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DECISÃO N.o 646/2000/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 28 de Fevereiro de 2000
que aprova um programa plurianual de promoção de fontes de energia renováveis na Comunidade
(Altener) (1998-2002)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO
EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente o n.o 1 do artigo 175.o,

anos 2008 a 2012, em relação ao nível das emissões de
1990.
(5)

A Decisão 93/389/CEE do Conselho (4) estabeleceu um
mecanismo de vigilância das emissões de CO2 e de
outros gases com efeito de estufa na Comunidade.

(6)

As emissões de CO2 devidas ao consumo de energia na
Comunidade poderão aumentar cerca de 3 % entre 1995
e 2000, caso se verifique um crescimento económico
normal. À luz do referido compromisso dado pela
Comunidade em Quioto, é essencial adoptar medidas
complementares. Entre as medidas realmente eficazes
para atingir esse fim se inclui uma utilização muito mais
intensiva das energias renováveis e a eficiência energética.

(7)

Na sua reunião de 25-26 de Junho de 1996, o Conselho
salientou que, no âmbito das negociações sobre um
protocolo relativo ao Mandato de Berlim, o segundo
relatório de avaliação do painel intergovernamental das
alterações climáticas (SRA IPCC) concluiu que existe
uma influência humana discernível nas alterações climáticas globais e sublinhou a necessidade de acções
urgentes a um nível o mais vasto possível, constatou que
são possíveis soluções que não comprometam o futuro e
solicitou à Comissão que identificasse as medidas a
tomar a nível comunitário.

(8)

No livro verde de 11 de Janeiro de 1995 e no livro
branco de 13 de Dezembro de 1995, a Comissão apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho a sua
opinião sobre o futuro da política energética na Comunidade e sobre o papel que as energias renováveis deveriam desempenhar.

(9)

Na sua resolução, de 4 de Julho de 1996, sobre um
plano de acção para a promoção das energias renováveis (5), o Parlamento Europeu apelou à Comissão para
que executasse um plano de acção comunitário para
promover as energias renováveis.

Tendo em conta a proposta da Comissão,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (1),
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (2),
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (3),
segundo o projecto comum aprovado pelo Comité de Conciliação em 9 de Dezembro de 1999,
Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 174.o do Tratado dispõe que um dos objectivos
da acção comunitária consiste em assegurar a utilização
prudente e racional dos recursos naturais.

(2)

O artigo 152.o do Tratado estabelece que as exigências
em matéria de protecção da saúde constituem uma
componente das demais políticas comunitárias. O
programa Altener estabelecido na presente decisão
contribui para a protecção da saúde.

(3)

Na sua reunião de 29 de Outubro de 1990, o Conselho
estabeleceu o objectivo de, até ao ano 2000, estabilizar
as emissões totais de CO2 aos níveis de 1990 no
conjunto da Comunidade.

(4)

O Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre as alterações climáticas contém
novos compromissos da Comunidade e dos seus
Estados-Membros no sentido de reduzirem as emissões
de gases com efeito de estufa, incluindo o compromisso
assumido pela Comunidade de alcançar uma redução de
8 % das emissões de gases com efeito de estufa para os

( ) JO C 214 de 10.7.1998, p. 44.
(2) JO C 315 de 13.10.1998, p. 1.
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 11 de Março de 1999 (JO C
175 de 21.6.1999, p. 262), posição comum do Conselho de 28 de
Julho de 1999 (JO C 243 de 27.8.1999, p. 47) e decisão do Parlamento Europeu de 6 de Outubro de 1999 (ainda não publicada no
JO). Decisão do Conselho de 24 de Janeiro de 2000 e decisão do
Parlamento Europeu de 3 de Fevereiro de 2000.
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No livro verde de 20 de Novembro de 1996 e no livro
branco de 26 de Novembro de 1997 intitulado «Energia
para o Futuro: Fontes de energia renováveis», a Comissão
deu início a um processo de desenvolvimento e futura
execução de uma estratégia e de um plano de acção da
Comunidade no domínio das fontes de energia renováveis. Essa estratégia e esse plano encontram-se estabelecidos, no seu livro branco, juntamente com uma
«campanha de lançamento».
Na sua resolução, de 15 de Maio de 1997, sobre o livro
verde «Energia para o futuro: Fontes renováveis de
energia» (1), o Parlamento Europeu exortou a Comissão a
adoptar o mais rapidamente possível um programa
Altener II reforçado. Na sua resolução, de 18 de Junho
de 1998, sobre a comunicação da Comissão intitulada
«Energia para o futuro: Fontes renováveis de energia —
livro branco para uma Estratégia e um Plano de Acção
comunitários» (2), o Parlamento Europeu considerou
necessário um aumento substancial da dotação financeira correspondente ao programa Altener no programa-quadro da energia.

renováveis e da sua contribuição para a produção global
de energia primária na Comunidade.
(17)

A Comunidade reconheceu que o programa Altener
constitui um elemento importante da estratégia comunitária de redução das emissões de CO2.

(18)

É, por conseguinte, conveniente estabelecer um
programa específico destinado a promover as fontes de
energia renováveis no âmbito do programa-quadro
plurianual de acções no sector da energia (1998-2002),
aprovado pela Decisão 1999/21/CE, Euratom do
Conselho (7). Esse programa específico substituirá o
instrumento correspondente em vigor.

(19)

Ao executar a Decisão n.o 182/1999/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de Dezembro de 1998,
relativa ao quinto programa-quadro da Comunidade
Europeia para acções de investigação, de desenvolvimento tecnológico e de demonstração (1998 a
2002) (8), a Decisão 1999/170/CE do Conselho, de 25
de Janeiro de 1999, que adopta um programa específico
de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração no domínio «Energia, ambiente e desenvolvimento sustentável» (1998-2002) (9), dá especial atenção
às tecnologias energéticas eficientes e renováveis. O
programa Altener é um instrumento complementar
desse programa.

(20)

O programa Altener não modifica os projectos ou
sistemas nacionais para a promoção das energias renováveis. O seu objectivo consiste em introduzir uma
vertente comunitária que representa valor acrescentado.

(21)

As fontes de energia renováveis representam uma fonte
de energia importante para a União Europeia com um
potencial comercial considerável. O seu desenvolvimento deverá, por conseguinte, ser acompanhado de
uma estratégia específica e de acções orientadas destinadas a torná-las simultaneamente viáveis e competitivas, criando assim um ambiente favorável ao investimento.

(22)

Uma maior utilização das energias renováveis terá um
efeito positivo tanto no ambiente como na segurança do
abastecimento de energia. O desenvolvimento, livre e em
grande escala, das fontes de energia renováveis possibilitará a plena exploração do seu potencial económico e de
emprego. É desejável um elevado nível de cooperação
internacional para se obterem os melhores resultados.

(23)

Um programa Altener reforçado representa um instrumento essencial para o desenvolvimento do potencial
das fontes de energia renováveis. Essas fontes deverão
constituir uma parte importante do mercado interno
europeu da energia.

(24)

Para assegurar uma execução adequada até 2010 da
estratégia e do plano de acção comunitários para as
fontes de energia renováveis, a Comissão carece de
mecanismos adequados de controlo e avaliação das
diversas iniciativas.

O Parlamento Europeu, na sua resolução de 14 de
Novembro de 1996 (3), sobre o livro branco da
Comissão intitulado «Uma política energética para a
União Europeia», exortou a Comissão a estabelecer um
programa de ajudas económicas destinado a fomentar as
energias renováveis.
O Parlamento Europeu, na sua citada resolução de 15 de
Maio de 1997, relativa ao livro verde sobre as fontes de
energia renováveis, solicitou que se tivesse em conta a
coordenação das políticas e iniciativas no âmbito das
energias renováveis e da eficiência energética para desenvolver as potenciais sinergias existentes e evitar, na
medida do possível, duplicações de esforços.
O artigo 8.o da Directiva 96/92/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro de 1996,
relativa às regras comuns para o mercado interno da
electricidade (4), dá aos Estados-Membros a possibilidade
de promoverem a penetração das fontes de energia renováveis no mercado de electricidade dando-lhes prioridade.
O artigo 158.o do Tratado estabelece que a Comunidade
deve desenvolver e prosseguir a sua acção no sentido de
reforçar a sua coesão económica e social e que, em
especial, tem como objectivo reduzir a disparidade entre
os níveis de desenvolvimento das diversas regiões e o
atraso das regiões menos favorecidas. Essas acções
abrangem, entre outros, o sector da energia.
Nas suas Decisões 93/500/CEE (5) e 98/352/CE (6), o
Conselho aprovou um programa comunitário de
promoção das fontes de energia renováveis na Comunidade (Altener) destinado a reduzir as emissões de CO2
através do aumento da quota de mercado das energias
C
C
C
L
L
L

167 de 2.6.1997, p. 160.
210 de 6.7.1998, p. 215.
362 de 2.12.1996, p. 279.
27 de 30.1.1997, p. 20.
235 de 18.9.1993, p. 41.
159 de 3.6.1998, p. 53.
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(7) JO L 7 de 13.1.1999, p. 16.
(8) JO L 26 de 1.2.1999, p. 1.
(9) JO L 64 de 12.3.1999, p. 58.
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(26)
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O objectivo das acções orientadas a que se refere a alínea
d) do artigo 2.o da presente decisão é facilitar e acelerar
o investimento em novas capacidades operacionais para
a produção de energia a partir de fontes renováveis
mediante apoio financeiro, nomeadamente às pequenas
e médias empresas (PME), para reduzir os custos periféricos e operacionais dos projectos de energias renováveis, ultrapassando assim os obstáculos não técnicos.
Essas acções promoverão, nomeadamente, o acesso à
assistência especializada, a análise prospectiva de
mercado, a escolha da localização dos projectos, os
pedidos de licença de construção e exploração, as iniciativas das PME no domínio do investimento em fontes de
energia renováveis, o estabelecimento de planos financeiros, a preparação de concursos públicos, a formação
de operadores e a entrada em funcionamento de instalações.
Essas acções orientadas incidirão sobre projectos nas
áreas da biomassa, incluindo culturas energéticas, lenha,
resíduos florestais e agrícolas, lixos urbanos sem possibilidade de reciclagem, biocombustíveis líquidos e biogás;
sistemas solares térmicos e fotovoltaicos, sistemas
solares activos e passivos nos edifícios; projectos hidroeléctricos de pequena escala (inferiores a 10 MW),
energia das ondas, eólica e geotérmica.
O desenvolvimento das fontes de energia renováveis
poderá contribuir para criar um sistema energético
competitivo para o conjunto da Europa e desenvolver
um sector europeu das fontes de energia renováveis,
com vastas possibilidades de exportação de tecnologia e
know-how e de investimento em países terceiros, com a
participação da Comunidade no quadro de programas de
cooperação.
É política e economicamente desejável abrir o programa
aos países associados da Europa Central e Oriental, de
acordo com as conclusões do Conselho Europeu de
Copenhaga, de 21-22 de Junho de 1993, confirmadas
por Conselhos Europeus posteriores, e com as indicações contidas na comunicação da Comissão sobre esta
matéria, de Maio de 1994, bem como a Chipre.

(29)

A fim de assegurar que o auxílio comunitário é utilizado
eficazmente e de evitar duplicações de esforços, a
Comissão assegurará que os projectos sejam sujeitos a
uma apreciação prévia. A Comissão acompanhará e
avaliará sistematicamente a evolução e os resultados dos
projectos apoiados.

(30)

As medidas necessárias à execução do presente acto
serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/468/CE do
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de
exercício das competências de execução atribuídas à
Comissão (1).

