CE) N.o 1639/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
que fixa o montante máximo da ajuda compensatória resultante das taxas de conversão do euro em
unidade monetária nacional ou das taxas de câmbio aplicáveis em 1 de Julho de 1999
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1410/1999 (4), e no Regulamento (CE) n.o 2813/98
da Comissão, de 22 de Dezembro de 1998, que estabelece normas de execução relativas às medidas transitórias
para a introdução do euro na política agrícola
comum (5);

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2799/98 do Conselho,
de 15 de Dezembro de 1998, que estabelece o regime agrimonetário do euro (1), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2800/98 do Conselho,
de 15 de Dezembro de 1998, relativo às medidas transitórias
para a introdução do euro na política agrícola comum (2), e,
nomeadamente, o seu artigo 3.o,
(1)

Considerando que o Regulamento (CE) n.o 2800/98 estabeleceu, no n.o 1 do seu artigo 3.o, que é concedida uma
ajuda compensatória no caso de a taxa de conversão do
euro em unidade monetária nacional ou a taxa de
câmbio aplicável no dia do facto gerador ser inferior à
aplicável anteriormente; que, todavia, esta disposição
não se aplica aos montantes a que foi aplicável uma taxa
inferior à nova taxa durante os 24 meses anteriores à
entrada em vigor da nova taxa;

(2)

Considerando que, no que se refere à Bélgica, a França, à
Finlândia, à Irlanda, a Itália e ao Luxemburgo, a taxa de
conversão do euro em unidade monetária nacional aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1999 é inferior à taxa
anteriormente aplicável; que as taxas de câmbio da coroa
dinamarquesa, da coroa sueca e da libra esterlina aplicáveis nas datas do facto gerador de 1 Julho de 1999 são
inferiores às taxas aplicáveis anteriormente;

(3)

Considerando que as ajudas compensatórias devem ser
concedidas nas condições indicadas no Regulamento
(CE) n.o 2799/98, no Regulamento (CE) n.o 2808/98 da
Comissão que estabelece normas de execução do regime
agrimonetário do euro no sector agrícola (3), com a

(4)

Considerando que os montantes da ajuda compensatória
são determinados em conformidade com os artigos 5.o e
9.o do Regulamento (CE) n.o 2799/98, o artigo 10.o do
Regulamento (CE) n.o 2808/98 e o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2813/98;

(5)

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 1.o
Do anexo do presente regulamento constam os montantes
máximos da primeira fracção da ajuda compensatória que deve
ser concedida em consequência da redução verificada na data
do facto gerador de 1 de Julho de 1999, da taxa de conversão
do euro em vigor a partir de 1 de Janeiro de 1999 na Bélgica,
França, Finlândia, Irlanda, Itália e Luxemburgo e da taxa de
câmbio, aplicável em 1 de Julho de 1999, da coroa dinamarquesa, da coroa sueca e da libra esterlina em relação à taxa de
conversão agrícola aplicável anteriormente.
Artigo 2.o
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 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 349 de 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 349 de 24.12.1998, p. 8.
(3) JO L 349 de 24.12.1998, p. 36.

(4) JO L 164 de 30.6.1999, p. 53.
(5) JO L 349 de 24.12.1998, p. 48.

0,31
0,59
0
0,001224
0
0,05
0,71
0,03
0,02
0
0
0,7
0
0,001224

(CEE) n.o 1765/92
(CEE) n.o 1765/92
(CEE) n.o 1765/92
(CEE) n.o 1765/92
(CEE) n.o 1765/92
(CEE) n.o 1765/92
(CEE) n.o 1765/92
(CEE) n.o 1765/92
(CEE) n.o 1765/92
(CEE) n.o 1765/92
(CEE) n.o 1765/92
(CEE) n.o 1765/92
(CEE) n.o 1577/96
(CEE) n.o 1696/71

Ajuda ao milho «Base milho» (pequena produção)
Ajuda aos cereais sem ser «Base milho» (pequena produção)
Ajuda à Colza, Girassol (pequena produção)
Ajuda às ervilhas, favas fava (pequena produção)
Ajuda às sementes de linho (pequena produção)
Ajuda ao milho «Base milho» (produção profissional)
Ajuda aos cereais sem ser «Base de milho» (produção profissional)
Ajuda à colza, Girassol, Soja (produção profissional)
Ajuda às ervilhas, favas, favar (produção profissional)
Ajuda às sementes de linho (produção profissional)
Ajuda suplementar ao trigo duro (produção profissional)
Retirada de terras ligadas às ajudas por hectare
Ajudas por hectare produtos hortícolas secos
Ajuda por hectare ao lúpulo

Bélgica
Regulamento

Tipo

Medida

16,79
6,51
0,08
1,46
7,14
0,02
0,01

0,77
8,41
0,06
0,04
0
3,84
51,42

França

0,15
0,12
0,10
0
0,84
0
0

0,10
1,58
0,01
0,01
0
0,06
3,29

Irlanda

18,61
0,25
0
24,86
2,83
0,19
0

7,59
14,05
0,25
0,24
0
14,31
8,66

Itália

0,01
0,001224
0
0
0,004896
0
0

0
0,05
0
0
0
0
0,05

Luxemburgo

0,22
0,02
0,01
0
0,42
0
0

0
0,86
0,01
0,001386
0
0
1,60

Finlândia

2,36
1,75
0,80
0
5,89
0
0

0
5,84
0,02
0,04
0,02
0
25,76

Suécia

40,30
16,57
10,69
0
19,79
0
0,37

0
13,11
0
0
0
1,34
166,43

Reino Unido

PT

1,90
1,84
0,13
0
2,36
0
0

0
3,08
0
0
0
0
17,08

Dinamarca

Montantes máximos da primeira fracção da ajuda compensatória expressos em milhões de euros
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REGULAMENTO (CE) N.o 1640/1999 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação
apresentados em Julho de 1999 para o contingente pautal de carne de bovino previsto no acordo
provisório entre a Comunidade e a República da Eslovénia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2556/98 da
Comissão, de 27 de Novembro de 1998, que estabelece, para
1999, as normas de execução respeitantes ao contingente
pautal de carne de bovino previsto no acordo provisório entre
a Comunidade e a República da Eslovénia (1), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 3.o,
(1)

Considerando que o n.o 3 do artigo 1.o do Regulamento
(CE) n.o 2556/98 fixou a quantidade de carne de bovino
fresca ou refrigerada originária da Eslovénia que pode
ser importada, em condições especiais, a título do
período compreendido entre 1 de Julho e 31 de
Dezembro de 1999; que a quantidade de carne objecto

de pedidos de certificados de importação permite a integral satisfação dos mesmos pedidos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os pedidos de certificados de importação apresentados a título
do período compreendido entre 1 de Julho e 31 de Dezembro
de 1999, no âmbito do contingente referido no Regulamento
(CE) n.o 2556/98, serão satisfeitos na íntegra.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 27 de Julho de
1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 320 de 28.11.1998, p. 20.
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DIRECTIVA 1999/71/CE DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1999
que altera os anexos das Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE do Conselho, relativas à
fixação de teores máximos para os resíduos de pesticidas à superfície e no interior dos cereais, dos
géneros alimentícios de origem animal e de determinados produtos de origem vegetal, incluindo
frutas e produtos hortícolas, respectivamente
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(3)

Considerando que, quando não tenha sido fixado a nível
comunitário um teor máximo de resíduos ou um teor
máximo de resíduos provisório, os Estados-Membros
terão de fixar a nível nacional um teor máximo de
resíduos provisório, de acordo com o n.o 1, alínea f), do
artigo 4.o da Directiva 91/414/CEE, antes da correspondente autorização;

