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REGULAMENTO (CE) N.o 811/2000 DO CONSELHO
de 17 de Abril de 2000
que altera o Regulamento (CE) n. 1577/96 que institui uma medida específica a favor de
determinadas leguminosas para grão
o

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(4)

Para efeitos da aplicação do regime, é conveniente
substituir o Comité de Gestão das Forragens Secas, instituído no artigo 17.o do Regulamento (CE) n.o 603/95 (5),
pelo Comité de Gestão dos Cereais, instituído no artigo
23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 (6).

(5)

É conveniente que, antes do final da campanha de
comercialização de 2002/2003, a Comissão apresente
um relatório sobre a aplicação do presente regime,
acompanhado, se necessário, das propostas adequadas.

(6)

O Regulamento (CE) n.o 1577/96 deve ser alterado em
conformidade,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, os seus artigos 36.o e 37.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (3),
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1577/96 (4) instituiu uma
medida específica a favor de determinadas leguminosas
para grão.
As culturas abrangidas pela referida medida têm
mercados diferentes. Existe, por um lado, a alimentação
animal, no que respeita à ervilhaca e, por outro lado, a
alimentação humana, no que respeita às lentilhas e ao
grão-de-bico. O sistema de superfície máxima aplicado a
essas culturas tomadas conjuntamente não permitiu até
agora um controlo suficiente da evolução das superfícies,
nomeadamente devido à expansão da ervilhaca desde o
início da aplicação do regime. Por conseguinte, é conveniente subdividir a superfície máxima garantida, para
orientar melhor a produção das leguminosas para grão
na Comunidade.
A manutenção de culturas de leguminosas para grão,
como as lentilhas, o grão-de-bico e as ervilhacas, satisfaz
um interesse económico comunitário, tanto do ponto de
vista do destino da produção como no que se refere à
sua adaptação às zonas de produção. Seria oportuno
que, face ao défice de proteaginosas na União Europeia,
a Comissão estudasse opções destinadas a melhorar o
regime, sem diminuir o nível da ajuda.

(1) JO C 342 E de 30.11.1999, p.41.
(2) Parecer emitido em 17 de Março de 2000 (ainda não publicado no
Jornal Oficial).
(3) JO C 51 de 23.2.2000, p. 29.
4
( ) JO L 206 de 16.8.1996, p. 4. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1826/97 da Comissão (JO L 260 de 23.9.1997, p.
11).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 1577/96 é alterado do seguinte modo:
1. O artigo 3.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 3.o
1.
Sempre que as superfícies que são objecto de um
pedido de ajuda nos termos do presente regulamento excederem as superfícies máximas garantidas fixadas no n.o 2, os
montantes da ajuda serão reduzidos proporcionalmente às
superações durante a campanha em causa.
2.
As superfícies máximas garantidas são fixadas em
160 000 hectares para as lentilhas e o grão-de-bico e em
240 000 hectares para a ervilhaca. Sempre que não se
atingir uma superfície máxima durante uma campanha, o
saldo não utilizado será transferido para a outra superfície
máxima garantida para a mesma campanha, antes de estabelecer uma superação eventual.».
(5) JO L 63 de 21.3.1995, p. 1. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1347/95 (JO L 131 de 15.6.1995, p. 1).
(6) JO L 181 de 1.7.1992, p. 21. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1253/1999 (JO L 160
de 6.6.1999, p. 18)
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b) O n.o 3 passa a ter a seguinte redacção:
«3.
Antes do final da campanha de comercialização
de 2002/2003, a Comissão apresentará um relatório
sobre a aplicação do presente regime, acompanhado,
se necessário, das propostas adequadas.».

a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redacção:
«1.
A Comissão aprova as medidas de execução nos
termos do artigo 23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/
/92 (*). A Comissão determina naqueles termos a superação das superfícies máximas garantidas e o montante
final da ajuda até 15 de Novembro da campanha de
comercialização em causa.
(*) JO L 181 de 1.7.1992, p. 21. Regulamento com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 1253/1999 (JO L 160 de 26.6.1999, p.
18).»;