(31)

A presente decisão fixa, para a vigência do programa
que estabelece, um enquadramento financeiro que constitui, na acepção do ponto 33 do Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999 entre o Parlamento

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Rectificação (JO L 269 de
19.10.1999, p. 45).
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Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina
orçamental e a melhoria do processo orçamental (2),
para a autoridade orçamental a referência privilegiada no
decurso do processo orçamental anual.
(32)

A presente decisão substitui a Decisão 98/352/CE do
Conselho, a qual deve, em conformidade, ser revogada,

ADOPTARAM A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
1.
No âmbito do programa-quadro plurianual de acções no
sector da energia, a Comunidade executa, no período de 1998-2002, um programa específico destinado a promover fontes
de energia renováveis e a apoiar a execução de uma estratégia e
de um plano de acção comunitários para as fontes de energia
renováveis até ao ano 2010, a seguir designado «programa
Altener».
Além dos objectivos prioritários enumerados no n.o 2 do artigo
1.o da Decisão 1999/21/CE, Euratom do Conselho, o programa
Altener tem os seguintes objectivos:
a) Contribuir para a criação das condições necessárias à
execução do plano de acção da Comunidade no domínio
das fontes de energia renováveis, em especial das condições
jurídicas, sócio-económicas e administrativas, incluindo
novos instrumentos e mecanismos de mercado, nomeadamente os referidos no livro branco da Comissão de 26 de
Novembro de 1997, e incluindo a campanha de lançamento.
b) Incentivar os investimentos públicos e privados na
produção e utilização de energia a partir de fontes renováveis.
Estes dois objectivos específicos contribuirão para realizar os
seguintes objectivos — complementares dos prosseguidos pelos
Estados-Membros — e prioridades globais da Comunidade:
limitação das emissões de CO2, aumento da quota das fontes de
energia renováveis a fim de realizar o objectivo indicativo de,
em 2010, representarem 12 % do consumo interno bruto da
Comunidade, redução da dependência em relação às importações de energia, segurança do abastecimento, promoção do
emprego, desenvolvimento económico, coesão económica e
social, e desenvolvimento regional e local, incluindo o reforço
do potencial económico de regiões afastadas e periféricas.
2.
É concedido financiamento comunitário ao abrigo do
programa Altener às acções e medidas que correspondam aos
objectivos referidos nas alíneas a) e b) do n.o 1.
3.
O enquadramento financeiro para a execução do
programa Altener, para o período fixado no n.o 1, é de 77
milhões de euros.
As dotações anuais são autorizadas pela autoridade orçamental
dentro dos limites das perspectivas financeiras.
(2) JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
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Artigo 2.o

Artigo 3.o

As seguintes acções e medidas em matéria de fontes renováveis
de energia são financiadas ao abrigo do programa Altener:

1.
Todos os custos das acções e medidas referidas nas
alíneas a), c) e e) do artigo 2.o ficam a cargo da Comunidade. Se
uma entidade que não seja a Comissão propuser medidas
previstas na alínea c), a participação financeira da Comunidade
não deve exceder 50 % do seu custo total, podendo o remanescente ser assegurado por fundos públicos ou privados, ou por
uma combinação de ambos.

a) Estudos e outras acções destinados a executar e complementar outras medidas da Comunidade e dos Estados-Membros adoptadas para desenvolver o potencial das
fontes de energia renováveis. Trata-se, em especial, da
concepção de estratégias sectoriais e de mercado, da elaboração de normas e de certificação, da facilitação de aquisições agrupadas, de análises comparativas, baseadas nos
projectos, relativas ao impacto ambiental e à evolução dos
custos e benefícios a longo prazo resultantes da utilização
de formas tradicionais de energia e de fontes de energia
renováveis, de análise das condições jurídicas, socioeconómicas e administrativas, incluindo a análise do eventual
recurso a medidas económicas e/ou a incentivos fiscais mais
favoráveis à penetração das energias renováveis no mercado,
da preparação de legislação adequada para promover um
ambiente favorável ao investimento, e de melhores métodos
que permitam avaliar os custos e as vantagens que não se
reflectem nos preços do mercado;
b) Acções-piloto de interesse comunitário destinadas a criar ou
ampliar estruturas e instrumentos para o desenvolvimento
de fontes de energia renováveis a nível de:
— planeamento local e regional,
— instrumentos de planeamento, concepção e avaliação,
— novos produtos financeiros e instrumentos de mercado;
c) Medidas tendentes a desenvolver as estruturas da informação, da educação e da formação; medidas destinadas a
incentivar o intercâmbio de experiências e de know-how a
fim de melhorar a coordenação entre as actividades internacionais, comunitárias, nacionais, regionais e locais; criação
de um sistema centralizado de recolha e divulgação de
informações e de know-how sobre fontes de energia renováveis;
d) Acções orientadas para promover a penetração das fontes
de energia renováveis, no mercado, bem como do respectivo know-how, a fim de facilitar a transição entre a demonstração e a comercialização, e incentivar o investimento
através de aconselhamento sobre a preparação e apresentação de projectos e respectiva execução;
e) Acções de acompanhamento e avaliação que visem:
— acompanhar a execução da estratégia e do plano de
acção comunitários de desenvolvimento de fontes de
energia renováveis,
— apoiar iniciativas adoptadas em execução do plano de
acção, especialmente para promover uma melhor coordenação e uma maior sinergia entre as acções, incluindo
todas as actividades financiadas pela Comunidade, assim
como as financiadas por outros organismos de financiamento como o Banco Europeu de Investimento,
— acompanhar os progressos realizados pela Comunidade
e apreciar os progressos registados pelos Estados-Membros em matéria de desenvolvimento de fontes de
energia renováveis,
— avaliar o impacto e a relação custo-eficácia das acções e
medidas adoptadas no âmbito do programa Altener.
Nesta avaliação serão igualmente tidos em conta os
aspectos ambientais e sociais, incluindo as consequências para o emprego.

2.
A participação financeira ao abrigo do programa Altener
nas acções e medidas referidas na alínea b) do artigo 2.o não
deve exceder 50 % do seu custo total, podendo o remanescente
ser assegurado por fundos públicos ou privados, ou por uma
combinação de ambos.
3.
A participação financeira ao abrigo do programa Altener
nas acções e medidas referidas na alínea d) do artigo 2.o deve
ser estabelecida anualmente para cada uma das acções orientadas, nos termos do n.o 2 do artigo 4.o
Artigo 4.o
1.
A Comissão é responsável pela execução financeira e pela
aplicação do programa Altener.
A Comissão assegura também que as acções desenvolvidas ao
abrigo do programa Altener sejam objecto de apreciação
prévia, acompanhamento e avaliação subsequente a qual, no
termo do projecto, deve incluir o balanço do impacto e da
execução e determinar se os objectivos iniciais foram atingidos.
A Comissão assegura que os beneficiários seleccionados lhe
apresentem um relatório pelo menos de seis em seis meses ou,
no caso de projectos de duração inferior a um ano, a meio do
projecto e, em qualquer caso, no termo do projecto.
A Comissão mantém o comité referido no artigo 5.o informado
do desenvolvimento dos projectos.
2.
As condições e directrizes aplicáveis ao apoio a todas as
acções e medidas referidas no artigo 2.o são definidas anualmente, tendo em conta:
a) As prioridades definidas pela Comunidade e pelos Estados-Membros nos seus programas de promoção das fontes de
energia renováveis;
b) Os critérios relacionados com a rentabilidade e o potencial
de desenvolvimento das fontes de energia renováveis e com
os seus efeitos em termos de emprego e de ambiente,
nomeadamente a redução das emissões de CO2;
c) Em relação às acções previstas na alínea d) do artigo 2.o, o
custo relativo do apoio, a viabilidade comercial a longo
prazo, a nova capacidade de produção prevista e o nível de
benefícios transregionais e/ou transnacionais;
d) Os princípios estabelecidos no artigo 87.o do Tratado e as
directrizes comunitárias em matéria de auxílios estatais a
favor da protecção do ambiente.
O comité referido no artigo 5.o assiste a Comissão na definição
dessas condições e directrizes.
Artigo 5.o
Para efeitos de execução do programa Altener, a Comissão é
assistida pelo comité a que se refere o artigo 4.o da Decisão
1999/21/CE, Euratom do Conselho.
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Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis
os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta
o disposto no artigo 8.o da mesma.

mesmas normas aplicadas aos países da EFTA/EEE, em termos
a acordar com aquele país.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/
/468/CE é de três meses.

Artigo 8.o

O comité aprovará o seu regulamento interno.

A presente decisão entra em vigor no vigésimo dia subsequente
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Artigo 6.o

Artigo 9.o

A apreciação e a avaliação interna e externa da execução do
programa Altener devem ser efectuadas nos termos do artigo
5.o da Decisão 1999/21/CE, Euratom do Conselho.
Artigo 7.o
A participação no programa Altener está aberta aos países
associados da Europa Central e Oriental, segundo as condições,
nomeadamente as disposições financeiras, fixadas nos protocolos complementares dos acordos de associação ou nos
próprios acordos de associação, relativa à participação em
programas comunitários.

A Decisão 98/352/CE do Conselho é revogada.
Artigo 10.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 28 de Fevereiro de 2000.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

A Presidente

O Presidente

N. FONTAINE

J. PINA MOURA

A participação no programa Altener está igualmente aberta a
Chipre, com base em dotações adicionais e de acordo com as

Declaração comum
O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão declaram que a abertura do programa Altener aos países
mediterrânicos associados previstos no programa MEDA deve ser apreciada no contexto da próxima revisão
deste programa.
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DECISÃO N.o 647/2000/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 28 de Fevereiro de 2000
que aprova um programa plurianual de promoção do rendimento energético (SAVE) (1998-2002)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO
EUROPEIA,

energia no ambiente. Na comunicação da Comissão, de
29 de Abril de 1998, relativa à «Eficiência energética na
Comunidade Europeia — Para uma estratégia de utilização racional da energia», salientavam-se as potencialidades económicas da eficiência energética com o objectivo de chamar mais uma vez a atenção para a necessidade de a promover.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 175.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (1),

(7)

É urgente proceder a uma melhor gestão da energia,
explorando principalmente as múltiplas possibilidades
de redução da intensidade energética, a fim de contribuir
para a protecção do ambiente, para uma maior segurança do abastecimento energético e para o desenvolvimento sustentável.

(8)

No Livro Verde de 11 de Janeiro de 1995 e no Livro
Branco de 13 de Dezembro de 1995, a Comissão apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho a sua
opinião sobre o futuro da política energética na Comunidade e sobre o papel desempenhado pela economia de
energia e pelas medidas em matéria de rendimento energético.

(9)

O artigo 158.o do Tratado estabelece que a Comunidade
deve desenvolver e prosseguir a acção no sentido de
reforçar a sua coesão económica e social e que, em
especial, tem como objectivo reduzir a disparidade entre
os níveis de desenvolvimento das diversas regiões e o
atraso das regiões menos favorecidas. Essas acções
abrangem, entre outros, o sector da energia.

(10)

Nas suas Decisões 91/565/CEE (5) e 96/737/CE (6), o
Conselho aprovou um programa comunitário de
promoção do rendimento energético (SAVE), destinado a
reforçar as infra-estruturas que propiciem um maior
rendimento energético na Comunidade.

(11)

O programa SAVE constitui um instrumento importante
e necessário para a promoção de um maior rendimento
energético.

(12)

É, por conseguinte, conveniente estabelecer um
programa específico destinado a incentivar a utilização
racional e eficaz das fontes de energia no âmbito do
programa-quadro plurianual de acções no sector da
energia (1998-2002), aprovado pela Decisão 1999/
/21/CE, Euratom do Conselho (7). Esse programa específico substituirá o instrumento correspondente em vigor.

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (2),
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (3),
segundo o projecto comum aprovado pelo Comité de Conciliação em 9 de Dezembro de 1999,
Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 174.o do Tratado dispõe que um dos objectivos
da política da Comunidade consiste em assegurar a utilização prudente e racional dos recursos naturais.

(2)

Na sua reunião de 29 de Outubro de 1990, o Conselho
estabeleceu o objectivo de, até ao ano 2000, estabilizar
as emissões totais de CO2 aos níveis de 1990 no
conjunto da Comunidade.

(3)

O protocolo de Quioto da convenção-quadro das
Nações Unidas sobre as alterações climáticas contém
novos compromissos da Comunidade e dos seus
Estados-Membros no sentido de reduzirem as emissões
de gases com efeito de estufa.

(4)

A fim de atingir reduções significativas das emissões de
CO2 na Comunidade, é necessário um esforço suplementar, tendo nomeadamente em conta que as emissões
de CO2 devidas ao consumo de energia poderão
aumentar cerca de 3 % entre 1995 e 2000, caso se
verifique um crescimento económico normal. É,
portanto, indispensável adoptar medidas complementares;

(5)

A Decisão 93/389/CEE do Conselho (4) estabeleceu um
mecanismo de vigilância das emissões de CO2 e de
outros gases com efeito de estufa na Comunidade.

(6)

Na sua comunicação, de 8 de Fevereiro de 1990, relativa
à energia e ao ambiente, a Comissão considerou o rendimento energético como a pedra angular das futuras
iniciativas destinadas a reduzir o impacte negativo da

(1) JO C 214 de 10.7.1998, p. 44.
(2) JO C 315 de 13.10.1998, p. 1.
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 11 de Março de 1999 (JO C
175 de 21.6.1999, p. 269), posição comum do Conselho de 28 de
Junho de 1999 ( JO C 232 de 13.8.1999, p. 20 ) e decisão do
Parlamento Europeu de 6 de Outubro de 1999 (ainda não publicada
no Jornal Oficial). Decisão do Conselho de 24 de Janeiro de 2000 e
decisão do Parlamento Europeu de 3 de Fevereiro de 2000.
4) JO L 167 de 9.7.1993, p. 31.
(

(5) JO L 307 de 8.11.1991, p. 34.
(6) JO L 335 de 24.12.1996, p. 50.
(7) JO L 7 de 13.1.1999, p. 16.
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A Comunidade reconheceu o importante papel desempenhado pelo programa SAVE na estratégia comunitária
de redução das emissões de CO2. Na comunicação da
Comissão, de 8 de Maio de 1991, relativa às actividades
de programação energética da Comunidade a nível regional, nas conclusões do Conselho sobre esta comunicação e na resolução do Parlamento Europeu de 16 de
Julho de 1993 (1), afirma-se que as actividades do
programa devem ser prosseguidas, alargadas e utilizadas
como base de apoio da estratégia da Comunidade em
matéria de energia. Esta iniciativa de acções a nível
regional deveria ser totalmente integrada num novo
programa.
Ao executar a Decisão n.o 182/1999/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de Dezembro de 1998,
relativa ao quinto programa-quadro de acções de investigação, de desenvolvimento tecnológico e de demonstração (1998-2002) (2), a Decisão 1999/170/CE do
Conselho, de 25 de Janeiro de 1999, que adopta um
programa específico de investigação, desenvolvimento
tecnológico e demonstração no domínio «Energia, ambiente e desenvolvimento sustentável» (1998-2002) (3), dá
especial atenção às tecnologias energéticas eficientes e
renováveis. O programa SAVE é um instrumento de
política complementar desse programa.