(4)

Considerando que a inclusão no anexo I da Directiva 91
/414/CEE foi precedida de uma avaliação técnica e científica da azoxistrobina, que terminou em 22 de Abril de
1998 com a elaboração do relatório de avaliação da
azoxistrobina da Comissão; que a dose diária admissível
de azoxistrobina foi fixada no referido relatório em
0,1 mg por quilograma de peso corporal por dia; que a
exposição ao longo da vida dos consumidores de
produtos alimentares tratados com azoxistrobina foi
determinada e avaliada com base nas metodologias e
práticas utilizadas na Comunidade Europeia, tendo sido
igualmente tidas em conta as directrizes publicadas pela
Organização Mundial de Saúde (9); que os cálculos efectuados indicam que, dos teores máximos de resíduos
fixados na presente directiva, não resulta qualquer superação da dose diária admissível em causa;

Tendo em conta a Directiva 91/414/CEE do Conselho relativa à
colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado (6), com
a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 99/1/CE (7), e,
nomeadamente, o n.o 1, alínea f), do seu artigo 4.o,

(5)

Considerando que a nova substância activa azoxistrobina
foi incluída no anexo I da Directiva 91/414/CEE pela
Directiva 98/47/CEE da Comissão (8) para utilização
exclusivamente como fungicida, sem que, todavia,
tenham sido definidas condições especiais aplicáveis às
culturas tratadas com produtos fitofarmacêuticos com
azoxistrobina;

Considerando que, durante a avaliação e discussão que
precedeu a inclusão da azoxistrobina no anexo I da
Directiva 91/414/CEE, não se observaram efeitos tóxicos
agudos que tornem necessária uma dose aguda de referência;

(6)

Considerando que as condições de utilização da azoxistrobina em determinados produtos agrícolas já se encontram definidas, podendo ser fixados teores máximos de
resíduos definitivos;

(7)

Considerando que, para garantir que os consumidores
são adequadamente protegidos da exposição a resíduos
existentes à superfície ou no interior de produtos que
não tenham sido objecto de autorização, se afigura
prudente fixar como teores máximos de resíduos provisórios em todos os produtos abrangidos pelas Directivas
86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE o limite de
determinação analítica; que o facto de serem fixados
teores máximos de resíduos provisórios a nível comunitário não impede os Estados-Membros de fixarem teores

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 86/362/CEE do Conselho, de 24
de Julho de 1986, relativa à fixação de teores máximos para os
resíduos de pesticidas à superfície e no interior dos cereais (1),
com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 1999/
/65/CE da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu artigo 10.o,
Tendo em conta a Directiva 86/363/CEE do Conselho, de 24
de Julho de 1986, relativa à fixação de teores máximos para os
resíduos de pesticidas à superfície e no interior dos géneros
alimentícios de origem animal (3), com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 98/82/CE da Comissão (4), e, nomeadamente, o seu artigo 10.o,
Tendo em conta a Directiva 90/642/CEE do Conselho, de 27
de Novembro de 1990, relativa à fixação de teores máximos
para os resíduos de pesticidas nos e sobre determinados
produtos de origem vegetal, incluindo frutas e produtos hortícolas (5), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva
1999/65/CE, e, nomeadamente, o seu artigo 7.o,

(1)

Considerando que a referida inclusão no anexo I se
baseou numa avaliação das informações apresentadas
sobre a utilização proposta como fungicida em cereais e
na vinha; que, em conformidade com o n.o 1, alínea f),
do artigo 4.o da Directiva 91/414/CEE, alguns Estados-Membros apresentaram informações sobre a utilização
em cereais, na vinha e nas bananas; que as informações
disponíveis foram analisadas e são suficientes para fixar
determinados teores máximos de resíduos;

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L
L

221 de 7.8.1986, p. 37.
172 de 8.7.1999, p. 40.
221 de 7.8.1986, p. 43.
290 de 29.10.1998, p. 25.
350 de 14.12.1990, p. 71.
230 de 19.8.1991, p. 1.
21 de 21.1.1999, p. 21.
191 de 7.7.1998, p. 50.

(9) Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues — edição
revista das directrizes para a estimativa da ingestão de resíduos de
pesticidas preparadas pelo grupo GEMS/Programa alimentar em
colaboração com o Comité do Codex para os resíduos de pesticidas,
publicada pela Organização Mundial de Saúde em 1997
(WHO/FSF/FOS/97.7).

27. 7. 1999

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

máximos de resíduos provisórios para a azoxistrobina
em conformidade com o n.o 1, alínea f), do artigo 4.o da
Directiva 91/414/CEE e com o anexo VI desta, designadamente o ponto 2.4.2.3 da parte B do mesmo; que se
considera que um período de quatro anos é suficiente
para determinar a maioria das outras utilizações da
azoxistrobina; que, transcorrido esse período, os teores
máximos de resíduos provisórios atrás referidos devem
tornar-se definitivos;
(8)

Considerando que os parceiros comerciais da Comunidade foram consultados, no âmbito da Organização
Mundial do Comércio, sobre os teores fixados na
presente directiva e que os comentários produzidos a
esse propósito foram tidos em conta; que, dependendo

L 194/37

da aceitabilidade dos dados que venham a ser apresentados, a Comissão examinará a possibilidade de serem
fixadas tolerâncias de importação correspondentes a
combinações cultura/pesticida específicas;
(9)

Considerando que foi tido em conta o parecer do
Comité Científico das Plantas, nomeadamente a sua
opinião e recomendações sobre a protecção dos consumidores de produtos alimentares tratados com pesticidas;

(10)

Considerando que a presente directiva está em conformidade com o parecer do Comité Fitossanitário Permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
São aditados à parte A do anexo II da Directiva 86/362/CEE os seguintes resíduos de pesticidas:
Resíduos de pesticidas

Azoxistrobina

Teores máximos em mg/kg

0,3 trigo, centeio, triticale, cevada
0,05 (p) (*), outros cereais

(*) Limite de determinação analítica.
(p) Teor máximo de resíduos provisório.

Artigo 2.o
São aditados à parte B do anexo II da Directiva 86/363/CEE os seguintes resíduos de pesticidas:
Resíduos de pesticidas

Azoxistrobina

Teores máximos em mg/kg

0,01 (*) Leite
0,05 (*), Outros produtos de origem animal

(*) Limite de determinação analítica.

Artigo 3.o
São aditados ao anexo II da Directiva 90/642/CEE os seguintes resíduos de pesticidas:
Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se aplicam
os teores máximos de resíduos

Resíduos de pesticidas e
teores máximos de resíduos
(mg/kg)
Azoxistrobina

1. Frutos, frescos, secos ou não cozidos, congelados, sem adição de açúcar; frutos
de casca rija
i) CITRINOS
Toranjas
Limões
Limas
Tangerinas (incluindo clementinas e outros híbridos)

0,05 (p) (*)
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Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se aplicam
os teores máximos de resíduos

27. 7. 1999
Resíduos de pesticidas e
teores máximos de resíduos
(mg/kg)
Azoxistrobina

Laranjas
Pomelos
Outros
ii) FRUTOS DE CASCA RIJA (com ou sem casca)

0,1 (p) (*)

Amêndoas
Castanhas-do-Brasil
Castanhas de caju
Castanhas
Cocos
Avelãs
Nozes de macadâmia
Nozes pecans
Pinhões
Pistácios
Nozes comuns
Outros
iii) POMÓIDEAS

0,05 (p) (*)

Maçãs
Pêras
Marmelos
Outros
iv) PRUNÓIDEAS

0,05 (p) (*)