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir da campanha de comercialização de
2000/2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-Membros.
Feito no Luxemburgo, em 17 de Abril de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
L. CAPOULAS SANTOS
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REGULAMENTO (CE) N.o 812/2000 DO CONSELHO
de 17 de Abril de 2000
que altera o Regulamento (CE) n. 1626/94 que prevê determinadas medidas técnicas de conservação dos recursos da pesca no Mediterrâneo e o Regulamento (CE) n.o 850/98 relativo à conservação dos recursos da pesca através de determinadas medidas técnicas de protecção dos juvenis de
organismos marinhos
o

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, e, nomeadamente, o seu artigo 37.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),
Considerando o seguinte:
(1)

Nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 3760/92 do Conselho, de 20 de Dezembro de
1992, que institui um regime comunitário da pesca e da aquicultura (3), os objectivos gerais da
política comum da pesca consistem na protecção e conservação dos recursos aquáticos marinhos
vivos.

(2)

Na sua décima primeira sessão extraordinária realizada em Santiago de Compostela (Espanha) de 16
a 23 de Novembro de 1998, a Comissão internacional para a conservação dos tunídeos do Atlântico
(ICCAT) recomendou determinadas regras específicas sobre os encerramentos sazonais e os tamanhos mínimos de desembarque de atum rabilho. Essas regras baseiam-se em pareceres científicos.
Essas recomendações entraram em vigor em 21 de Junho de 1999.

(3)

A Comunidade é membro da ICCAT. Por conseguinte, é necessário aplicar as recomendações em
causa, a fim de evitar uma pressão de pesca excessiva sobre o atum rabilho.

(4)

Os Regulamentos (CE) n.o 1626/94 (4) e (CE) n.o 850/98 (5) do Conselho estabeleceram os tamanhos
mínimos do atum rabilho, respectivamente, no mar Mediterrâneo e nas regiões 1 a 5, com excepção
do Skagerrak e Kattegat do oceano Atlântico e do oceano Índico. O Regulamento (CE) n.o 1626/94
estabeleceu períodos de defeso no mar Mediterrâneo. Por conseguinte, esses regulamentos devem ser
alterados,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 1626/94 é alterado do seguinte modo:
1. No artigo 3.oA, o n.o 1 passa a ter a seguinte redacção:
«1.

É proibida a pesca de atum rabilho com redes de cercar:

— aos navios cuja zona exclusiva ou predominante de operação seja o mar Adriático, durante o
período compreendido entre 1 e 31 de Maio em todo o mar Mediterrâneo e entre 16 de Julho e 15
de Agosto no mar Mediterrâneo, com exclusão do mar Adriático,
— aos navios cuja zona exclusiva ou predominante de operação seja o mar Mediterrâneo, com exclusão
do mar Adriático, durante o período compreendido entre 16 de Julho e 15 de Agosto em todo o
mar Mediterrâneo e durante o período compreendido entre 1 e 31 de Maio no mar Adriático.
(1) Parecer emitido em 2 de Março de 2000 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
(2) JO C 75 de 15.3.2000, p. 13.
(3) JO L 389 de 31.12.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1181/98 (JO L 164 de 9.6.1998, p. 1).
(4) JO L 171 de 6.7.1994, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1448/1999 (JO L 167 de 2.7.1999, p. 7).
(5) JO L 125 de 27.4.1998, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2723/1999 (JO L 328 de 22.12.1999, p. 9).
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Os Estados-Membros velarão por que todos os navios arvorando seu pavilhão ou neles registados
cumpram o disposto no presente número.
Para efeitos do presente regulamento, o limite sul do mar Adriático é uma linha traçada entre a fronteira
Albânia/Grécia e o Cabo Santa Maria di Leuca.».
2. No anexo IV, a rubrica «Thunnus thynnus» passa a ter a seguinte redacção:

«Espécies

Tamanhos mínimos

Atum rabilho (Thunnus thynnus)

70 cm ou 6,4 kg (***)

(***) No entanto, o disposto no n.o 3 do artigo 8.o não é aplicável aos peixes, até 15 % em número de indivíduos, com peso
compreendido entre 3,2 kg e 6,4 kg e capturados acidentalmente.»