(15)

O programa SAVE tem por objectivo melhorar a intensidade energética do consumo final num ponto percentual
por ano a mais do que seria atingido noutras circunstâncias.

(16)

Na sua reunião de 15 e 16 de Dezembro de 1994, o
Conselho declarou que o objectivo de estabilização das
emissões de CO2 só poderia ser atingido através de um
conjunto coordenado de medidas destinadas a melhorar
o rendimento energético e a utilização racional da
energia — que se baseiam na oferta e na procura a todos
os níveis da produção, conversão, transporte e consumo
de energia —, bem como a explorar as energias renováveis e que, entre essas medidas, figuram os programas de
gestão local da energia.

(17)

(18)

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

JO
JO
JO
JO

O Parlamento Europeu, na sua resolução, de 10 de
Outubro de 1995, sobre o livro verde da Comissão
sobre política energética (4), solicitou que se procedesse à
definição de objectivos e à elaboração de um programa
comum relativo ao rendimento energético e à economia
de energia, de acordo com os objectivos referentes à
emissão de gases com efeito de estufa, acordados no Rio
de Janeiro (1992), em Berlim (1995) e posteriormente
em Quioto (1997), e solicitou a adopção de um
programa SAVE II, com recursos bastante superiores aos
do programa SAVE I, bem como esclarecimentos por
parte da Comissão quanto ao papel que esta tencionaria
desempenhar em matéria de economia de energia e de
rendimento energético através da criação de projectos
concretos.
Um maior rendimento energético terá uma repercussão
positiva no ambiente e na segurança do abastecimento
de energia, ambos de natureza global. É necessário um
C
L
L
C

255 de 20.9.1993, p. 252.
26 de 1.2.1999, p. 1.
64 de 12.3.1999, p. 58.
287 de 30.10.1995, p. 34.
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elevado nível de cooperação internacional para a
obtenção dos melhores resultados.
(19)

Poderiam ser evitadas, até ao ano 2000, entre 180 e 200
milhões de toneladas de emissões de CO2, graças a uma
melhoria de 5 % da intensidade energética da procura
final em relação às expectativas normais. Esses valores
poderiam ser aumentados mediante uma utilização mais
racional e eficiente das fontes de energia.

(20)

É política e economicamente desejável abrir o programa
aos países associados da Europa Central e Oriental, de
acordo com as conclusões do Conselho Europeu de
Copenhaga, de 21 e 22 de Junho de 1993, confirmadas
por Conselhos Europeus posteriores, e com as indicações contidas na comunicação da Comissão sobre esta
matéria, de Maio de 1994, bem como a Chipre.

(21)

A fim de assegurar que o auxílio comunitário é utilizado
eficazmente e de evitar duplicações de esforços, a
Comissão assegurará que os projectos sejam sujeitos a
uma apreciação prévia. A Comissão acompanhará e
avaliará sistematicamente a evolução e os resultados dos
projectos apoiados, bem como das actividades complementares desenvolvidas no domínio das fontes de
energia renováveis.

(22)

As medidas necessárias à execução do presente acto
serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/468/CE do
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de
exercício das competências de execução atribuídas à
Comissão (5).

(23)

A presente decisão fixa, para a vigência do programa
que estabelece, um enquadramento financeiro que constitui, na acepção do ponto 33 do Acordo interinstitucional, de 6 de Maio de 1999, entre o Parlamento
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina
orçamental e a melhoria do processo orçamental (6),
para a autoridade orçamental a referência privilegiada no
decurso do processo orçamental anual.

(24)

A presente decisão substitui a Decisão 96/737/CE do
Conselho, a qual deve, em conformidade, ser revogada,

ADOPTARAM A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
1.
No âmbito do programa-quadro plurianual de acções no
sector da energia, a Comunidade executa, no período de 1998-2002, um programa específico de apoio a medidas legislativas
e não legislativas tendentes ao incentivo à utilização racional e
eficiente dos recursos energéticos, a seguir designado
«programa SAVE».
Além dos objectivos prioritários enumerados no n.o 2 do artigo
1.o da Decisão 1999/21/CE, Euratom do Conselho, o programa
SAVE tem os seguintes objectivos:
a) Incentivar as medidas de promoção do rendimento energético em todos os sectores;
(5) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Rectificação (JO L 269 de
19.10.1999, p. 45).
(6) JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
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b) Promover os investimentos em economia de energia por
parte dos consumidores públicos e privados e da indústria;
c) Criar condições para a melhoria da intensidade energética
do consumo final.
2.
É concedido financiamento comunitário ao abrigo do
programa SAVE às acções e medidas que correspondam aos
objectivos da presente decisão.

30.3.2000

2.
A participação financeira nas acções e medidas referidas
nas alíneas b), d) e f) do artigo 2.o é, no máximo, de 50 % do
seu custo total.
3.
O remanescente do financiamento das acções e medidas
referidas nas alíneas b), d) e f) do artigo 2.o pode ser assegurado
por fundos públicos ou privados, ou por uma combinação de
ambos.

Artigo 4.o
Artigo 2.

o

As seguintes categorias de acções e medidas em matéria de
rendimento energético são financiadas ao abrigo do programa
SAVE:
a) Estudos e outras acções conexas destinados a executar,
complementar e avaliar os efeitos das medidas comunitárias
(tais como acordos voluntários, incluindo os objectivos e
respectivo controlo, mandatos atribuídos a organismos de
normalização, aquisições em cooperação e legislação) que
visem a promoção do rendimento energético, estudos relativos aos efeitos do preço da energia no rendimento energético e estudos tendentes à inclusão do rendimento energético nos critérios dos programas comunitários e estudos que
impliquem coordenação a nível internacional;
b) Acções-piloto sectoriais orientadas, tendentes a acelerar os
investimentos no rendimento energético e/ou a melhorar os
perfis de utilização da energia, a realizar por organizações
ou empresas públicas e privadas, incluindo, quando relevante, centros ou organismos locais e independentes no
sector da energia, bem como por redes existentes à escala
comunitária ou associações temporárias de organizações e/
/ou empresas formadas para a realização de projectos;
c) Medidas propostas pela Comissão para fomentar o intercâmbio de experiências a fim de melhorar a coordenação
entre as actividades internacionais, comunitárias, nacionais,
regionais e locais, através de meios adequados de divulgação
da informação;
d) Medidas idênticas às previstas na alínea c), mas propostas
por entidades que não sejam a Comissão;
e) Acompanhamento dos progressos verificados na Comunidade e nos diversos Estados-Membros em matéria de rendimento energético e avaliação e acompanhamento contínuos
das acções e medidas desenvolvidas no âmbito do programa
SAVE incluindo inter alia medições reais (por exemplo, auditoria energética) antes e depois da aplicação das medidas,
intervenções, incentivos, etc;
f) Acções específicas que promovam a gestão da energia a
nível regional e urbano e visem uma maior coerência entre
os Estados-Membros e as regiões em matéria de rendimento
energético.

Artigo 3.o
1.
Os custos das acções e medidas referidas nas alíneas a), c)
e e) do artigo 2.o ficam a cargo do orçamento geral da União
Europeia.

1.
O enquadramento financeiro para a execução do
programa SAVE, para o período fixado no artigo 1.o, é de 66
milhões de euros.
2.
As dotações anuais são autorizadas pela autoridade orçamental dentro dos limites das perspectivas financeiras.

Artigo 5.o
1.
A Comissão é responsável pela execução financeira e pela
aplicação do programa SAVE.
A Comissão assegura também que as acções desenvolvidas ao
abrigo do programa SAVE sejam objecto de apreciação prévia,
acompanhamento e avaliação subsequente a qual, no termo do
projecto, deve incluir o balanço do impacto e da execução e
determinar se os objectivos iniciais foram atingidos.
2.
Os beneficiários seleccionados devem apresentar um relatório à Comissão de seis em seis meses e no termo do projecto.
3.
As condições e directrizes aplicáveis ao apoio a todas as
acções e medidas referidas no artigo 2.o são definidas anualmente, tendo em conta:
— os critérios de rentabilidade, o potencial de economia de
energia e o impacto ambiental, nomeadamente a redução
das emissões de CO2,
— a lista de prioridades referida no artigo 7.o,
— a coesão dos Estados-Membros em matéria de rendimento
energético.
O comité referido no artigo 6.o assiste a Comissão na definição
dessas condições e directrizes.

Artigo 6.o
Para efeitos de execução do programa SAVE, a Comissão é
assistida pelo comité a que se refere o artigo 4.o da Decisão
1999/21/CE, Euratom do Conselho.
Sempre que se faça referência ao presente artigo, são aplicáveis
os artigos 4.o e 7.o da decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta
o disposto no artigo 8.o da mesma.
O período previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/
/468/CE é de três meses.
O comité aprovará o seu regulamento interno.
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Artigo 7.o
A Comissão deve elaborar anualmente uma lista de prioridades
para a concessão de financiamento ao abrigo do programa
SAVE. Essa lista deve ter em conta a complementaridade entre
o programa SAVE e os programas nacionais, com base nas
informações fornecidas anualmente pelos Estados-Membros,
sob a forma de resumo. Deve ser dada prioridade aos domínios
em que se verifique um maior grau de complementaridade.
O comité referido no artigo 6.o assiste a Comissão na definição
da lista de prioridades.
Artigo 8.o
A apreciação e a avaliação interna e externa da execução do
programa SAVE devem ser efectuadas nos termos do artigo 5.o
da Decisão 1999/21/CE, Euratom do Conselho.
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A participação no programa SAVE está igualmente aberta a
Chipre, com base em dotações adicionais e de acordo com as
normas aplicadas aos países da EFTA/EEE, em termos a acordar
com aquele país.
Artigo 10.o
A presente decisão entra em vigor no vigésimo dia subsequente
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 11.o
A Decisão 96/737/CE do Conselho é revogada.
Artigo 12.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Artigo 9.o
A participação no programa SAVE está aberta aos países associados da Europa Central e Oriental, segundo as condições,
nomeadamente as disposições financeiras, fixadas nos protocolos complementares dos acordos de associação ou nos
próprios acordos de associação, relativas à participação em
programas comunitários.

Feito em Bruxelas, em 28 de Fevereiro de 2000.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

A Presidente

O Presidente

N. FONTAINE

J. PINA MOURA
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REGULAMENTO (CE) N.o 648/2000 DA COMISSÃO
de 29 de Março de 2000
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,
Considerando o seguinte:
(1)

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)

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 30 de Março de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de Março de 2000.
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 29 de Março de 2000, 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

0702 00 00

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
204
999
052
068
628
999
052
204
628
999
052
204
212
220
624
999
052
220
600
999
039
388
400
404
508
512
528
720
999
388
512
528
999

166,0
105,0
135,5
109,0
130,6
146,6
128,7
100,9
54,2
113,7
89,6
49,6
36,3
44,3
28,2
53,3
42,3
35,3
72,1
74,1
60,5
90,1
94,9
90,0
86,1
84,9
94,1
90,4
66,3
87,1
70,7
74,1
70,6
71,8

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2543/1999 da Comissão (JO L 307 de 2.12.1999, p. 46).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 649/2000 DA COMISSÃO
de 29 de Março de 2000
que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para o trigésimo terceiro
concurso público parcial efectuado no âmbito do concurso público permanente referido no
Regulamento (CE) n.o 1489/1999
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Após exame das ofertas, é conveniente adoptar, para o
trigésimo terceiro concurso segundo público parcial, as
disposições referidas no artigo 1.o

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Açúcar,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em contra o Regulamento (CE) n.o 2038/1999 do
Conselho, de 13 de Setembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), e, nomeadamente, o n.o 5, segunda alínea, do seu artigo 18.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Por força do Regulamento (CE) n.o 1489/1999 da
Comissão, de 7 de Julho de 1999, respeitante a um
concurso público permanente para a determinação de
direitos niveladores e/ou de restituições à exportação de
açúcar branco (2), procedeu-se a concursos públicos
parciais para a exportação desse açúcar.
Nos termos do n.o 1 do artigo 9.o do Regulamento (CE)
n.o 1489/1999, é fixado um montante máximo da restituição à exportação, eventualmente, para o concurso
público parcial em causa, tendo em conta, nomeadamente, a situação e a evolução previsível do mercado do
açúcar na Comunidade e no mercado mundial.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para o trigésimo terceiro concurso público parcial de açúcar
branco, efectuado no âmbito do Regulamento (CE) n.o 1489/
/1999, o montante máximo da restituição à exportação é
fixado em 51,875 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 30 de Março de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de Março de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 172 de 8.7.1999, p. 27.
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REGULAMENTO (CE) N.o 650/2000 DA COMISSÃO
de 29 de Março de 2000
que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação
dos melaços no sector do açúcar
rados não representativos da tendência efectiva do
mercado devem igualmente ser excluídos.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(5)

A fim de se obterem dados comparáveis relativos ao
melaço da qualidade-tipo, é necessário, consoante a
qualidade do melaço objecto de oferta, aumentar ou
diminuir os preços em função dos resultados obtidos
mediante aplicação do artigo 6.o do Regulamento (CEE)
n.o 785/68.