Damascos
Cerejas
Pêssegos (incluindo nectarinas e híbridos semelhantes)
Ameixas
Outros
v) BAGAS E FRUTOS PEQUENOS
a) Uvas de mesa e para vinho
Uvas de mesa
Uvas para vinho

2
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Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se aplicam
os teores máximos de resíduos

L 194/39
Resíduos de pesticidas e
teores máximos de resíduos
(mg/kg)
Azoxistrobina

b) Morangos (à excepção dos silvestres)

0,05 (p) (*)

c) Frutos de tutor (à excepção dos silvestres)

0,05 (p) (*)

Amoras
Amoras pretas
Framboesas (Rubus Loganobaccus)
Framboesas
Outros
d) Outras bagas e frutos pequenos (à excepção dos silvestres)

0,05 (p) (*)

Mirtilos (frutos do Vaccinium myrtillus)
Airelas
Groselhas (vermelhas, pretas e brancas)
Groselhas espinhosas
Outros
e) Bagas e frutos silvestres

0,05 (p) (*)

vi) FRUTOS DIVERSOS
Abacates
Bananas

0,1

Tâmaras
Figos
Quivis
Kumquats
Lichias
Mangas
Azeitonas
Maracujás
Ananases
Romãs
Outros

0,05 (p) (*)

2. Produtos hortícolas, frescos ou não cozidos, congelados ou secos

0,05 (p) (*)

i) RAÍZES E TUBÉRCULOS
Beterrabas
Cenouras
Aipos
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Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se aplicam
os teores máximos de resíduos

27. 7. 1999
Resíduos de pesticidas e
teores máximos de resíduos
(mg/kg)
Azoxistrobina

Rábanos
Tupinambos
Pastinagas
Salsa de raiz grossa
Rabanetes
Salsifis
Batatas doces
Rutabagas
Nabos
Inhames
Outros
ii) BOLBOS
Alhos
Cebolas
Chalotas
Cebolinhas
Outros
iii) FRUTOS DE HORTÍCOLAS
a) Solanáceas
Tomates
Pimentos
Beringelas
Outros
b) Cucurbitáceas de pele comestível
Pepinos
Cornichões
Curgetes
Outros
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Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se aplicam
os teores máximos de resíduos

L 194/41
Resíduos de pesticidas e
teores máximos de resíduos
(mg/kg)
Azoxistrobina

c) Cucurbitáceas de pele não comestível
Melões
Abóboras
Melancias
Outros
d) Milho doce
iv) BRÁSSICAS
a) Couves de inflorescências
Brócolos
Couves-flores
Outros
b) Couves de cabeça
Couves-de-bruxelas
Couves-repolho
Outros
c) Couves-de-folha
Couves-da-china
Couves-galegas
Outros
d) Couves-rábano
v) DE FOLHA E PLANTAS AROMÁTICAS FRESCAS
a) Alfaces e semelhantes
Agriões
Alfaces-de-cordeiro
Alfaces
Escarolas
Outros
b) Espinafres e semelhantes
Espinafres
Acelgas
Outros
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Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se aplicam
os teores máximos de resíduos

27. 7. 1999
Resíduos de pesticidas e
teores máximos de resíduos
(mg/kg)
Azoxistrobina

c) Agriões-de-água
d) Endívias
e) Plantas aromáticas
Cerefólio
Cebolinho
Salsa
Folhas de aipo
Outros
vi) LEGUMES DE VAGEM (frescos)
Feijões (com casca)
Feijões (sem casca)
Ervilhas (com casca)
Ervilhas (sem casca)
Outros
vii) LEGUMES DE CAULE (frescos)
Espargos
Cardos
Aipos
Funchos
Alcachofras
Alhos franceses
Ruibarbos
Outros
viii) FUNGOS
a) Cogumelos de cultura
b) Cogumelos silvestres
3. Leguminosas secas
Feijões
Lentilhas
Ervilhas
Outros

0,05 (p) (*)
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Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se aplicam
os teores máximos de resíduos

L 194/43
Resíduos de pesticidas e
teores máximos de resíduos
(mg/kg)
Azoxistrobina

4. Sementes de oleaginosas

0,05 (p) (*)

Sementes de linho
Amendoins
Sementes de papoila
Sementes de sésamo
Sementes de girassol
Sementes de colza
Soja
Mostarda
Sementes de algodão
Outros
5. Batatas

0,05 (p) (*)

Batatas primor e batatas de conservação
6. Chá (chá preto obtido de folhas de Camellia sinensis)

0,1 (p) (*)

7. Lúpulo (seco), incluindo granulados e pó não concentrado

0,1 (p) (*)

(*) Limite de determinação analítica.
(p) Teor máximo de resíduos provisório.

Artigo 4.o
1.
No caso dos produtos agrícolas mencionados na parte A do anexo II da Directiva 86/362/CEE e no
anexo II da Directiva 90/642/CEE cujos teores máximos de resíduos de azoxistrobina sejam indicados por
«p», tal significa serem os mesmos provisórios (p), em conformidade com o n.o 1 do artigo 4.o da Directiva
91/414/CEE.
2.
Quatro anos após a entrada em vigor da presente directiva, os teores máximos de resíduos provisórios
fixados nos anexos para a azoxistrobina deixarão de ter carácter provisório e tornar-se-ão definitivos, em
conformidade com o n.o 1 do artigo 4.o das Directivas 86/362/CEE e 86/363/CEE ou o artigo 3.o da
Directiva 90/642/CEE.
Artigo 5.o
1.

A presente directiva entra em vigor no dia 1 de Agosto de 1999.

2.
Os Estados-Membros adoptarão e publicarão até 31 de Janeiro de 2000 as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva. Do facto informarão imediatamente a Comissão. Os Estados-Membros aplicarão essas disposições a partir de 1 de
Fevereiro de 2000.
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3.
Quando os Estados-Membros adoptarem tais disposições, estas devem incluir uma referência à
presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As modalidades
dessa referência serão adoptadas pelos Estados-Membros.
Artigo 6.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.
Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

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

CONFERÊNCIA DOS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS
DOS ESTADOS-MEMBROS

DECISÃO DOS REPRESENTANTES DOS ESTADOS-MEMBROS
Tomada de comum acordo com o Presidente designado da Comissão
de 19 de Julho de 1999
que designa as personalidades que os Governos dos Estados-Membros tencionam nomear membros
da Comissão das Comunidades Europeias
(1999/499/CE, CECA, Euratom)
OS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, DE COMUM
ACORDO COM O PRESIDENTE DESIGNADO DA COMISSÃO,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente o n.o 2, segundo parágrafo, do seu artigo
214.o e o seu artigo 215.o,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
do Carvão e do Aço, e, nomeadamente. o n.o 2, segundo
parágrafo, do seu artigo 10.o e o seu artigo 12.o,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
da Energia Atómica, e, nomeadamente, o n.o 2, segundo parágrafo, do seu artigo 128.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Por declaração aprovada à margem do Conselho
Europeu de 24 de Março de 1999, os representantes dos
Governos dos Estados-Membros designaram de comum
acordo Romano Prodi como a personalidade que tencionavam nomear Presidente da Comissão;

(2)

Por resolução datada de 5 de Maio de 1999, o Parlamento Europeu aprovou essa designação;

(3)

Por declaração datada de 9 de Julho de 1999, Romano
Prodi deu a conhecer o resultado dos seus contactos
com os Governos dos Estados-Membros;

(4)