Artigo 2.o
No anexo XII do Regulamento (CE) n.o 850/98, a rubrica «Atum rabilho» e a nota 5 passam a ter a seguinte
redacção:
«Espécies

Tamanhos mínimos

Atum rabilho (Thunnus thynnus)

70 cm ou 6,4 kg (5)

(5) No entanto, o disposto no n.o 1 do artigo 19.o não é aplicável aos peixes, até 15 % em número de indivíduos, com peso compreendido
entre 3,2 kg e 6,4 kg e capturados acidentalmente.»

Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito no Luxemburgo, em 17 de Abril de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
L. CAPOULAS SANTOS
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REGULAMENTO (CE) N.o 813/2000 DO CONSELHO
de 17 de Abril de 2000
que completa o anexo do Regulamento (CE) n.o 1107/96 da Comissão relativo ao registo das
indicações geográficas e denominações de origem nos termos do procedimento previsto no artigo
17.o do Regulamento (CEE) n.o 2081/92
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à
protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros
alimentícios (1),
Considerando o seguinte:
1)

Foram pedidas informações adicionais, relativas a certas denominações comunicadas pelos Estados-Membros nos termos do artigo 17.o do Regulamento (CEE) n.o 2081/92, com o objectivo de
garantir a conformidade dessas denominações com os artigos 2.o e 4.o desse regulamento; na
sequência do exame das informações adicionais, concluiu-se que as denominações em causa
observam o disposto nesses artigos; consequentemente, é necessário registá-las e aditá-las ao anexo
do Regulamento (CE) n.o 1107/96 da Comissão (2).

2)

O Comité previsto no artigo 15.o do Regulamento (CEE) n.o 2081/92 não emitiu um parecer
favorável,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo do Regulamento (CE) n.o 1107/96 da Comissão é completado com as denominações constantes do
anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito no Luxemburgo, em 17 de Abril de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
L. CAPOULAS SANTOS

(1) JO L 208 de 24.7.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1068/97 (JO L 156 de 13.6.1997, p. 10).
(2) JO L 148 de 21.6.1996, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1070/1999 (JO L 130 de 26.5.1999, p. 18).
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«OUTROS PRODUTOS DO ANEXO I DO TRATADO
Vinagres (com excepção dos vinagres de vinho)
ITÁLIA
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— Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (AOP).»
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REGULAMENTO (CE) N.o 814/2000 DO CONSELHO
de 17 de Abril de 2000
relativo às acções de informação no domínio da política agrícola comum
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(7)

Devem ser definidas as acções prioritárias que podem ser
apoiadas pela Comunidade.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 37.o,

(8)

As organizações do sector agrícola e do mundo rural,
nomeadamente as organizações de agricultores e as associações de consumidores e de protecção do ambiente,
são indispensáveis para, por um lado, dar a conhecer a
PAC e, por outro, para transmitir à Comissão as
opiniões dos interessados em geral e dos agricultores em
particular.

(9)

Atendendo a que continua a ser a primeira e a mais
importante das políticas integradas da Comunidade, a
PAC deve ser explicada ao grande público, devendo para
tal incluir-se, entre as instâncias elegíveis, quaisquer
outras entidades que possam apresentar projectos de
interesse.

(10)

A Comissão deve dispor dos meios necessários para a
execução de acções de informação que pretenda realizar
no domínio agrícola.