(6)

Um preço representativo pode ser excepcionalmente
mantido a um nível constante durante um período limitado se o preço de oferta que serviu de base para o
estabelecimento anterior do preço representativo não
tiver chegado ao conhecimento da Comissão e se os
preços de oferta disponíveis, afigurando-se insuficientemente representativos da tendência efectiva do mercado,
implicarem alterações bruscas e consideráveis do preço
representativo.

(7)

Quando o preço de desencadeamento relativo ao
produto em causa e o preço representativo forem diferentes, devem ser fixados direitos de importação adicionais nas condições referidas no artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95. No caso de suspensão dos
direitos de importação em aplicação do artigo 5.o do
Regulamento (CE) n.o 1422/95, devem ser fixados
montantes específicos para esses direitos.

(8)

A aplicação dessas disposições conduz à fixação dos
preços representativos e dos direitos adicionais de
importação dos produtos em causa conforme indicado
no anexo do presente regulamento.

(9)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Açúcar,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2038/1999 do
Conselho, de 13 de Setembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1422/95 da Comissão,
de 23 de Junho de 1995, que estabelece as regras de aplicação
relativas à importação de melaços no sector do açúcar e que
altera o Regulamento (CEE) n.o 785/68 (2), e, nomeadamente, o
n.o 2 do seu artigo 1.o e o n.o 1 do seu artigo 3.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

O Regulamento (CE) n.o 1422/95 prevê que o preço CIF
de importação do melaço, a seguir designado «preço
representativo», é estabelecido em conformidade com o
Regulamento (CEE) n.o 785/68 da Comissão (3); este
preço se entende fixado para a qualidade-tipo definida
no artigo 1.o do citado regulamento.
O preço representativo do melaço é calculado relativamente a um local de passagem da fronteira da Comunidade, que é Amesterdão; esse preço deve ser calculado a
partir das possibilidades de compra mais favoráveis no
mercado mundial estabelecidas com base nas cotações
ou preços desse mercado ajustados em função das eventuais diferenças de qualidade relativamente à qualidade-tipo. A qualidade-tipo do melaço foi definida pelo
Regulamento (CEE) n.o 785/68.
Para a determinação das possibilidades de compra mais
favoráveis no mercado mundial, devem ser tidas em
conta todas as informações relativas às ofertas feitas no
mercado mundial, aos preços registados nos mercados
importantes de países terceiros e às operações de venda
concluídas no âmbito do comércio internacional, de que
a Comissão tem conhecimento, quer através dos
Estados-Membros quer pelos seus próprios meios.
Aquando dessa determinação, se pode tomar por base,
nos termos do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o
785/68, uma média de vários preços, desde que essa
média possa ser considerada representativa da tendência
efectiva do mercado.
Aquelas informações não são tidas em conta quando a
mercadoria não tiver qualidade sã, leal e comerciável ou
quando o preço de oferta indicado apenas se referir a
uma pequena quantidade não representativa do
mercado; os preços de oferta que possam ser conside-

(1) JO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 141 de 24.6.1995, p. 12.
(3) JO L 145 de 27.6.1968, p. 12.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os preços representativos e os direitos adicionais aplicáveis na
importação dos produtos referidos no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95 são fixados conforme indicado no
anexo.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 30 de Março de
2000.

L 79/14

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

30.3.2000

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de Março de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO
do regulamento que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação dos melaços no sector do açúcar
(em EUR)

Montante do preço
representativo
por 100 kg líquido
do produto em causa

Montante do direito
adicional
por 100 kg líquido
do produto em causa

Montante do direito
a aplicar na importação
devido à suspensão
referida no artigo 5.o do
Regulamento (CE) n.o 1422/95
por 100 kg líquido
do produto em causa (2)

1703 10 00 (1)

7,80

0,00

—

1703 90 00 ( )

7,98

—

0,23

Código NC

1

(1) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 785/68, alterado.
(2) Este montante substitui, nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95, a taxa dos direitos da Pauta Aduaneira Comum
fixada para esses produtos.
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REGULAMENTO (CE) N.o 651/2000 DA COMISSÃO
de 29 de Março de 2000
que fixa as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
açúcar (4); o montante da restituição assim calculado, no
que diz respeito aos açúcares aromatizados ou corados,
deve aplicar-se ao seu teor em sacarose, e ser por isso
fixado por 1 % deste teor.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2038/1999 do
Conselho, de 13 de Setembro de 1999, que estabelece a organização comum dos mercados no sector do açúcar (1), e, nomeadamente, o n.o 5, segundo parágrafo, do seu artigo 18.o,

(4)

A situação do mercado mundial ou as exigências específicas de certos mercados podem tornar necessária a diferenciação da restituição para o açúcar conforme o seu
destino.

(5)

Em casos especiais, o montante da restituição pode ser
fixado por actos de natureza diferente.

(6)

A restituição deve ser fixada de duas em duas semanas;
que pode ser modificada no intervalo.

(7)

A aplicação destas modalidades, na situação actual dos
mercados, no sector do açúcar e, nomeadamente, as
cotações ou preços do açúcar na Comunidade e no
mercado mundial, conduz à fixação da restituição nos
montantes indicados no anexo do presente regulamento.

(8)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Açúcar,

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Por força do artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 2038/
/1999, a diferença entre as cotações ou os preços no
mercado mundial dos produtos referidos no n.o 1, alínea
a), do artigo 1.o do referido regulamento e os preços
desses produtos na Comunidade pode ser abrangida por
uma restituição à exportação.
Nos termos do Regulamento (CE) n.o 2038/1999, as
restituições para os açúcares branco e em bruto não
desnaturados e exportados tal qual devem ser fixados
tendo em conta a situação no mercado comunitário e no
mercado mundial do açúcar e, nomeadamente, dos
elementos de preço e dos custos mencionados no artigo
19.o do do referido regulamento; que, de acordo com o
mesmo artigo, é conveniente ter em conta igualmente o
aspecto económico das exportações projectadas.
Para o açúcar em bruto, a restituição deve ser fixada
para a qualidade-tipo; que esta é definida no artigo 1.o
do Regulamento (CEE) n.o 431/68 do Conselho, de 9 de
Abril de 1968, que determina a qualidade-tipo para o
açúcar em bruto e o local de passagem na fronteira da
Comunidade para o cálculo dos preços CIF no sector do
açúcar (2), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 3290/
/94 (3); esta restituição é, além do mais, fixada em
conformidade com o n.o 4 do artigo 19.o do Regulamento (CE) n.o 2038/1999; o açúcar candi foi definido
no Regulamento (CE) n.o 2135/95 da Comissão, de 7 de
Setembro de 1995, relativo às normas de execução da
concessão das restituições à exportação no sector do

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos no n.o 1,
alínea a), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2038/1999,
tal qual e não desnaturados, são fixadas nos montantes referidos no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 30 de Março de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de Março de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 89 de 10.4.1968, p. 3.
(3) JO L 349 de 31.12.1994, p. 105.

(4) JO L 214 de 8.9.1995, p. 16.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 29 de Março de 2000, que fixa as restituições à exportação do açúcar branco e
do açúcar em bruto puro
Código do produto

Montante da restituição
— EUR/100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

43,23
42,67
43,23
42,67

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

— EUR/1 % de sacarose × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,4699
— EUR/100 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

46,99
48,60
46,39
— EUR/1 % de sacarose × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,4699

( ) O presente montante é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de
92 %. Se o rendimento do açúcar em bruto exportado se afastar de 92 %, o
montante da restituição aplicável será calculado em conformidade com as
disposições do n.o 4 do artigo 19.o do Regulamento (CE) n.o 2038/1999.
2
( ) Fixação suspensa pelo Regulamento (CEE) n.o 2689/85 da Comissão (JO L 255 de
26.9.1985, p. 12), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n.o 3251/85 (JO L 309 de 21.11.1985, p. 14).
1
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REGULAMENTO (CE) N.o 652/2000 DA COMISSÃO
de 28 de Março de 2000
que fixa valores unitários para a determinação do valor aduaneiro de certas mercadorias perecíveis
designados segundo a classificação do anexo 26 desse
regulamento.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n. 2913/92 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código
Aduaneiro Comunitário (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 955/1999 do Parlamento
Europeu e do Conselho (2),
o

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissão, de 2 de Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2913/92, que
estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1662/
/1999 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 173.o,
Considerando o seguinte:
Os artigos 173.o a 177.o do Regulamento (CEE) n.o
2454/93 prevêem os critérios para a fixação periódica
pela Comissão de valores unitários para os produtos

(1)

(2)

A aplicação das normas e critérios fixados nos artigos
acima referidos aos elementos comunicados à Comissão
em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo
173.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 conduz a fixar,
para os produtos em questão, os valores unitários indicados no anexo ao presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores unitários referidos no n.o 1 do artigo 173.o do
Regulamento (CEE) n.o 2454/93 são fixados conforme se indica
no quadro em anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Março de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Março de 2000.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

302
119
253
197

de
de
de
de

19.10.1992, p. 1.
7.5.1999, p. 1.
11.10.1993, p. 1.
29.7.1999, p. 25.
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ANEXO
Designação das mercadorias
Rubrica

Espécies, variedades, código NC

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Batatas temporãs
0701 90 50

a)
b)
c)

39,22
233,18
328,45

539,66
257,26
1 582,07

76,70
30,89
23,98

292,06
75 937,60

13 106,82
86,43

6 525,41
7 862,60

1.30

Cebolas (excepto cebolas de semente)
0703 10 19

a)
b)
c)

30,47
181,17
255,20

419,29
199,88
1 229,21

59,60
24,00
18,63

226,92
59 000,66

10 183,51
67,15

5 070,00
6 108,95

1.40

Alhos

a)
b)
c)

120,47
716,27
1 008,92

1 657,67
790,22
4 859,65

235,61
94,88
73,67

897,11
233 257,80

40 260,27
265,48

20 044,12
24 151,59

1.50

Alho francês
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

42,84
254,70
358,77

589,47
281,00
1 728,09

83,78
33,74
26,20

319,01
82 946,52

14 316,56
94,40

7 127,69
8 588,31

1.60

Couve-flor
0704 10 00

a)
b)
c)

55,28
328,68
462,97

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
33,80

411,66
107 037,01

18 474,58
121,82

9 197,82
11 082,64

1.70

Couve-de-bruxelas
0704 20 00

a)
b)
c)

59,69
354,90
499,90

821,35
391,54
2 407,89

116,74
47,01
36,50

444,51
115 575,96

19 948,40
131,54

9 931,58
11 966,77

1.80

Couve branca e couve roxa
0704 90 10

a)
b)
c)

40,49
240,74
339,10

557,15
265,60
1 633,35

79,19
31,89
24,76

301,52
78 399,19

13 531,69
89,23

6 736,94
8 117,48

1.90

Brócolos [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

105,95
629,95
887,33

1 457,90
694,99
4 274,01

207,22
83,44
64,79

789,00
205 147,81

35 408,49
233,48

17 628,60
21 241,07

1.100

Couve-da-china
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

93,37
555,14
781,95

1 284,76
612,45
3 766,43

182,61
73,53
57,09

695,30
180 784,30

31 203,35
205,75

15 535,01
18 718,46

1.110

Alfaces repolhudas
0705 11 10

a)
b)
c)

152,67
907,73
1 278,61

2 100,79
1 001,45
6 158,69

298,60
120,24
93,36

1 136,92
295 610,34

51 022,31
336,44

25 402,15
30 607,59

1.120

Endívias
ex 0705 29 00

a)
b)
c)

21,82
129,74
182,74

300,25
143,13
880,22

42,68
17,18
13,34

162,49
42 249,41

7 292,24
48,08

3 630,54
4 374,52

1.130

Cenouras
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

46,25
274,97
387,31

636,36
303,36
1 865,58

90,45
36,42
28,28

344,39
89 545,52

15 455,55
101,91

7 694,75
9 271,57

1.140

Rabanetes
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

125,30
744,98
1 049,36

1 724,13
821,90
5 054,48

245,06
98,68
76,62

933,08
242 609,21

41 874,32
276,12

20 847,70
25 119,83

1.160

Ervilhas (Pisum sativum)
0708 10 00

a)
b)
c)

336,01
1 997,82
2 814,08

4 623,60
2 204,08
13 554,60

657,18
264,63
205,47

2 502,23 112 294,48
650 605,70
740,47

55 907,33
67 363,92

0703 20 00
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Designação das mercadorias
Rubrica

Espécies, variedades, código NC

1.170

Feijões:

1.170.1

Feijões (Vigna spp., Phaseolus ssp.)
ex 0708 20 00

1.170.2

Feijões (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus
Savi)
ex 0708 20 00

1.180

L 79/19

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

193,32
1 149,41
1 619,03

2 660,10
1 268,08
7 798,39

378,10
152,25
118,21

1 439,61
374 314,10

64 606,57
426,01

32 165,26
38 756,60

a)
b)
c)