Tendo em conta a demissão colectiva dada em 16 de
Março de 1999 pelos membros da Comissão que tinham
sido nomeados até 22 de Janeiro de 2000, há que possibilitar à nova Comissão iniciar funções logo que possível
e prosseguir os seus trabalhos por um período completo
de exercício de funções de cinco anos a contar de 23 de
Janeiro de 1999,

DECIDEM:

Artigo 1.o
1.
Os representantes dos Governos dos Estados-Membros,
de comum acordo com Romano Prodi, presidente designado da
Comissão, tencionam nomear membros da Comissão as personalidades que se seguem, tanto em substituição dos membros
demissionários da actual Comissão pelo tempo que falta para o
termo do período de exercício de funções em 22 de Janeiro de
2000, como pelo período posterior de cinco anos, ou seja de
23 de Janeiro de 2000 a 22 de Janeiro de 2005:
— Michel Barnier
— Frits Bolkestein
— Philippe Busquin
— David Byrne
— Loyola de Palácio del Valle Lersundi
— Anna Diamantopoúlou
— Franz Fischer
— Neil Kinnock
— Pascal Lamy
— Erkki Liikanen
— Mario Monti
— Poul Nielsen
— Christopher Patten
— Viviane Reding
— Michaele Schreyer
— Pedro Solbes Mira
— Günter Verheugen
— António Vitorino
— Margot Wallström
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2.
O presidente e os demais membros da Comissão assim designados são colegialmente sujeitos a um
voto de aprovação do Parlamento Europeu.
Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor na data da sua aprovação.
Artigo 3.o
A presente decisão será publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Feito em Bruxelas, em 19 de Julho de 1999.

O Presidente
T. HALONEN

27. 7. 1999

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

L 194/47

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 1 de Julho de 1999
que estabelece uma repartição indicativa, por Estado-Membro, das dotações de autorização a título
do instrumento financeiro de orientação da pesca fora das regiões abrangidas pelo objectivo n.o 1
dos Fundos estruturais para o período 2000-2006
[notificada com o número C(1999) 1760]
(1999/500/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (Ce) n.o 1260/1999 do
Conselho, de 21 de Junho de 1999, que estabelece disposições
gerais sobre os fundos estruturais (1), e nomeadamente, o n.o 3,
quarto parágrafo, do seu artigo 7.o,
(1)

Considerando que o artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o
1260/1999 estabelece, no n.o 3 primeiro parágrafo, que
o IFOP contribui para a realização das acções estruturais
no sector da pesca fora das regiões do objectivo n.o 1;

(2)

Considerando que, o Conselho Europeu de Berlim de 24
e 25 de Março de 1999, fixou, no 40.o parágrafo das
conclusões da presidência, o montante relativo às acções
em questão para o período 2000-2006;

(3)

Considerando que o n.o 4, terceiro parágrafo, do artigo
7.o do Regulameto (CE) n.o 1260/1999 estipula que a
Comissão estabelecerá, por meio de procedimentos
transparentes, repartições indicativas, por Estado-Membro, das dotações de autorização disponíveis para
as acções em questão; que, em nota submetida a 18 de
Março de 1999 (2) ao Coreper, a Comissão indicou o
método que utilizará para fazê-lo;

(1) JO L 161 de 26.6.1999, p. 1.
(2) «Ficha técnica da Comissão sobre as dotações IFOP» (nota às delegações, SN 1122/99 de 18 de Março de 1999).

(4)

Considerando que é conveniente repartir as dotações de
acordo com esse método,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Os montantes indicativos, por Estado-Membro, das dotações de
autorização a título do instrumento financeiro de orientação da
pesca fora das regiões abrangidas pelo objectivo n.o 1 dos
Fundos estruturais para o período de 2000-2006, figuram no
anexo.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Emma BONINO

Membro da Comissão
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ANEXO
Repartição indicativa, por Estado-Membro, das dotações de autorização a título do instrumento financeiro de
orientação da pesca fora das regiões abrangidas pelo objectivo n.o 1 dos Fundos estruturais para o período
2000-2006
[em milhões de euros (a preços de 1999)]
Estado-Membro

Montantes das dotações

Bélgica

34

Dinamarca

197

Alemanha

107

Grécia

—

Espanha

200

França

225

Irlanda

—

Itália

96

Luxemburgo

—

Países Baixos

31
4

Ásutria
—

Portugal
Finlândia

31

Suécia

60
121

Reino Unido
Total

1 106

27. 7. 1999
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 1 de Julho de 1999
que estabelece uma repartição indicativa, por Estado-Membro, das dotações de autorização a título
do objectivo n.o 1 dos Fundos estruturais para o período 2000-2006
[notificada com o número C(1999) 1769]
(1999/501/CE)
do apoio transitório pode ser adaptado em função das
necessidades específicas de cada região e que a Comissão
tomou em consideração os pedidos formulados pelos
Estados-Membros a esse respeito, tendo em conta a
repartição anual dos recursos dos Fundos estruturais que
consta do anexo do Regulamento (CE) n.o 1260/1999;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do
Conselho, de 21 de Junho de 1999, que estabelece disposições
gerais sobre os Fundos estruturais (1), e, nomeadamente, o n.o
3, primeiro parágrafo, do seu artigo 7.o,
(1)

Considerando que o artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o
1260/1999 estabelece, no ponto 1 do seu primeiro
parágrafo, que o objectivo n.o 1 dos Fundos estruturais
visa promover o desenvolvimento e o ajustamento estrutural das regiões menos desenvolvidas;

(2)

Considerando que o n.o 2, segundo parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que
69,7 % dos Fundos estruturais serão atribuídos ao objectivo n.o 1, incluindo 4,3 % para apoio transitório;

(3)

Considerando que o n.o 3, primeiro parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estipula que a
Comissão estabelecerá, por meio de procedimentos
transparentes, repartições indicativas, por Estado-Membro, das dotações de autorização disponíveis para a
programação de 2000 a 2006, tendo plenamente em
conta, para os objectivos n.o 1 e n.o 2, um ou vários dos
critérios objectivos análogos aos do período anterior
abrangido pelo Regulamento (CEE) n.o 2052/88 do
Conselho, de 24 de Junho de 1988, relativo às missões
dos fundos com finalidade estrutural, à sua eficácia e à
coordenação das suas intervenções, entre si, com as
intervenções do Banco Europeu de Investimento e com
as dos outros instrumentos financeiros existentes (2),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 3193/94 (3), ou seja: população elegível,
prosperidade regional, prosperidade nacional e gravidade
relativa dos problemas estruturais, nomeadamente nível
de desemprego;

(4)

Considerando que o n.o 3, terceiro parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que,
para os objectivos n.os 1 e 2, se discriminarão, nessas
repartições, as dotações atríbuídas às regiões e zonas que
beneficiam do apoio transitório, que essas atribuições
serão efectuadas segundo critérios referidos no primeiro
parágrafo desse mesmo número e que a repartição anual
dessas dotações é degressiva a partir de 1 de Janeiro de
2000 e será, em 2000, inferior à de 1999; que o perfil

(1) JO L 161 de 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 185 de 15.7.1988, p. 9.
(3) JO L 337 de 24.12.1994, p. 11.