(11)

Embora seja conveniente evitar o financiamento de actividades que possam ser apoiadas no âmbito de outros
programas comunitários, a sua complementaridade com
outras iniciativas da Comunidade deve ser incentivada.

(12)

As medidas necessárias à execução do presente regulamento 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 (6),

Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Considerando o seguinte:
(1)

O Tratado prevê, nos seus artigos 32.o a 38.o, a execução
de uma política agrícola comum (PAC).

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho, de 17
de Maio de 1999, relativo ao financiamento da política
agrícola comum (3), prevê o financiamento, pela secção
«Garantia» do FEOGA, das medidas adoptadas em
matéria de informação sobre a PAC.

(3)

Os aspectos materiais da actual política de informação
devem manter-se, no essencial, no âmbito da PAC.

(4)

Em conformidade com o n.o 1 do artigo 22.o do Regulamento Financeiro do Conselho, de 21 de Dezembro de
1977, aplicável ao orçamento geral das Comunidades
Europeias (4), a execução das dotações inscritas no orçamento para qualquer acção comunitária exige a adopção
prévia de um acto de base; atendendo ao Acordo
Interinstitucional, de 13 de Outubro de 1998, sobre os
fundamentos jurídicos e a execução do orçamento (5), o
mesmo se aplica às acções abrangidas pelo presente
regulamento.

(5)

(6)

A PAC é com frequência alvo de incompreensão e é
vítima de um défice de informação só colmatável por
uma estratégia de informação e de comunicação
coerente, objectiva e global.
É conveniente que tanto os agricultores e as pessoas
directamente implicadas como a opinião pública, quer
no interior quer no exterior da Comunidade, estejam ao
corrente dos desafios da PAC e acompanhem a sua
evolução; a boa execução da PAC depende em grande
medida da explicação dada ao conjunto das pessoas
implicadas e requer a integração das acções de informação, consideradas elementos de gestão dessa política.

( ) JO C 376 E de 28.12.1999, p. 40.
(2) Parecer emitido em 17 de Março de 2000 (ainda não publicado no
Jornal Oficial).
(3) JO L 160 de 26.6.1999, p. 103.
4
( ) JO L 356 de 31.12.1977, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE, CECA, Euratom) n.o 2779/
/99 (JO L 347 de 23.12.1998, p. 3).
(5) JO C 344 de 12.11.1998, p. 1.
1

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A Comunidade pode financiar acções de informação no
domínio da PAC cujo teor tenha nomeadamente por objectivo:
a) Contribuir para, por um lado, explicar e, por outro, executar
e desenvolver essa política;
b) Promover o modelo agrícola europeu e incentivar a sua
compreensão;
c) Informar os agricultores e os demais intervenientes no
mundo rural;
d) Sensibilizar a opinião pública para os desafios e objectivos
dessa política.
(6) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (Rectificação no JO L 269 de
19.10.1999, p. 45).
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Estas acções são destinadas a garantir uma informação
coerente, objectiva e global, tanto no interior como no exterior
da Comunidade, afim de oferecer uma visão de conjunto sobre
esta política.
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Artigo 5.o

A Comissão assegura a coerência e a complementaridade entre
as acções e os projectos comunitários correspondentes à
execução do presente regulamento e as outras medidas da
Comunidade.

Artigo 2.o
1.

Artigo 6.o

As acções referidas no artigo 1.o podem consistir em:

a) Programas de actividades anuais apresentados nomeadamente por organizações agrícolas ou de desenvolvimento
rural e por associações de consumidores e de protecção do
ambiente;

A Comissão assegura o acompanhamento e o controlo da
execução correcta e eficaz das acções financiadas ao abrigo do
presente regulamento. Os agentes mandatados pela Comissão
ficam autorizados a controlar no local as acções, se necessário
por amostragem.