139,06
826,82
1 164,64

1 913,52
912,18
5 609,70

271,98
109,52
85,04

1 035,57
269 259,45

46 474,15
306,45

23 137,79
27 879,21

Favas
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
937,88
1 321,07

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
96,46

1 174,67
305 427,23

52 716,71
347,61

26 245,73
31 624,03

1.190

Alcachofras
0709 10 00

a)
b)
c)

1.200

Espargos:

1.200.1

— Verdes
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

409,74
2 436,22
3 431,60

5 638,19
2 687,74
16 529,00

801,39
322,70
250,56

1.200.2

— Outros
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

587,27
3 491,75
4 918,39

8 081,01
3 852,24
23 690,41

1 148,60
462,51
359,12

1.210

Beringelas
0709 30 00

a)
b)
c)

178,96
1 064,05
1 498,80

2 462,55
1 173,91
7 219,26

350,02
140,94
109,43

1 332,70
346 516,23

59 808,67
394,38

29 776,56
35 878,40

1.220

Aipo de folhas [Apium graveolens L., var. dulce
(Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

51,23
304,62
429,08

704,99
336,07
2 066,77

100,20
40,35
31,33

381,53
99 202,47

17 122,34
112,90

8 524,59
10 271,45

1.230

Cantarelos
0709 51 30

a)
b)
c)

1 699,80
10 106,55
14 235,82

23 389,76
11 149,96
68 569,76

3 324,52
1 338,70
1 039,43

1.240

Pimentos doces ou pimentões
0709 60 10

a)
b)
c)

226,43
1 346,27
1 896,32

3 115,69
1 485,26
9 133,99

442,85
178,32
138,46

1 686,17
438 421,48

75 671,50
498,98

37 674,08
45 394,30

1.250

Funcho
0709 90 50

a)
b)
c)

73,55
437,31
615,98

1 012,07
482,46
2 967,00

143,85
57,93
44,98

547,72
142 412,66

24 580,41
162,08

12 237,69
14 745,45

1.270

Batatas doces, inteiras, frescas (destinadas à
alimentação humana)
0714 20 10

a)
b)
c)

57,84
343,92
484,44

795,94
379,43
2 333,40

113,13
45,56
35,37

430,75
112 000,44

19 331,26
127,47

9 624,33
11 596,56

2.10

Castanhas (Castanea spp.), frescas
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 478,02

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
107,92

1 314,23
341 712,93

58 979,62
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Ananases, frescos
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

70,64
419,98
591,58

971,98
463,34
2 849,46

138,15
55,63
43,19

526,02
136 770,95

23 606,65
155,66

11 752,89
14 161,31

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

3 051,32 136 936,18
793 373,47
902,96

—
—

68 175,53
82 146,14

4 373,34 196 265,63 97 713,51
1 137 113,28
1 294,17 117 737,06

12 658,24 568 073,16 282 822,92
3 291 271,75
3 745,87 340 779,30
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Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
a)
b)
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EUR
FIM
SEK
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FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.40

Abacates, frescos
ex 0804 40 00

a)
b)
c)

128,82
765,92
1 078,85

1 772,58
844,99
5 196,51

251,95
101,45
78,77

959,30
249 426,82

43 051,04
283,88

21 433,55
25 825,73

2.50

Goiabas e mangas, frescas
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

115,71
687,97
969,06

1 592,19
759,00
4 667,69

226,31
91,13
70,76

861,67
224 043,67

38 669,91
254,99

19 252,34
23 197,55

2.60

Laranjas doces, frescas:

2.60.1

— Sanguíneas e semi-sanguíneas
0805 10 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.60.2

— Navels, Navelinas, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia Lates, Maltesas, Shamoutis,
Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.60.3

— Outras
0805 10 50

2.70

Tangerinas, compreendendo as mandarinas e
satsumas, frescas; clementinas, wilkings e outros
citrinos híbridos, semelhantes, frescos:

2.70.1

— Clementinas
0805 20 10

a)
b)
c)

55,56
330,37
465,36

764,59
364,48
2 241,49

108,68
43,76
33,98

413,79
107 588,84

18 569,82
122,45

9 245,24
11 139,78

2.70.2

— Monréales e satsumas
0805 20 30

a)
b)
c)

98,99
588,54
829,01

1 362,08
649,31
3 993,09

193,60
77,96
60,53

737,14
191 663,82

33 081,15
218,14

16 469,90
19 844,93

2.70.3

— Mandarinas e wilkings
0805 20 50

a)
b)
c)

67,70
402,54
567,01

931,61
444,10
2 731,12

132,42
53,32
41,40

504,18
131 090,90

22 626,28
149,20

11 264,80
13 573,19

2.70.4

— Tangerinas e outras
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

68,68
408,34
575,17

945,02
450,49
2 770,43

134,32
54,09
42,00

511,43
132 977,60

22 951,92
151,34

11 426,92
13 768,54

2.85

Limas (Citrus aurantifolia), frescas
ex 0805 30 90

a)
b)
c)

143,24
851,69
1 199,67

1 971,09
939,62
5 778,47

280,16
112,81
87,59

1 066,73
277 360,03

47 872,31
315,67

23 833,88
28 717,94

2.90

Toranjas e pomelos, frescos:

2.90.1

— Brancos
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

43,33
257,61
362,86

596,19
284,21
1 747,80

84,74
34,12
26,49

322,65
83 892,58

14 479,85
95,48

7 208,99
8 686,26

2.90.2

— Rosa
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

57,39
341,20
480,61

789,64
376,43
2 314,93

112,24
45,19
35,09

427,35
111 114,21

19 178,30
126,46

9 548,18
11 504,80

2.100

Uvas de mesa
ex 0806 10 10

a)
b)
c)

126,47
751,97
1 059,21

1 740,30
829,61
5 101,90

247,36
99,61
77,34

941,83
244 885,49

42 267,21
278,71

21 043,30
25 355,52
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2.110

Melancias
0807 11 00

2.120

Melões:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compreendendo
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo
(compreendendo Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

L 79/21

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

64,59
384,05
540,96

888,81
423,70
2 605,63

126,33
50,87
39,50

481,01
125 067,55

21 586,65
142,34

10 747,20
12 949,53

a)
b)
c)

53,68
319,16
449,56

738,63
352,11
2 165,39

104,99
42,28
32,82

399,74
103 936,07

17 939,35
118,29

8 931,35
10 761,57

a)
b)
c)

156,72
931,82
1 312,54

2 156,53
1 028,02
6 322,13

306,52
123,43
95,84

1 167,09
303 454,95

52 376,29
345,37

26 076,25
31 419,82

2.120.2

— Outros
ex 0807 19 00

2.140

Pêras:

2.140.1

Pêras-Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.140.2

Outras
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.150

Damascos
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

495,26
2 944,68
4 147,80

6 814,93
3 248,69
19 978,74

968,64
390,05
302,85

3 688,15 165 515,89
958 957,08
1 091,41

82 404,33
99 290,72

2.160

Cerejas
0809 20 95
0809 20 05

a)
b)
c)

377,09
2 242,08
3 158,13

5 188,87
2 473,55
15 211,77

737,52
296,98
230,59

2 808,15 126 023,48
730 148,05
831,00

62 742,50
75 599,76

2.170

Pêssegos
0809 30 90

a)
b)
c)

367,57
2 185,49
3 078,42

5 057,90
2 411,12
14 827,83

718,91
289,49
224,77

2 737,27 122 842,63
711 719,02
810,02

61 158,87
73 691,61

2.180

Nectarinas
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

261,83
1 556,75
2 192,80

3 602,81
1 717,47
10 562,06

512,09
206,21
160,11

1 949,80
506 966,99

87 502,45
576,99

43 564,28
52 491,52

2.190

Ameixas
0809 40 05

a)
b)
c)

157,53
936,64
1 319,33

2 167,68
1 033,34
6 354,81

308,11
124,07
96,33

1 173,12
305 023,90

52 647,09
347,15

26 211,07
31 582,27

2.200

Morangos
0810 10 00

a)
b)
c)

95,49
567,77
799,74

1 313,99
626,38
3 852,12

186,77
75,21
58,39

711,12
184 897,52

31 913,29
210,44

15 888,47
19 144,35

2.205

Framboesas
0810 20 10

a)
b)
c)

750,86
4 464,41
6 288,45

10 332,06
4 925,32
30 289,62

1 468,55
591,35
459,15

2.210

Mirtilos (frutos do Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

a)
b)
c)

1 822,37
10 835,32
15 262,35

25 076,36
11 953,96
73 514,22

3 564,25
13 571,01 609 036,05 303 216,85
1 435,23 3 528 600,36
4 015,97 365 352,38
1 114,38

2.220

Kiwis (Actinidia Chinensis Planch.)
0810 50 00

a)
b)
c)

163,06
969,51
1 365,63

2 243,75
1 069,60
6 577,82

318,92
128,42
99,71

5 591,58 250 937,41 124 932,59
1 453 867,69
1 654,68 150 533,91

1 214,29
315 728,19

54 494,65
359,34

27 130,90
32 690,59

L 79/22

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Designação das mercadorias
Rubrica

Espécies, variedades, código NC

30.3.2000

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
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2.230

Romãs
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

347,17
2 064,16
2 907,53

4 777,12
2 277,27
14 004,69

679,00
273,42
212,29

2 585,32 116 023,28
672 209,43
765,06

57 763,76
69 600,77

2.240

Dióspiros (compreendendo Sharon)
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

260,58
1 549,34
2 182,36

3 585,66
1 709,29
10 511,78

509,65
205,22
159,34

1 940,51
504 553,43

87 085,87
574,24

43 356,88
52 241,62

2.250

Lechias
ex 0810 90 30

a)
b)
c)

194,27
1 155,08
1 627,01

2 673,21
1 274,33
7 836,83

379,96
153,00
118,80

1 446,71
376 159,17

64 925,03
428,11

32 323,81
38 947,64
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REGULAMENTO (CE) N.o 653/2000 DA COMISSÃO
de 29 de Março de 2000
que fixa os direitos de importação no sector do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1503/96 estabeleceu as normas
de execução do Regulamento (CE) n.o 3072/95 no que
respeita aos direitos de importação no sector do arroz.

(4)

Os direitos de importação são aplicáveis até que entre
em vigor o resultado de uma nova fixação; que esses
direitos permanecem igualmente em vigor se não estiver
disponível qualquer cotação para a origem de referência
prevista no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1503/96
no decurso das duas semanas anteriores à fixação periódica seguinte.

(5)

Para permitir o funcionamento normal do regime dos
direitos de importação, é conveniente utilizar para o
cálculo destes últimos as taxas do mercado verificadas
durante um período de referência.

(6)

A aplicação do Regulamento (CE) n.o 1503/96 conduz à
fixação dos direitos de importação em conformidade
com os anexos do presente regulamento,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
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),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1503/96 da Comissão,
de 29 de Julho de 1996, que estabelece as normas de execução
do Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho no que respeita
aos direitos de importação no sector do arroz (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2831/
/98 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
O artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95 prevê
que, na importação dos produtos referidos no artigo 1.o
do mencionado regulamento, serão cobradas as taxas
dos direitos da pauta aduaneira comum; todavia, no que
respeita aos produtos referidos no n.o 2 do mesmo
artigo, o direito de importação é igual ao preço de
intervenção válido para esses produtos no momento da
importação, majorado de uma determinada percentagem
consoante se trate de arroz descascado ou branqueado,
diminuído do preço de importação, desde que esse
direito não seja superior à taxa dos direitos da pauta
aduaneira comum.

(1)

Por força do n.o 3 do artigo 12.o do Regulamento (CE)
n.o 3072/95, os preços de importação CIF são calculados
com base nos preços representativos do produto em
questão no mercado mundial ou no mercado de importação comunitário do produto.