(5)

Considerando que o n.o 4, primeiro parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que,
no âmbito do objectivo n.o 1, será criado para o período
2000-2004 um programa de apoio ao processo de paz
na Irlanda do Norte (PEACE), a favor da Irlanda do Norte
e das zonas limítrofes da Irlanda segundo as mesmas
modalidades que as dos programas relativos as período
1994-1999;

(6)

Considerando que o n.o 4, segundo parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que,
no âmbito do objectivo n.o 1, será criado para o período
2000-2006 um programa especial de assistência para as
regiões NUTS II da Suécia não abrangidas pela lista
mencionada no n.o 2 do artigo 3.o do dito reglamento e
que satisfaçam os critérios do artigo 2.o do Protocolo n.o
6 do Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da
Suécia (4);

(7)

Considerando que a declaração da Comissão anexa à
acta do Conselho de 21 de Junho de 1999 indica o
método que a Comissão utilizará para estabelecer, em
conformidade com o n.o 3, primeiro parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999, a repartição
indicativa, por Estado-Membro, das dotações do objectivo n.o 1;

(8)

Considerando que, tendo em conta esse método, o
Conselho Europeu de Berlim, de 24 e 25 de Março de
1999, fixou, nas alíneas a), b), c), e), f), h), i) e j) do n.o
44 das conclusões da presidência, montantes relativos a
situações específicas para o período 2000-2006,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Os montantes indicativos, por Estado-Membro, das dotações de
autorização a título do objectivo n.o 1 para o período 2000-2006, incluindo o programa PEACE e o programa especial
para as regiões da Suécia, figuram no anexo I.
(4) JO L 1 de 1.1.1995, p. 11.
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Artigo 2.o
Os montantes indicativos, por Estado-Membro e por ano, das dotações de autorização a título do apoio
transitório destinado ao objectivo n.o 1 para o período 2000-2006 figuram no anexo II.
Artigo 3.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão
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ANEXO I
Repartição indicativa, por Estado-Membro, das dotações de autorização a título do objectivo n.o 1 dos Fundos
estruturais para o período 2000-2006
[em milhões de euros (a preços de 1999)]
Montantes das dotações
Estado-Membro

Bélgica
Dinamarca
Alemanha
Grécia
Espanha
França
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Áustria
Portugal
Finlândia
Suécia
Reino Unido
Totais

Regiões elegíveis para o
objectivo n.o 1

Programa PEACE

Programa especial para as zonas
da Suécia

—

—

—

—
19 229
20 961
37 744
3 254
1 215
21 935
—
—
261
16 124
913
372
4 685

—
—
—
—
—
100
—
—
—
—
—
—
—
400

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
350
—

126 693

500

350
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ANEXO II
Repartição indicativa, por Estado-Membro, das dotações de autorização a título do apoio transitório destinado ao
objectivo n.o 1 dos Fundos estruturais para o período 2000-2006
[em milhões de euros (a preços 1999)]
Estado-Membro

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Bélgica

105

100

95

95

91

90

49

625

—

—

—

Dinamarca

—

—

—

—

—

Alemanha

122

121

121

120

119

Grécia

—

—

—

—

—

118

8

Total

729

—

—

—

Espanha

78

67

56

45

37

37

32

352

França

83

81

79

79

78

76

75

551

Irlanda

400

350

300

250

200

150

123

1 773

32

Itália

—

Luxemburgo

23

Países Baixos

30
—
21

28
—
20

26
—
19

25
—
18

24

22

187

—

—

—

17

Áustria

—

—

—

—

—

Portugal

650

640

610

350

300

Finlândia

—

—

—

—

—

Suécia

—

—

—

—

—

Reino Unido

216

204

193

181

166

1 709

1 614

1 502

1 165

1 034

916

Totais

5

123

—

—

—

271

84

2 905

—

—

—

—

—

—

133

73

1 166

471

8 411
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 1 de Julho de 1999
que estabelece a lista das regiões abrangidas pelo objectivo n.o 1 dos Fundos estruturais para o
período 2000-2006
[notificada com o número C(1999) 1770]
(1999/502/CE)
tentes (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 3193/94 (4), e que não constem da
lista referida no n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/1999 beneficiam, a título transitório, do apoio
dos fundos ao abrigo do objectivo n.o 1, de 1 de Janeiro
de 2000 a 31 de Dezembro de 2005;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do
Conselho, de 21 de Junho de 1999, que estabelece disposições
gerais sobre os Fundos estruturais (1), e, nomeadamente, o n.o 2
do seu artigo 3.o,
(1)

Considerando que o artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o
1260/1999 estabelece, no ponto 1 do seu primeiro
parágrafo, que o objectivo n.o 1 dos Fundos estruturais
visa promover o desenvolvimento e o ajustamento estrutural das regiões menos desenvolvidas;

(2)

Considerando que o n.o 1, primeiro parágrafo, do artigo
3.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que
as regiões abrangidas pelo objectivo n.o 1 são regiões
correspondentes ao nível II da nomenclatura das
unidades territoriais estatísticas (NUTS II), cujo produto
interno bruto (PIB) por habitante, medido em paridades
de poder de compra e calculado a partir dos dados
comunitários relativos a 1994, 1995 e 1996, disponíveis
em 26 de Março de 1999, é inferior a 75 % da média
comunitária;

(3)

Considerando que o n. 1, segundo parágrafo, do artigo
3.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que
são igualmente abrangidas por este objectivo as regiões
ultraperiféricas (os departamentos franceses ultramarinos, os Açores, as ilhas Canárias e a Madeira), que se
encontram abaixo do limiar de 75 %, e, no período
1995-1999, as zonas abrangidas pelo objectivo n.o 6 ao
abrigo do Protocolo n.o 6 do Acto de Adesão da Áustria,
da Finlândia e da Suécia (2);

(4)

Considerando que o n.o 1, primeiro parágrafo, do artigo
6.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que,
não obstante o disposto no artigo 3.o do dito regulamento, as regiões abrangidas pelo objectivo n.o 1 em
1999, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 2052/88
do Conselho, de 24 de Junho de 1988, relativo às
missões dos fundos com finalidade estrutural, à sua
eficácia e à coordenação das suas intervenções, entre si,
com as intervenções do Banco Europeu de Investimento
e com a dos outros instrumentos financeiros exis-

o

(1) JO L 161 de 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 1 de 1.1.1995, p. 11.

(5)

Considerando que o n.o 1, segundo parágrafo, do artigo
6.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que,
aquando da adopção da lista referida no n.o 2 do artigo
3.o, a Comissão elaborará, nos termos dos n.os 5 e 6 do
artigo 4.o do dito regulamento, a lista das zonas de nível
NUTS III pertencentes às regiões que beneficiarão, a
título transitório, do apoio dos fundos ao abrigo do
objectivo n.o 1 em 2006;

(6)

Considerando que o n.o 1, terceiro parágrafo, do artigo
6.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que,
no entanto, dentro do limite da população das zonas
mencionadas no segundo parágrafo desse mesmo
número, e nos termos do n.o 4, segundo parágrafo, do
artigo 4.o do dito regulamento, a Comissão pode, sob
proposta de um Estado-Membro, substituir essas zonas
por zonas de dimensões iguais ou inferiores ao nível
NUTS III pertencentes às regiões que satisfaçam os critérios dos n.os 5 a 9 do artigo 4.o; que a Comissão tomou
em consideração os pedidos formuladas pelos Estados-Membros a esse respeito;

(7)

Considerando que o n.o 1, quarto parágrafo, do artigo
6.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que
as zonas pertecentes às regiões que não constem da lista
referida nos segundo e terceiro parágrafos continuarão a
receber, em 2006, o apoio do FSE, do IFOP e do
FEOGA, secção Orientação, unicamente dentro da
mesma intervenção,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
As regiões abrangidas pelo objectivo n.o 1 constam do anexo I.
Esta lista é válida de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Dezembro
de 2006.
(3) JO L 185 de 15.7.1988, p. 9.
(4) JO L 337 de 24.12.1994, p. 11.
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Artigo 2.o
As regiões e zonas abrangidas pelo apoio transitório a título do objectivo n.o 1 constam do anexo II.
Esta lista é válida de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Dezembro de 2005 ou 31 de Dezembro de 2006, para
regiões que, respectivamente, nela são indicadas.
Artigo 3.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão
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ANEXO I
Lista das regiões NUTS II abrangidas pelo objectivo n.o 1 dos Fundos estruturais para o período de 1 de Janeiro
de 2000 a 31 de Dezembro de 2006