(2)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os direitos de importação no sector do arroz referidos nos n.os
1 e 2 do artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95 são
fixados no anexo I do presente regulamento com base nos
elementos constantes do anexo II.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 30 de Março de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de Março de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

329
265
189
351

de
de
de
de

30.12.1995, p. 18.
30.9.1998, p. 4.
30.7.1996, p. 71.
29.12.1998, p. 25.
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ANEXO I
Direitos de importação aplicáveis ao arroz e às trincas
(em EUR/t)
Direitos de importação (5)
Código NC

Países terceiros
(excepto ACP e
Bangladesh) (3)

ACP
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
137,77
137,77
137,77
200,59
137,77
137,77
137,77
200,59
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
43,88
43,88
43,88
65,87
43,88
43,88
43,88
65,87
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
45,38

111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
64,65
64,65
64,65
95,95
64,55
64,55
64,55
95,95
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
(7)

Basmati
Índia
e Paquistão (6)

0,00

0,00

Egipto (8)

173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
103,33
103,33
103,33
150,44
103,33
103,33
103,33
150,44
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
105,00

(1) No que se refere às importações de arroz, originário dos Estados ACP, o direito de importação é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos (CE) n.o
1706/98 do Conselho (JO L 215 de 1.8.1998, p. 12) e (CE) n.o 2603/97 da Comissão (JO L 351 de 23.12.1997, p. 22), alterado.
2
( ) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 1706/98, os direitos de importação não são aplicados aos produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do
Pacífico (ACP) e importados directamente para o departamento ultramarino da Reunião.
(3) O direito de importação de arroz para o departamento ultramarino da Reunião é definido no n.o 3, do artigo 11.o, do Regulamento (CE) n.o 3072/95.
(4) No que se refere às importações de arroz, à excepção das trincas de arroz (código NC 1006 40 00), originário do Bangladesh, o direito de importação é aplicável no âmbito
do regime definido pelos Regulamentos n.o 3491/90 do Conselho (JO L 337 de 4.12.1990, p. 1) e (CEE) n.o 862/91 da Comissão (JO L 88 de 9.4.1991, p. 7), alterado.
5) A importação de produtos originários dos países e territórios ultramarinos (PTU) está isenta de direitos de importação, em conformidade com o n.o 1 do artigo 101.o da
(
Decisão 91/482/CEE do Conselho (JO L 263 de 19.9.1991, p. 1), alterada.
(6) Em relação ao arroz descascado da variedade Basmati de origem indiana e paquistanesa, redução de 250 EUR/t [artigo 4.oA do Regulamento (CE) n.o 1503/96, alterado].
(7) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum.
(8) No que se refere às importações de arroz, originário e proveniente do Egipto, o direito de importação é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos (CE) n.o
2184/96 do Conselho (JO L 292 de 15.11.1996, p. 1) e (CE) n.o 196/97 da Comissão (JO L 31 de 1.2.1997, p. 53).
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ANEXO II
Cálculo dos direitos de importação no sector do arroz

Paddy

Tipo Indica

Tipo Japónica

Trincas

Descascado

Branqueado

Descascado

Branqueado

(1)

200,59

455,00

137,77

455,00

(1)

a) Preço CIF ARAG (EUR/T)

—

336,44

310,52

423,13

330,77

—

b) Preço FOB (EUR/T)

—

—

—

391,79

299,43

—

c) Fretes marítimos (EUR/T)

—

—

—

31,34

31,34

—

d) Origem

—

USDA

USDA

Operadores

Operadores

—

1. Direito de importação (EUR/T)
2. Elementos de cálcio:

(1) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum.
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REGULAMENTO (CE) N.o 654/2000 DA COMISSÃO
de 29 de Março de 2000
relativo à autorização de novos aditivos, de novas utilizações de aditivos e de novas preparações de
aditivos em alimentos para animais
(Texto relevante para efeitos do EEE)

lhadores no trabalho (5) e as suas directivas especiais
pertinentes, designadamente a Directiva 90/679/CEE do
Conselho, de 26 de Novembro de 1990, relativa à
protecção dos 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 da Comissão (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 2690/1999 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu artigo 3.o,

(6)

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

(7)

O Comité Científico da Alimentação Animal emitiu
parecer favorável no que se refere à inocuidade dessas
preparações enzimáticas (8) e de microrganismos (9).

(8)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente dos
Alimentos para Animais,

Considerando o seguinte:
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.

(1)

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.

(2)

Foram apresentados novos dados com vista à substituição de preparações enzimáticas autorizadas por novas
preparações das mesmas enzimas.

(3)

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.

(4)

A 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 traba-
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As preparações pertencentes ao grupo das enzimas constantes
do anexo I do presente regulamento são autorizadas como
aditivos na alimentação dos animais, de acordo com a Directiva
70/524/CEE, nas condições indicadas no mesmo anexo.
Artigo 2.o
Os elementos relativos à composição das enzimas autorizadas
sob os números «7» e «8» são alterados em conformidade com
o anexo I (coluna «Fórmula química, descrição»).
Artigo 3.o
As preparações pertencentes ao grupo dos microrganismos
constantes do anexo II do presente regulamento são autorizadas como aditivos na alimentação dos animais, de acordo
com a Directiva 70/524/CEE, nas condições indicadas no
mesmo anexo.
(5)
(6)
(7)
(8)

JO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
JO L 374 de 31.12.1990, p. 1.
JO L 335 de 6.12.1997, p. 17.
Relatório do Comité Científico da Alimentação Animal sobre a utilização de certas enzimas como aditivos em alimentos para animais,
adoptado em 4 de Junho de 1998 e actualizado em 21 de Outubro
de 1999.
9
( ) Relatório do Comité Científico da Alimentação Animal sobre a utilização de certos microrganismos como aditivos em alimentos para
animais, adoptado em 26 de Setembro de 1997 e actualizado em
22 de Outubro de 1999.

30.3.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
Artigo 4.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 29 de Março de 2000.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO I

Teor mínimo
N.o

Fórmula química, descrição

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

Preparação de endo-1,3(4)-beta-glucanase produzida por
Aspergillus
aculeatus
(CBS
589.94), com uma actividade
mínima de:

Espécie ou categoria de animal

Teor máximo

Unidades de actividade/kg de alimento completo

Outras disposições

Duração da
autorização

PT

Aditivo

Idade
máxima

4

EC 3.2.1.6

Frangos de engorda

—

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

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

10 FBG

100 FBG

Forma revestida:
50 FBG (1)/g
Forma líquida:
120 FBG/ml

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.

30.11.2000

2. Dose recomendada por quilograma de alimento completo:

3. Para utilização em alimentos
compostos ricos em polissacáridos não amiláceos (sobretudo
beta-glucanos); por exemplo, que
contenham mais de 60 % de
milho.
7

Endo-1,4-beta-xilanase
EC 3.2.1.8
Endo-1,4-beta-glucanase
EC 3.2.1.4

Preparação de endo-1,4-beta-xilanase e endo-1,4-beta-glucanase produzidas por
Aspergillus niger (CBS 600.94)
com uma actividade mínima
de:
Forma revestida:
36 000 FXU (2)/g
15 000 BGU (3)/g
Forma líquida:
36 000 FXU/g
15 000 BGU/g

Frangos de engorda

—

Endo-1,4-beta-xilanase:

Endo-1,4-beta-xilanase:

3 600 FXU

12 000 FXU

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-glucanase:

Endo-1,4-beta-glucanase:

2. Dose recomendada por quilograma de alimento completo:

1 500 BGU

5 000 BGU

30.11.2000

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
20 FBG.

Endo-1,4-beta-xilanase:
3 600-6 000 FXU
Endo-1,4-beta-glucanase:
1 500-2 500 BGU
3. Para utilização em alimentos
compostos ricos em polissacáridos não amiláceos (sobretudo
arabinoxilanos e beta-glucanos);
por exemplo, que contenham
mais de 35 % de cevada e 20 %
de trigo.

30.3.2000

N.o

Aditivo

Fórmula química, descrição

Espécie ou categoria de animal

Leitões

4 meses

Teor máximo

Unidades de actividade/kg de alimento completo

—

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:

6 000 FXU
Endo-1,4-beta-glucanase:
2 500 BGU

Duração da
autorização

30.11.2000
PT

Endo-1,4-beta-xilanase:

Outras disposições

—

Endo-1,4-beta-xilanase:

Endo-1,4-beta-xilanase:

6 000 FXU

12 000 FXU

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-glucanase:

Endo-1,4-beta-glucanase:

2. Dose recomendada por quilograma de alimento completo:

2 500 BGU

5 000 BGU

30.11.2000

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Endo-1,4-beta-xilanase:
6 000 FXU
Endo-1,4-beta-glucanase:
2 500 BGU
3. Para utilização em alimentos
compostos ricos em polissacáridos não amiláceos (sobretudo
arabinoxilanos e beta-glucanos);
por exemplo, que contenham
mais de 30 % de trigo e 30 % de
cevada.

Perus de engorda

30.3.2000

Teor mínimo
Idade
máxima

Endo-1,4-beta-xilanase:
6 000-12 000 FXU
Endo-1,4-beta-glucanase:
2 500-5 000 BGU
3. Para utilização em alimentos
compostos ricos em polissacáridos não amiláceos (sobretudo
arabinoxilanos e beta-glucanos);
por exemplo, que contenham
mais de 40 % de trigo.

L 79/29

N.o

Aditivo

Fórmula química, descrição

Espécie ou categoria de animal

Galinhas poedeiras

—

Teor máximo

Unidades de actividade/kg de alimento completo

—

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:

12 000 FXU
Endo-1,4-beta-glucanase:
5 000 BGU

Duração da
autorização

30.11.2000
PT

Endo-1,4-beta-xilanase:

Outras disposições

Endo-1,4-beta-glucanase
EC 3.2.1.4
Endo-1,4-beta-xilanase
EC 3.2.1.8

Preparação de endo-1,4-beta-glucanase e endo-1,4-beta-xilanase
produzidas
por
Aspergillus niger (CBS 600.94),
com uma actividade mínima
de:
Forma revestida:
10 000 BGU (3)/g
4 000 FXU (2)/g
Forma líquida:
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g

Frangos de engorda

—

Endo-1,4-beta-glucanase:

Endo-1,4-beta-glucanase:

3 000 BGU

10 000 BGU

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:

Endo-1,4-beta-xilanase:

2. Dose recomendada por quilograma de alimento completo:

1 200 FXU

4 000 FXU

30.11.2000

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Endo-1,4-beta-xilanase:
12 000 FXU
Endo-1,4-beta-glucanase:
5 000 BGU
3. Para utilização em alimentos
compostos ricos em polissacáridos não amiláceos (sobretudo
arabinoxilanos e beta-glucanos);
por exemplo, que contenham
mais de 20 % de trigo, 10 % de
cevada e 20 % de girassol.
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L 79/30

Teor mínimo
Idade
máxima

Endo-1,4-beta-glucanase:
3 000-10 000 BGU
Endo-1,4-beta-xilanase:
1 200-4 000 FXU
3. Para utilização em alimentos
compostos ricos em polissacáridos não amiláceos (sobrtetudo
beta-glucanos e arabinoxilanos);
por exemplo, que contenham
mais de 60 % de cevada.

30.3.2000

N.o

Aditivo

Fórmula química, descrição

Espécie ou categoria de animal

Leitões

4 meses

Teor máximo

Unidades de actividade/kg de alimento completo

Outras disposições

Endo-1,4-beta-glucanase:

3 000 BGU

5 000 BGU

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:

Endo-1,4-beta-xilanase:

2. Dose recomendada por quilograma de alimento completo:

1 200 BGU

2 000 FXU

30.11.2000
PT

Endo-1,4-beta-glucanase:

Duração da
autorização

—

Endo-1,4-beta-glucanase:

—

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:

5 000 BGU
Endo-1,4-beta-xilanase:
2 000 FXU

Endo-1,4-beta-glucanase:
5 000 BGU
Endo-1,4-beta-xilanase:
2 000 FXU

30.11.2000

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Endo-1,4-beta-glucanase:
3 000-5 000 BGU
Endo-1,4-beta-xilanase:
1 200-2 000 FXU
3. Para utilização em alimentos
compostos ricos em polissacáridos não amiláceos (sobretudo
beta-glucanos e arabinoxilanos);
por exemplo, que contenham
mais de 30 % de cevada.

Galinhas poedeiras

30.3.2000

Teor mínimo
Idade
máxima

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.

L 79/31

N.o

9

Aditivo

EC 3.2.1.8

Preparação de endo-1,4-beta-xilanase produzida por Aspergillus niger (CBS 270.95), com
uma actividade mínima de:

Espécie ou categoria de animal

Galinhas poedeiras

—

Unidades de actividade/kg de alimento completo

Endo-1,4-beta-xilanase:

—

2 400 EXU

Forma sólida:
Endo-1,4-beta-xilanase:
28 000 EXU (4)/g

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

30.11.2000
PT

Endo-1,4-beta-xilanase

Fórmula química, descrição

Teor máximo

L 79/32

Teor mínimo
Idade
máxima

2. Dose recomendada por quilograma de alimento completo:
Endo-1,4-beta-xilanase:
2 400-7 400 EXU

Forma líquida:
Endo-1,4-beta-xilanase:
14 000 EXU/ml

Perus de engorda

—

Endo-1,4-beta-xilanase:
2 400 EXU

—

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-1,4-beta-xilanase:
2 400-5 600 EXU
3. Para utilização em alimentos
compostos ricos em polissacáridos não amiláceos (sobretudo
arabinoxilanos); por exemplo,
que contenham mais de 30 % de
trigo e 30 % de centeio.

30.11.2000

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

3. Para utilização em alimentos
compostos ricos em polissacáridos não amiláceos (sobretudo
arabinoxilanos); por exemplo,
que contenham mais de 30 % de
trigo e 30 % de centeio.

30.3.2000

N.o
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Fórmula química, descrição

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

Preparação de endo-1,3(4)-beta-glucanase e endo-1,4-beta-xilanase produzidas por
Trichoderma
longibrachiatum
(CBS 357.94), com uma actividade mínima de:

EC 3.2.1.6
Endo-1,4-beta-xilanase
EC 3.2.1.8

Espécie ou categoria de animal

Galinhas poedeiras

—

Unidades de actividade/kg de alimento completo

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

—

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:

600 BGU
Endo-1,4-beta-xilanase:
800 FXU

Duração da
autorização

30.11.2000

Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
600 BGU
Endo-1,4-beta-xilanase:
800 BGU

Forma granulada:
Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
6 000 BGU/g
Endo-1,4-beta-xilanase:
8 250 EXU/g

3. Para utilização em alimentos
compostos ricos em polissacáridos não amiláceos (sobretudo
arabinoxilanos e beta-glucanos);
por exemplo, que contenham
mais de 40 % de trigo e mais de
30 % de cevada.