Alemanha

França

Brandenburg

Guadeloupe

Mecklenburg-Vorpommern

Martinique

Chemnitz

Guyane

Dresden

Réunion

Leipzig

Irlanda

Dessau

Border Midlands and Western

Halle

Itália

Magdeburg
Thüringen
Grécia
Anatoliki Makedonia, Thraki
Kentriki Makedonia
Dytiki Makedonia
Thessalia
Ipiros

Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Áustria
Burgenland

Ionia Nisia

Portugal

Dytiki Ellada

Norte

Sterea Ellada
Peloponnisos
Attiki
Vorio Aigaio
Notio Aigaio
Kriti

Centro
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira
Finlândia
Itä-Suomi

Espanha

Väli-Suomi (1)

Galicia

Pohjois-Suomi (1)

Principado de Asturias

Suécia

Castilla y León

Norra Mellansverige (1)

Castilla-La Mancha

Mellersta Norrland (1)

Extremadura

Övre Norrland (1)

Comunidad Valenciana
Andalucía

Reino Unido
South Yorkshire

Región de Murcia

West Wales and The Valleys

Ceuta y Melilla

Cornwall and Isles of Scilly

Canarias

Merseyside

(1) Unicamente as zonas referidas no anexo I do Protocolo n.o 6 do Acto de
Adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia.
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ANEXO II

Lista das regiões e zonas abrangidas pelo apoio transitório a título do objectivo n.o 1 dos Fundos estruturais para
o período de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Dezembro de 2006
Apoio transitório de 1 de Janeiro de 2000 até
Estado-Membro
31 de Dezembro de 2005 (1)

Bélgica

31 de Dezembro de 2006

Arrondissement d'Ath sauf la commune
de Bernissart

Arrondissement d'Ath
Uniquement la commune de Bernissart

Arrondissement de Charleroi sauf les
communes de:
Chapelle-lez-Herlaimont
Charleroi (à l'exception de l'ancienne
commune de Mont-sur-Marchienne)
Châtelet
Courcelles
Farciennes
Fontaine-l'Evêque
Manage

Arrondissement de Charleroi
Uniquement les communes de:
Chapelle-lez-Herlaimont
Charleroi (à l'exception de l'ancienne
commune de Mont-sur-Marchienne)
Châtelet
Courcelles
Farciennes
Fontaine-l'Evêque
Manage

Arrondissement de Mons sauf les
communes de:
Boussu
Dour
Frameries
Hensies
Mons (uniquement les communes de
Jemappes, Flenu et Cuesnes)
Quaregnon
Quiévrain
Colfontaine

Arrondissement de Mons
Uniquement les communes de:
Boussu
Dour
Frameries
Hensies
Mons (uniquement les communes
Jemappes, flenu et Cuesmes)
Quaregnon
Quiévrain
Colfontaine

de

Arrondissement de Mouscron
Arrondissement de Soignies sauf la
commune de La Louvière (à l'exception de
l'ancienne commune de Boussoit)

Arrondissement de Soignies
Uniquement la commune de la Louvière (à
l'exception de l'ancienne commune de
Boussoit)

Arrondissement
communes de:
Anderlues
Morlanwelz

Arrondissement de Thuin
Uniquement les communes de:
Anderlues
Morlanwelz

de

Thuin

sauf

les

Arrondissement de Tournai
Dinamarca
Alemanha

Kreis Berlin-Ost, Stadt

Grécia
Espanha

Comunidad Autonoma Cantabria
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Apoio transitório de 1 de Janeiro de 2000 até
Estado-Membro
31 de Dezembro de 2005 (1)

França

31 de Dezembro de 2006

Arrondissements d'Avesnes, de Douai et de
Valenciennes
Région Corse

Irlanda

Dublin, Mid-East, Mid-West, South-West

Itália

South-East
Regione Molise

Luxemburgo
Países Baixos

Provincie Flevoland

Áustria
Portugal

Lisboa e Vale do Tejo excepto Médio Tejo
e Lezíria do Tejo

Médio Tejo e Lezíria do Tejo

Highlands and Islands except Islands

Islands (1995 NUTS III boundaries)

Finlândia
Suécia
Reino Unido

Nothern Ireland
(1) As zonas referidas infra continuam a receber, em 2006, o apoio do FSE, do EFOP e do FEOGA, secção Orientação, dentro da mesma
intervenção.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 1 de Julho de 1999
que estabelece um limite máximo de população por Estado-Membro a título do objectivo n.o 2 dos
Fundos estruturais para o período 2000-2006
[notificada com o número C(1999) 1771]
(1999/503/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

Considerando que o n.o 2, alínea c), do artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estipula que a redução
máxima da população abrangida pelo objectivo n.o 2
não deve ser superior a um terço em relação à população abrangida, em 1999, pelos objectivos n.o 2 e n.o
5b previstos no Regulamento (CEE) n.o 2052/88 do
Conselho, de 24 de Junho de 1988, relativo às missões
dos fundos com finalidade estrutural, à sua eficácia e à
coordenação das suas intervenções, entre si, com as
intervenções do Banco Europeu de Investimento e com a
dos outros instrumentos financeiros existentes (2), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 3193/94 (3);

(5)

Considerando que, para estabelecer os limites máximos
de população por Estado-membro, é conveniente ter em
conta os dados estatísticos comunitários disponíveis à
data do Conselho Europeu de Berlim, de 24 e 25 de
Março de 1999,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do
Conselho, de 21 de Junho de 1999, que estabelece disposições
gerais sobre os Fundos estruturais (1), e, nomeadamente, o n.o 2
do seu artigo 4.o,
(1)

(2)

(3)

Considerando que o primeiro parágrafo, ponto 2, do
artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que o objectivo n.o 2 dos Fundos estruturais visa
apoiar a reconversão económica e social das zonas com
dificuldades estruturais;
Considerando que o n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento
(CE) n.o 1260/1999 prevê que a população das zonas
abrangidas pelo objectivo n.o 2 não pode representar
mais de 18 % da população total da Comunidade e que,
nesta base, a Comissão estabelecerá um limite máximo
de população por Estado-Membro em função do total da
população nas regiões NUTS III de cada Estado-Membro
que satisfazem os critérios específicos relativos às zonas
em mutuação socioeconómica no sector da indústria e
às zonas rurais referidas nos n.os 5 e 6 do mesmo artigo,
bem como em função da gravidade dos problemas estruturais ao nível nacional em cada Estado-Membro, relativamente aos outros Estados-Membros em causa, e da
necessidade de assegurar que cada Estado-Membro
contribua de modo equitativo para o esforço global de
concentração;
Considerando que o n.o 2, alínea b), do artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o 1260/1999 indica que a gravidade
dos problemas estruturais ao nível nacional em cada
Estado-Membro deve ser estimada com base no nível de
desemprego total e de desemprego de longa duração
fora das regiões abrangidas pelo objectivo n.o 1;

(1) JO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Os limites máximos de população por Estado-Membro a título
do objectivo n.o 2 para o período 2006-2006 são indicados no
anexo.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

(2) JO L 185 de 15.7.1988, p. 9.
(3) JO L 337 de 24.12.1994, p. 11.
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ANEXO
Limites máximos de população por Estado-Membro a título do objectivo n.o 2 dos Fundos estruturais para o
período 2000-2006