Forma líquida:
Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
2 000 BGU/ml
Endo-1,4-beta-xilanase:
2 750 EXU/ml
Perus de engorda

—

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

—

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:

600 BGU
Endo-1,4-beta-xilanase:
800 EXU

30.11.2000

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Forma pulverulenta:
Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
8 000 BGU (5)/g
Endo-1,4-beta-xilanase:
11 000 EXU (4)/g

Outras disposições

PT

Aditivo

Teor máximo

30.3.2000

Teor mínimo
Idade
máxima

Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
600 BGU
Endo-1,4-beta-xilanase:
800 EXU.

L 79/33

3. Para utilização em alimentos
compostos ricos em polissacáridos não amiláceos (sobretudo
arabinoxilanos e beta-glucanos);
por exemplo, que contenham
mais de 30 % de trigo ou mais de
30 % de centeio.

N.o

48

Aditivo

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

Preparação de alfa-amilase e
endo-1,3(4)-beta-glucanase
produzida por Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), com
uma actividade mínima de:

Espécie ou categoria de animal

Frangos de engorda

—

Forma revestida:
Alfa-amilase:
200 KNU (6)/g
Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
350 FBG (1)/g

Unidades de actividade/kg de alimento completo

Alfa-amilase:

Alfa-amilase:

10 KNU

40 KNU

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

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

17 FBG

70 FBG

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

30.11.2000

2. Dose recomendada por quilograma de alimento completo:
Alfa-amilase:
20 KNU
Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
35 FBG.
3. Para utilização em alimentos
compostos ricos em polissacáridos não amiláceos (sobretudo
arabinoxilanos e beta-glucanos);
por exemplo, que contenham
mais de 40 % de cevada.

Perus de engorda

—

Alfa-amilase:

Alfa-amilase:

40 KNU

80 KNU

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

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

70 FBG

140 FBG

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:
Alfa-amilase:
40 KNU
Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
70 FBG.

30.11.2000

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Forma líquida:
Alfa-amilase:
130 KNU/ml
Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
225 FBG/ml

Outras disposições

PT

EC 3.2.1.1

Fórmula química, descrição

Teor máximo

L 79/34

Teor mínimo
Idade
máxima

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

FBG 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.
FXU é a quantidade de enzima que liberta 0,15 micromoles de xilose por minuto a partir de xilanos reticulados com azurina, a pH 5,0 e 40 °C.
BGU é a quantidade de enzima que liberta 0,15 micromoles de glucose por minuto a partir de beta-glucanos reticulados com azurina, a pH 5,0 e 40 °C.
EXU é a quantidade de enzima que liberta 1 micromole de açúcares redutores (equivalente xilose) por minuto a partir de arabinoxilanos do trigo, a pH 3,5 e 55 °C.
BGU é a quantidade de enzima que liberta 0,278 micromoles de açúcares redutores (equivalente glucose) por minuto a partir de beta-glucanos da cevada, a pH 3,5 e 40 °C.
KNU é a quantidade de enzima que liberta 672 micromoles de açúcares redutores (equivalente glucose) por minuto a partir de amido solúvel, a pH 5,6 e 37 °C.

30.3.2000

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

N.o

Enterococcus
faecium
DSM 5464

Fórmula química, descrição

Preparação de Enterococcus
faecium com pelo menos: 5 ×
1010 CFU/g de aditivo

Espécie ou categoria de animal

Frangos de engorda

Idade
máxima

—

CFU/kg de alimento completo
Teor
mínimo

Teor
máximo

0,5 × 109

1 × 109

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

30.11.2000
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Lactobacillus casei
NCIMB 30096

Mistura de Lactobacillus casei e
Enterococcus faecium, com pelo
menos:

Enterococcus
faecium
NCIMB 30098

Lactobacillus casei
20 × 109 CFU/g

Vitelos

4 meses

Vitelos

6 meses

0,5 × 1010

1 × 109

Lactobacillus casei
0,5 × 109

Lactobacillus casei
1 × 109

Enterococcus faecium
1,5 × 109

Enterococcus faecium
3 × 109

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

30.11.2000

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

30.11.2000

e
Enterococcus faecium
6 × 109 CFU/g

18

Enterococcus
faecium
CECT 4515

Preparação de Enterococcus
faecium com pelo menos
1 × 1010 CFU/g de aditivo

Leitões

4 meses

1 × 109

1 × 109

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

30.11.2000

Vitelos

6 meses

1 × 109

1 × 109

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

30.11.2000

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

2. Pode ser utilizado em alimentos
compostos que contenham os
coccidiostáticos
permitidos:
amprólio, diclazuril, halofuginona,
monensina de sódio, metilclorpindol, metilbenzoquato, nicarbazina.

PT

11

Aditivo

30.3.2000

ANEXO II

L 79/35

L 79/36

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

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

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 20 de Março de 2000
que autoriza o Reino dos Países Baixos a aplicar uma medida derrogatória do artigo 11.o da sexta
Directiva (77/388/CEE) relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes
aos impostos sobre o volume de negócios
(2000/256/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a sexta Directiva (77/388/CEE) do Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à
harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios
— sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria colectável uniforme (1) (adiante
designada por «sexta Directiva IVA») e, nomeadamente, o seu artigo 27.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

Através de ofício registado no Secretariado-Geral da Comissão em 1 de Setembro de 1999, o
Governo do Reino dos Países Baixos solicitou, com base no artigo 27.o da sexta Directiva IVA,
autorização para aplicar uma medida derrogatória do ponto A, n.o 1, alínea a), do seu artigo 11.o

(2)

Nos termos do n.o 1 do artigo 27.o da sexta Directiva, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob
proposta da Comissão, pode autorizar os Estados-Membros a introduzirem medidas especiais derrogatórias dessa directiva, para simplificar a cobrança do imposto ou para evitar certas fraudes ou
evasões fiscais.

(3)

Nos termos do citado artigo 27.o, os outros Estados-Membros foram informados do pedido apresentado pelo Reino dos Países Baixos, através de ofício datado de 28 de Outubro de 1999.

(4)

O ponto A, n.o 1, alínea a), do artigo 11.o da sexta Directiva IVA prevê que, em princípio, a matéria
colectável das entregas de bens e das prestações de serviços seja constituída por tudo o que constitui
a contrapartida que o fornecedor ou prestador recebeu ou deve receber em relação a essas operações,
do adquirente, do destinatário ou de um terceiro.

(5)

Em derrogação destas disposições, o Reino dos Países Baixos solicitou autorização para incluir na
matéria colectável respeitante às transacções que envolvam a transformação de ouro para investimento o valor da matéria-prima fornecida pelo adquirente e utilizada para a fabricação do produto
acabado.

(1) JO L 145 de 13.6.1977, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 1999/85/CE (JO L 277
de 28.10.1999, p. 34).
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(6)

Esta derrogação tem por objectivo evitar a utilização indevida da isenção concedida ao ouro para
investimento e, por conseguinte, determinadas fraudes e evasões fiscais, satisfazendo assim as
condições previstas no artigo 27.o da sexta Directiva IVA.

(7)

Essas fraudes e evasões fiscais consistem principalmente na aquisição, de ouro para investimento
isento de IVA que, em seguida, será transformado em jóias ou outros bens, sem que o IVA seja
calculado sobre o valor do ouro de investimento incluído na operação final.

(8)

A derrogação é concedida até 31 de Dezembro de 2004, o que permitirá avaliar a adequação da
medida derrogatória, tendo em conta a evolução da aplicação do regime especial aplicável ao ouro
para investimento instituído pela Directiva 98/80/CE (1).

(9)

A medida derrogatória não tem incidências negativas sobre os recursos próprios das Comunidades
Europeias provenientes do imposto sobre o valor acrescentado,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Em derrogação do ponto A, n.o 1, alínea a), do artigo 11.o da sexta Directiva IVA, o reino dos Países Baixos
fica autorizado a incluir na matéria colectável do imposto devido pelo fornecimento de bens e pela
prestação de serviços que envolvam operações de transformação de ouro para investimento isento do IVA o
valor do ouro contido no produto acabado, baseado no valor actual de mercado do ouro para investimento.
Artigo 2.o
A autorização concedida nos termos do artigo 1.o é válida até 31 de Dezembro de 2004.
Artigo 3.o
O Reino dos Países Baixos é o destinatário da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 20 de Março de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
J. GAMA

(1) JO L 281 de 17.10.1998, p. 31.
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DECISÃO DO CONSELHO
de 20 de Março de 2000
relativa às ajudas concedidas em Itália pela RIBS SpA nos termos das disposições da Lei nacional
n.o 700, de 19 de Dezembro de 1983, respeitantes ao saneamento do sector da beterraba sacarina
(2000/257/CE)
uma decisão parcialmente negativa [C(1999) 1363, de
11 de Maio de 1999] da qual o Governo Italiano
interpôs recurso para o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o terceiro parágrafo do n.o 2 do seu artigo
88.o,
Tendo em conta o pedido apresentado pelo Governo da República Italiana em 4 de Janeiro de 2000,

(7)

A Comissão iniciou um processo por infracção relativamente às intervenções a favor do estabelecimento de
Ostellato (Sociedade CO.PRO B), comunicado na carta
SG(96) D/1257, de 11 de Janeiro de 1996.

(8)

Em Agosto de 1999, o Governo Italiano procedeu à
notificação das seguintes intervenções: a) plano específico PONTECO, b) plano específico COMAGRI, c) renegociação do empréstimo à COPROB, d) renegociação do
empréstimo à SADAM-SECI, e) renegociação do empréstimo à ISI.

(9)

O Governo Italiano informou ainda a Comissão do
plano específico da SPAI SpA, relativo ao sector da
indústria de conservas e aprovado em 25 de Março de
1992, nos termos do plano geral de saneamento e de
reconversão do sector da beterraba sacarina para o
período de 1991-1996, que autorizava o financiamento
de actividades agro-alimentares em zonas em que tinha
sido necessário proceder ao encerramento de refinarias
de açúcar; o plano específico da SPAI SpA foi depois
anulado em 11 de Outubro de 1994.

(10)

As intervenções referidas nos considerandos 6, 7 e 8 são
fundamentalmente análogas, no que se refere aos seus
objectivos e resultados, às que haviam sido anteriormente realizadas em aplicação dos planos gerais de reestruturação e aprovadas pela Comissão; estas intervenções
são necessárias para terminar o processo de reestruturação do sector e, na falta de aprovação, ficaria comprometido o saneamento do sector e seria afectado o equilíbrio económico de vários milhares de pequenas explorações activas nas diversas zonas envolvidas na produção
de beterrabas.

(11)

O montante total das ajudas concedidas durante o
período de 1984-1992 às empresas produtoras de
açúcar referidas nos considerandos 6, 7 e 8 eleva-se a
66,9 milhões de euros, com uma incidência média anual
correspondente a cerca de 0,5 % do preço de intervenção do açúcar, não sendo significativos os efeitos
sobre a concorrência e as trocas intracomunitárias.

(12)

As ajudas concedidas dizem respeito a praticamente
todos os grupos industriais activos no sector, para uma
superfície agrícola de cerca de 265 000 hectares e aproximadamente 65 000 explorações nas zonas de
produção de beterraba sacarina.

Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 46.o do Regulamento n.o 1785/81 do Conselho,
de 30 de Junho de 1981, que estabelece a organização
comum de mercado no sector do açúcar (1), autoriza: i) a
concessão de ajudas de adaptação aos produtores de
beterraba sacarina e, se for caso disso, aos produtores de
açúcar, ii) uma adaptação das ajudas acima referidas caso
necessidades excepcionais decorrentes dos planos de
reestruturação do sector do açúcar em Itália assim o
exijam.

(2)

Pela Lei nacional n.o 700, de 19 de Dezembro de 1983,
que estabelece as «Disposições para o saneamento do
sector da beterraba sacarina», a Itália criou a instituição
financeira pública RIBS SpA que encarregou de conceder
aos produtores de açúcar, as ajudas decorrentes dos
planos de reestruturação aos produtores de açúcar,
essencialmente sob a forma de empréstimos participativos.

(3)

Em execução do disposto no artigo 46.o do Regulamento (CEE) n.o 1785/81 e nas suas alterações posteriores, a Itália estabeleceu dois planos gerais de reestruturação do sector da beterraba sacarina e de reconversão
desse sector para o período de 1984/1985 a 1995/
/1996, aprovados por decisões da Comissão comunicadas nas cartas SG(84) D/6750, de 23 de Maio de
1984, e SG(91) D/11490, de 20 de Julho de 1991.

(4)

Em aplicação desses planos gerais de reestruturação, a
República Italiana procedeu a uma série de intervenções
específicas, relativamente a determinadas empresas, que
foram aprovadas pela Comissão e contribuíram para
iniciar uma profunda e real reestruturação do sector.

(5)

Além disso, foram realizadas determinadas intervenções
que não foram notificadas nos termos do n.o 3 do artigo
88.o do Tratado.