Estados-Membros

Bélgica

Limites máximos de
população (milhares de
habitantes)

1 269

Dinamarca

538

Alemanha

10 296

Grécia
Espanha

—
8 809

França

18 768

Irlanda

—

Itália

7 402

Luxemburgo

118

Países Baixos

2 333

Áustria

1 995

Portugal

—

Finlândia

1 582

Suécia
Reino Unido

1 223
13 836
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 1 de Julho de 1999
que estabelece uma repartição indicativa, por Estado-Membro, das dotações de autorização a título
do objectivo n.o 2 dos Fundos estruturais para o período 2000-2006
[notificada com o número C(1999) 1772]
(1999/504/CE)
primeiro parágrafo do mesmo número e que a repartição anual dessas dotações é degressiva a partir de 1 de
Janeiro de 2000 e será, em 2000, inferior à de 1999;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do
Conselho, de 21 de Junho de 1999, que estabelece disposições
gerais sobre os Fundos estruturais (1), e, nomeadamente, o n.o
3, primeiro parágrafo, do seu artigo 7.o,
(1)

Considerando que o artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o
1260/1999 estabelece, no ponto 2 do seu primeiro
parágrafo, que o objectivo n.o 2 dos Fundos estruturais
visa apoiar a reconversão económica e social das zonas
com dificuldades estruturais;

(2)

Considerando que o n.o 2, terceiro parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que
11,5 % dos Fundos estruturais serão atribuídos ao objectivo n.o 2, incluindo 1,4 % para apoio transitório;

(3)

Considerando que o n.o 3, primeiro parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estipula que a
Comissão estabelecerá, por meio de procedimentos
transparentes, repartições indicativas por Estado-Membro das dotações de autorização disponíveis para a
programação de 2000 a 2006, tendo plenamente em
conta, para os objectivos n.o 1 e n.o 2, um ou vários dos
critérios objectivos análogos aos do período anterior
abrangido pelo Regulamento (CEE) n.o 2052/88 do
Conselho, de 24 de Junho de 1988, relativo às missões
dos fundos com finalidade estrutural, à sua eficácia e à
coordenação das suas intervenções, entre si, com as
intervenções do Banco Europeu de Investimento e com
as dos outros instrumentos financeiros existentes (2),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 3193/94 (3), ou seja: população elegível,
prosperidade regional, prosperidade nacional e gravidade
relativa dos problemas estruturais, nomeadamente nível
de desemprego;

(4)

Considerando que o n.o 3, terceiro parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que,
para os objectivos n.o 1 e n.o 2, se discriminarão, nessas
repartições, as dotações atribuídas às regiões e zonas que
beneficiam do apoio transitório, que essas atribuições
serão efectuadas segundo os critérios referidos no

(1) JO L 161 de 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 185 de 15.7.1988, p. 9.
(3) JO L 337 de 24.12.1994, p. 11.

(5)

Considerando que a declaração da Comissão anexa à
acta do Conselho de 21 de Junho de 1999 indica o
método que a Comissão utilizará para estabelecer, em
conformidade com o n.o 3, primeiro parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999, a repartição
indicativa, por Estado-Membro, das dotações do objectivo n.o 2;

(6)

Considerando que, tendo em conta esse método, o
Conselho Europeu de Berlim, de 24 e 25 de Março de
1999, fixou, na alínea g) do n.o 44 das conclusões da
presidência, montantes relativos a situações específicas
para o período 2000-2006,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Os montantes indicativos, por Estado-Membro, das dotações de
autorização a título do objectivo n.o 2 para o período 2000-2006 figuram no anexo I.
Artigo 2.o
Os montantes indicativos, por Estados-Membro e por ano, das
dotações de autorização a título do apoio transitório destinado
ao objectivo n.o 2 para o período 2000-2005 figuram no
anexo II.
Artigo 3.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão
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ANEXO I
Repartição indicativa, por Estado-Membro, das dotações de autorização a título do objectivo n.o 2 dos Fundos
estruturais para o período 2000-2006
em milhões de euros (a preços de 1999)
Estados-Membros

Montantes das dotações

Bélgica

368

Dinamarca

156

Alemanha

2 984
—

Grécia
Espanha

2 553

França

5 437

Irlanda

—
2 145

Italia
Luxemburgo

34

Países Baixos

676

Áustria

578
—

Portugal

459

Finlândia

354

Suécia

3 989

Reino Unido
Total

19 733
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ANEXO II
Repartição indicativa, por Estado-Membro, das dotações de autorização a título do apoio transitório destinado ao
objectivo n.o 2 dos Fundos estruturais para o período 2000-2005
em milhões de euros (a preços de 1999)
Estados-Membros

Montantes das dotações

Bélgica

65

Dinamarca

27

Alemanha

526

Grécia

—
98

Espanha
França

613

Irlanda

—

Itália

377

Luxemburgo

6

Países Baixos

119

Áustria

102

Portugal

—
30

Finlândia

52

Suécia

706

Reino Unido
Total

2 721

27. 7. 1999

27. 7. 1999
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 1 de Julho de 1999
que estabelece uma repartição indicativa por Estado-Membro das dotações de autorização no
âmbito do objectivo n.o 3 dos Fundos estruturais para o período 2000-2006
[notificada com o número C(1999) 1774]
(1999/505/CE)
Comissão, em conformidade com o n.o 3, segundo parágrafo, do artigo 7.o do Regulamento n.o 1260/1999 para
a repartição indicativa da dotação do objectivo n.o 3;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do
Conselho de 21 de Junho de 1999 que estabelece as disposições gerais sobre os Fundos estruturais (1) e, nomeadamente, o
n.o 3, primeiro e segundo parágrafos, do seu artigo 7.o,
(1)

Considerando que o n.o 3, primeiro parágrafo, do artigo
1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que,
no âmbito do objectivo n.o 3 dos Fundos estruturais,
será dado apoio à adaptação e à modernização das
políticas e sistemas de educação, de formação e de
emprego;

(2)

Considerando que o n.o 2, quarto parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que
12,3 % da dotação dos Fundos estruturais serão canalizados para o objectivo n.o 3;

(3)

Considerando que o n.o 3, primeiro parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 determina que a
Comissão estabelecerá, segundo processos transparentes,
repartições indicativas por Estado-Membro das dotações
de autorização disponíveis para a programação do
período 2000-2006;

(4)

(5)

Considerando que o n.o 3, segundo parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 estabelece que,
em relação ao objectivo n.o 3, a repartição por Estado-Membro basear-se-á principalmente na população
elegível, na situação do emprego e na gravidade dos
problemas, tais como a exclusão social, os níveis de
educação e de formação e a participação das mulheres
no mercado de trabalho;
Considerando que o Conselho Europeu de Berlim, de 24
e 25 de Março de 1999, aprovou, no parágrafo 45 das
respectivas conclusões, a metodologia proposta pela

(1) JO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

(6)

Considerando que o Conselho Europeu de Berlim, de 24
e 25 de Março de 1999, fixou, no parágrafo 44, alíneas
d) e e), das respectivas conclusões, os montantes suplementares destinados a fazer face a situações especiais
para o período 2000-2006;

(7)

Considerando que na declaração anexada à acta da
reunião do Conselho de 21 de Junho de 1999, a
Comissão indica a metodologia a utilizar para a repartição indicativa entre os Estados-Membros da dotação do
objectivo n.o 3, em conformidade com o n.o 3, segundo
parágrafo, do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/1999,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A repartição indicativa por Estado-Membro das dotações de
autorização no âmbito do objectivo n.o 3 para o período
2000-2006 é a que consta do anexo à presente decisão.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Padraig FLYNN

Membro da Comissão
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ANEXO
Repartição indicativa por Estado-Membro das dotações de autorização no âmbito do objectivo n.o 3 dos Fundos
estruturais para o período 2000-2006
em milhões de euros (preços de 1999)
Estado-Membro

Montante

Bélgica

737

Dinamarca

365

Alemanha

4 581
—

Grécia
Espanha

2 140

França

4 540

Irlanda

—
3 744

Itália
Luxemburgo

38

Países Baixos

1 686
528

Áustria

—

Portugal

403

Finlândia

720

Suécia

4 568

Reino Unido
Total

24 050

27. 7. 1999

27. 7. 1999

PT
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
que altera a Decisão 98/610/CE, Euratom, relativa à constituição dos grupos de peritos que a
assistem sobre o conteúdo e a orientação das acções-chave no domínio da investigação e do
desenvolvimento tecnológico
[notificada com o número C(1999) 2359]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(1999/506/CE, Euratom)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica,
(1)

Considerando que, pela sua Decisão 98/610/CE, Euratom (1), a Comissão constituiu grupos de peritos
que a assistem sobre o conteúdo e a orientação das acções-chave no domínio da investigação e do
desenvolvimento tecnológico;

(2)

Considerando que, neste contexto, os membros dos grupos de peritos são nomeados a título
individual pela Comissão por um período de dois anos; que, durante o referido período, podem ter
de ser efectuadas novas nomeações tendo por objectivo, nomeadamente, o alargamento do âmbito
das origens geográficas, um melhor equilíbrio das competências científicas e técnicas e a substituição
de membros em falta;

(3)

Considerando que é necessário garantir, de um modo geral, a homogeneidade dos grupos de peritos,
facilitar a sua gestão pelos serviços da Comissão e dar garantias de toda a transparência desejada na
matéria;

(4)

Considerando que, nesse contexto, o mandato dos novos membros deve poder ficar concluído ao
mesmo tempo que o dos outros membros nomeados anteriormente,

DECIDE:

Artigo 1.o
No n.o 1 do artigo 4.o da Decisão 98/610/CE, Euratom, o primeiro parágrafo passa a ter a seguinte
redacção:
«Os membros dos grupos de peritos são nomeados a título individual pela Comissão por um período
máximo de dois anos. Tal nomeação pode ser reconduzida una vez, no máximo por dois anos.»
Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor no dia da sua adopção.
Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Édith CRESSON

Membro da Comissão

(1) JO L 290 de 29.10.1998, p. 57.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1999
que adopta medidas de protecção em relação a determinados morcegos frugívoros, cães e gatos
provenientes da Malásia (península) e da Austrália
[notificada com o número C(1999) 2467]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(1999/507/CE)
ções de morcegos frugívoros, cães e gatos provenientes
da Malásia (península) e da Austrália;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/496/CEE do Conselho, de 15
de Julho de 1991, que fixa os princípios relativos à organização
dos controlos veterinários dos animais provenientes de países
terceiros introduzidos na Comunidade e que altera as Directivas
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 96/43/CE (2), e,
nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 18.o,
(1)

Considerando que a Directiva 92/65/CEE (3) estabelece as
principais condições de sanidade animal a observar pelos
Estados-Membros nas importações provenientes de
países terceiros, de cães, gatos e outros animais sensíveis
à raiva; que, todavia, a certificação veterinária ainda não
está harmonizada;

(2)

Considerando que se registaram casos mortais da doença
de Hendra e da doença de Nipah em seres humanos,
respectivamente na Austrália e na Malásia;

(3)

Considerando que os morcegos frugívoros do género
Pteropus são considerados os hospedeiros naturais do
vírus da doença de Hendra e apontados como o reservatório do vírus da doença de Nipah; que, todavia, estes
mamíferos não apresentam sinais clínicos de doença e
podem albergar o vírus estando presentes anticorpos
neutralizantes;

(4)

Considerando que, por vezes, são importados morcegos
frugívoros de países terceiros; que, enquanto não forem
estabelecidas condições comunitárias de sanidade animal
para as importações de países terceiros de morcegos
frugívoros, se afigura necessário introduzir determinadas
medidas de protecção com respeito às doenças de
Hendra e Nipah;

(5)

Considerando que a doença de Hendra pode ser transmitida por gatos e que os cães e os gatos podem contrair a
doença de Nipah; que a exposição aos respectivos vírus
estimula a seroconversão nos animais afectados e convalescentes, que, pode ser detectada por testes laboratoriais;

(6)

Considerando que a presença desta zoonose nos citados
países pode constituir um perigo para as pessoas e
animais receptivos na Comunidade;

(7)

Considerando que é necessário adoptar medidas de
protecção ao nível comunitário, em relação às ìmporta-

(1) JO L 268 de 24.9.1991, p. 56.
(2) JO L 162 de 1.7.1996, p. 1.
(3) JO L 268 de 14.9.1992, p. 54.

(8)

Considerando que as medidas previstas na presente
decisão estão em conformidade com o parecer do
Comité Veterinário Permanente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
São, proibidas as importações de morcegos frugívoros do
género Pteropus provenientes da Malásia (península) e da
Austrália.
2.
Em derrogação do disposto no n.o 1, e sem prejuízo do
disposto na Directiva 92/651CEE, os morcegos frugívoros do
género Preropus podem ser importados nas seguintes condições:
— os animais serem originários de colónias em cativeiro, e
— os animais serem isolados em quarentena durante pelo
menos 6 dias, e
— os animais serem submetidos, com resultados negativos, a
uma prova de seroneutralização ou a um teste ELISA aprovados para anticorpos contra os vírus das doenças de
Hendra e Nipah, efectuados em laboratórios aprovados para
esses testes pelas autoridades competentes, com base em
amostras de sangue colhidas em duas ocasiões com um
intervalo de 21 a 30 dias, sendo a segunda amostra colhida
no período de 10 dias que precede a exportação.
Artigo 2.o
1.
São proibidas as importações de cães e de gatos da
Malásia (península).
2.
Em derrogação do disposto no n.o 1, os cães e os gatos
podem ser importados nas seguintes condições:
— os animais não terem tido contactos com porcos, durante,
pelo menos, os 60 dias que precedem a exportação, e
— os animais não terem residido em explorações onde, nos
últimos 60 dias, tenham sido confirmados casos da doença
de Nipah, e
— os animais terem sido submetidos, com resultados negativos, a um teste ELISA de captura de IgM e IgG efectuado
num laboratório aprovado para a detecção de anticorpos
contra os vírus da doença de Nipah pelas autoridades veterinárias competentes, com base numa amostra de sangue
colhida no período de 10 dias que precede a exportação.
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Artigo 3.o
1.

São proibidas as importações de gatos da Austrália.

2.
Em derrogação do disposto no n.o 1, os gatos podem ser
importados nas seguintes condições:
— os animais não terem residido em explorações onde, nos
últimos 60 dias, tenham sido confirmados casos da doença
de Hendra, e
— os animais terem sido submetidos, com resultados negativos, a um teste ELISA de captura de IgM e IgG efectuado
num laboratório aprovado para a detecção de anticorpos
contra os vírus da doença de Hendra pelas autoridades
veterinárias competentes, com base numa amostra de
sangue colhida no período de 10 dias que precede à exportação.

L 194/67
Artigo 4.o

Os Estados-Membros alterarão as medidas que aplicam em
relação à Malásia (península) e Austrália de forma a darem
cumprimento à presente decisão.
Do facto informarão a Comissão.
Artigo 5.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