(6)

No termo do processo por infracção relativo às intervenções da RIBS a favor dos estabelecimentos de Celano
(Nusam SpA e Sadam Abruzzo SpA) e Castiglion Fiorentino (Sadam Castiglionese SpA), a Comissão aprovou

(1) JO L 177 de 1.7.1981, p. 4. Regulamento revogado e substituído
pelo Regulamento (CE) n.o 2038/1999 (JO L 252 de 25.9.1999, p.
1).
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(13)

A SPAI SpA está actualmente em liquidação e a RIBS
interveio no processo de liquidação.

(14)

Existem pois circunstâncias excepcionais que permitem
considerar as ajudas concedidas pelo Governo Italiano
compatíveis com o mercado comum, nas condições
previstas na presente decisão,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
1.
São consideradas compatíveis com o mercado comum as
seguintes intervenções da sociedade financeira pública RIBS
SpA:
— plano específico PONTECO, de 19 de Dezembro de 1989,
num montante de subsídio bruto de 5 297 000 euros,
— plano específico COMAGRI, de 21 de Setembro de 1990,
num montante de subsídio bruto de 15 920 000 euros,
— renegociação do empréstimo à COPROB, de 25 de Março
de 1992, num montante de subsídio bruto de
2 286 000 euros,
— renegociação do empréstimo à SADAM-SECI, de 25 de
Março de 1992, num montante de subsídio bruto de
376 000 euros,
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— renegociação do empréstimo à ISI, de 2 de Agosto de 1991,
num montante de subsídio bruto de 20 370 000 euros,
— intervenções a favor da COPROB, de 28 de Junho de 1990,
objecto de processo por infracção, num montante de
subsídio bruto de 847 000 euros.
2.
É ainda considerada compatível com o mercado comum a
intervenção efectuada pela RIBS SpA a favor da SPAI SpA, de
25 de Março de 1992, num montante de subsídio bruto de
8 567 000 euros.
3.
Autoriza-se o Governo Italiano a conceder, a favor dos
beneficiários das ajudas objecto da decisão parcialmente negativa C(1999) 1363, de 11 de Maio de 1999, uma ajuda equivalente aos montantes que aqueles deveriam restituir.
Artigo 2.o
A República Italiana é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 20 de Março de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
L. CAPOULAS SANTOS
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DECISÃO DO CONSELHO
de 20 de Março de 2000
que designa um instituto específico responsável pela fixação dos critérios necessários à
normalização dos testes serológicos de controlo da eficácia da vacinação anti-rábica
(2000/258/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 92/65/CEE do Conselho, de 13 de Julho de 1992, que define as condições de
polícia sanitária que regem o comércio e as importações na Comunidade de animais, sémens, óvulos e
embriões não sujeitos, no que se refere às condições de polícia sanitária, às regulamentações comunitárias
específicas referidas na secção I do anexo A da Directiva 90/425/CEE (1), e, nomeadamente, o n.o 6 do seu
artigo 10.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

A Directiva 92/65/CEE estabelece um sistema alternativo à quarentena para a introdução de determinados carnívoros domésticos no território de certos Estados-Membros indemnes de raiva. Este
sistema pressupõe o controlo da eficácia da vacinação desses animais mediante uma titulação de
anticorpos.

(2)

Para garantir um sistema eficaz de controlo dos laboratórios que realizam essas análises, é
conveniente determinar uma aprovação comunitária dos mesmos.

(3)

A aprovação desses laboratórios deve ser coordenada por um laboratório comunitário de referência
para essas questões.

(4)

O laboratório da Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy preenche as condições
necessárias para ser designado como laboratório comunitário de referência para essas questões.

(5)

Esse laboratório de referência pode beneficiar de uma ajuda da Comunidade, de acordo com as
condições estabelecidas no artigo 28.o da Decisão 90/424/CEE do Conselho, de 26 de Junho de
1990, relativa a determinadas despesas no domínio veterinário (2).

(6)

As medidas necessárias à execução da presente decisão serão aprovadas nos termos da Decisão
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (3),

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O laboratório da Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (AFSSA Nancy), cujas coordenadas
figuram no anexo I, é designado como instituto específico responsável pela fixação dos critérios necessários
à normalização dos testes serológicos de controlo da eficácia da vacinação anti-rábica.
Artigo 2.o
As atribuições do laboratório referido no artigo 1.o são especificadas no anexo II.
(1) JO L 268 de 14.9.1992, p. 54. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 95/176/CE da
Comissão (JO L 117 de 24.5.1995, p. 23).
(2) JO L 224 de 18.8.1990, p. 19. Decisão com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1258/1999 (JO L 160 de 26.6.1999, p. 103).
(3) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Rectificação no JO L 269 de 19.10.1999, p. 45.
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Artigo 3.o
O laboratório referido no artigo 1.o comunicará à Comissão a lista dos laboratórios da Comunidade a
aprovar para a realização dos testes serológicos de controlo da eficácia da vacinação anti-rábica. Os
laboratórios são aprovados nos termos do n.o 2 do artigo 5.o
Artigo 4.o
Os anexos da presente decisão são alterados nos termos do n.o 2 do artigo 5.o
Artigo 5.o
1.
A Comissão é assistida pelo Comité Veterinário Permanente instituído pelo artigo 1.o da Decisão
68/361/CEE (1), a seguir designado «comité».
2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.o e 7.o da Decisão
1999/468/CE.
O período previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão 1999/468/CE é de três meses.
3.

O comité aprovará o seu regulamento interno.
Artigo 6.o

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 20 de Março de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
L. CAPOULAS SANTOS

(1) JO L 255 de 18.10.1968, p. 23.
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ANEXO I
AFSSA Nancy
Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages
Domaine de Pixérécourt
BP 9
F-54220 Malzéville
Tel.: (00-33) 383 29 89 50
Fax: (00-33) 383 29 89 59
E-mail: maubert@fitech.fr

ANEXO II
O instituto específico de referência para a fixação dos critérios necessários à normalização dos testes serológicos de
controlo da eficácia da vacinação anti-rábica é incumbido de:
— coordenar os trabalhos de estabelecimento, aperfeiçoamento e normalização dos métodos de titulação serológica dos
carnívoros vacinados contra a raiva,
— avaliar os laboratórios relativamente aos quais os Estados-Membros tenham apresentado um pedido de aprovação para
a realização das análises referidas no primeiro travessão, devendo os resultados da avaliação ser transmitidos à
Comissão para efeitos da aprovação,
— estabelecer a lista dos laboratórios da Comunidade aprovados para a realização dessas análises,
— fornecer toda e qualquer informação de carácter útil sobre os métodos de análise e ensaios comparativos praticados
nesses laboratórios e organizar as sessões de formação e de aperfeiçoamento dos respectivos corpos de pessoal,
— organizar os testes interlaboratoriais de aptidão,
— cooperar com os laboratórios incumbidos dessas análises nos países terceiros e propor à Comissão um procedimento
de aprovação destes últimos,
— fornecer assistência científica e técnica à Comissão e aos Estados-Membros relativamente a estas questões, sobretudo
em caso de contestação dos resultados de análise entre Estados-Membros.
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ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU

ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA EFTA
DECISÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA EFTA
N.o 325/99/COL
de 16 de Dezembro de 1999
que estabelece uma lista de postos de inspecção fronteiriços aprovados, na Islândia e na Noruega,
para a realização de controlos veterinários de produtos e animais provenientes de países terceiros
O ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA EFTA,
TENDO EM CONTA o Acordo que institui o Espaço Económico Europeu e, nomeadamente, o seu artigo 109.o

e o seu Protocolo n.o 1,

TENDO EM CONTA o Acordo sobre o Órgão de Fiscalização e o Tribunal e, em especial, o n.o 2, alínea d), do
seu artigo 5.o e o seu Protocolo n.o 1,
TENDO EM CONTA o acto referido no ponto 1.1.4 do capítulo I do anexo I do Acordo EEE, que fixa os

princípios relativos à organização dos controlos veterinários dos produtos provenientes de países terceiros
introduzidos na Comunidade (Directiva 97/78/CE do Conselho), tal como adaptado pelo Protocolo n.o 1 do
Acordo EEE, e, nomeadamente, o seu artigo 6.o,

TENDO EM CONTA o acto referido no ponto 1.1.5 do capítulo I do anexo I do Acordo EEE, 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 (Directiva
91/496/CEE do Conselho), tal como adaptado pelo Protocolo n.o 1 do Acordo EEE, e, nomeadamente, o seu
artigo 6.o,

CONSIDERANDO QUE foi estabelecida uma lista dos postos de inspecção fronteiriços aprovados na Islândia e

na Noruega e nos Estados-Membros da União Europeia no acto referido no ponto 1.2.39 do capítulo I do
anexo I do Acordo EEE, que estabelece uma lista dos postos de inspecção fronteiriços aprovados para a
realização dos controlos veterinários de produtos e animais provenientes de países terceiros e as regras de
execução dos controlos a efectuar pelos peritos veterinários da Comissão e que revoga a Decisão 96/742/CE
(Decisão 97/778/CE da Comissão);

CONSIDERANDO QUE a lista dos postos de inspecção fronteiriços, relativamente à Islândia e à Noruega,

aguarda uma decisão do Órgão de Fiscalização da EFTA sobre os postos de inspecção fronteiriços na
Islândia e na Noruega;

CONSIDERANDO QUE a Islândia e a Noruega propuseram postos de inspecção fronteiriços para serem
aprovados pelo Órgão de Fiscalização da EFTA;
CONSIDERANDO QUE as propostas da Islândia e da Noruega incluem postos de inspecção fronteiriços que

não figuram no anexo do acto referido no ponto 1.2.39 do capítulo I do Acordo EEE e excluem postos de
inspecção fronteiriços incluídos no referido anexo;

CONSIDERANDO QUE o Órgão de Fiscalização da EFTA decidiu proceder ao controlo de todos os postos de
inspecção fronteiriços propostos, em estreita cooperação com os serviços responsáveis da Comissão
Europeia e as autoridades competentes da Islândia e da Noruega;
CONSIDERANDO QUE os controlos demonstraram que os postos de inspecção fronteiriços que figuram no

anexo podem ser aprovados;

CONSIDERANDO QUE as medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do

Comité Veterinário da EFTA que assiste o Órgão de Fiscalização da EFTA,

L 79/43

L 79/44

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

30.3.2000

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

1. Os controlos veterinários de produtos e animais provenientes de países terceiros, introduzidos na
Islândia e na Noruega, serão realizados pelas autoridades nacionais competentes nos postos de inspecção
fronteiriços aprovados que figuram no anexo.
2. A presente decisão entrará em vigor em 1 de Janeiro de 2000.
3. A Islândia e a Noruega são as destinatárias da presente decisão.
4. A presente decisão apenas faz fé em língua inglesa.
Feito em Bruxelas, em 16 de Dezembro de 1999.
Pelo Órgão de Fiscalização da EFTA
Knut ALMESTAD

Presidente
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ANEXO
Lista de postos de inspecção fronteiriços aprovados
1=

Designação

2=

Código Amino

3=

Tipo
A=
F =
P =
R=

4=

Produtos
HC
NHC
-NT
-T

5=

Aeroporto
Posto de controlo ferroviário
Porto
Posto de controlo rodoviário
=
=
=
=

Todos os produtos para consumo humano
Outros produtos
Sem exigências quanto à temperatura
Produtos congelados/refrigerados

Animais vivos (ver Decisão 94/957/CE da Comissão, de 28 de Dezembro de 1994)
U = Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens
E = Equídeos registados em conformidade com a definição constante da Directiva 90/426/CEE
O = Outros animais

4-5 Observações especiais
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

= Inspecção em conformidade com os requisitos da Decisão 93/352/CEE da Comissão, adoptada em
aplicação do n.o 4 do artigo 18.o da Directiva 90/675/CEE do Conselho
= Apenas produtos embalados
= Apenas produtos da pesca
= Apenas proteínas animais
= Apenas lã e peles
= Apenas feno e palha
= Apenas sémen e embriões
= Apenas lã
= Pónei proveniente da Islândia (apenas entre Abril e Outubro)
= Apenas suínos de Chipre
= Apenas de Malta
= Apenas equídeos
= Apenas peixes tropicais
= Apenas cães, gatos, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratitas
= Apenas animais para jardins zoológicos
= Apenas alimentos para animais a granel
= Apenas da Hungria
País: Islândia
1

2

3

4

Akureyri

1700499

P

HC(1)(3), NHC(4)

Eskifjörður

1700599

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Hafnarfjörður

1700299

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Ísafjörður

1700399

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Keflavík Airport

1700799

A

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Reykjavik

1700199

P

HC(1)(3), NHC(4)

5

O
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País: Noruega
1

2

3

4

Borg

1501499

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Båtsfjord

1501199

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Finnsnes

1501899

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Hammerfest

1501099

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Honningsvåg

1501799

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Kristiansund

1500299

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Oslo

1500199

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Oslo

1501399

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Skjervøy

1502099

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Sortland

1501699

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Stavanger

1500399

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Storskog

1501299

R

HC-T(1), HC-NT, NHC

Tromsø

1500999

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Trondheim

1500799

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Vadsø

1501599

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Ålesund

1500699

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

5

E, (10)

U, E, O

U, E, O