b) Acções pontuais apresentadas por entidades não abrangidas
pela alínea a), nomeadamente autoridades públicas dos
Estados-Membros, meios de informação e estabelecimentos
universitários;
c) Quaisquer acções executadas por iniciativa da Comissão.
2.
Para as acções referidas nas alíneas a) e b) do n.o 1, a taxa
máxima de financiamento é de 50 % dos custos elegíveis. No
entanto, a taxa pode ir até 75 % em casos excepcionais a
determinar no regulamento de execução.
3.
Não podem beneficiar do financiamento comunitário
referido no artigo 1.o:
a) As acções decorrentes de uma obrigação jurídica;

Artigo 7.o
A Comissão procede, nos casos que ela considera adequados, à
avaliação das acções financiadas a título do presente regulamento.

Artigo 8.o
A Comissão apresentará de dois em dois anos ao Parlamento
Europeu e ao Conselho um relatório sobre a aplicação do
presente regulamento. O primeiro relatório será apresentado
até 31 de Dezembro de 2001.

b) As acções que beneficiem de um financiamento no âmbito
de outra acção comunitária.

Artigo 9.o

4.
Para a realização das acções referidas na alínea c) do n.o 1,
a Comissão pode recorrer, se for caso disso, à assistência
técnica e administrativa necessária.

As regras de execução do presente regulamento, incluindo as
medidas transitórias que possam vir a ser necessárias, serão
aprovadas nos termos do n.o 2 do artigo 10.o

Artigo 10.o

Artigo 3.o
1.
São nomeadamente elegíveis no âmbito das acções referidas no artigo 2.o as conferências, os seminários, as visitas de
informação, as publicações, as produções e acções mediáticas,
as participações em manifestações de importância internacional
e os programas de intercâmbio de experiências.

1.
A Comissão é assistida pelo Comité do Fundo Europeu de
Orientação e Garantia Agrícola, instituído no artigo 11.o do
Regulamento (CE) n.o 1258/1999, a seguir designado «Comité».
2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/468/CEE.

2.
As acções referidas no artigo 2.o serão seleccionadas em
função de critérios gerais, tais como:

O período previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/
/468/CE é de um mês.

a) A qualidade do projecto;

3.

b) Uma boa relação custo-eficácia.

O Comité aprovará o seu regulamento interno.

4.
A Comissão informará o Comité sobre as medidas
previstas e tomadas em execução do presente regulamento.

Artigo 4.o

Artigo 11.o

O financiamento comunitário a que se refere o artigo 1. fica
subordinado ao limite das dotações anuais decididas pela autoridade orçamental.
o

O presente regulamento entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito no Luxemburgo, em 17 de Abril de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
L. CAPOULAS SANTOS
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REGULAMENTO (CE) N.o 815/2000 DA COMISSÃO
de 19 de Abril 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 20 de Abril de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Abril 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 19 de Abril 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

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
068
204
624
999
052
068
999
052
204
999
052
204
212
220
624
999
388
400
404
508
512
528
720
800
804
999
388
512
528
720
804
999

128,3
107,0
87,1
174,8
124,3
104,5
66,8
85,7
75,9
41,5
58,7
82,1
37,2
40,6
33,8
48,9
48,5
80,2
98,6
92,4
81,4
93,7
86,2
126,3
174,4
84,9
102,0
76,9
77,6
78,4
57,3
151,1
88,3

(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 816/2000 DA COMISSÃO
de 19 de Abril de 2000
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação de
determinados produtos do sector da carne de suíno apresentados em Abril de 2000 ao abrigo do
regime previsto nos acordos concluídos pela Comunidade com a República da Polónia, a República
da Hungria, a República Checa, a Eslováquia, a Bulgária e a Roménia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1898/97 da Comissão,
de 29 de Setembro de 1997, que estabelece as regras de
execução, no sector da carne de suíno, do regime previsto pelo
Regulamento (CE) n.o 3066/95 do Conselho e que revoga os
Regulamentos (CEE) n.o 2698/93 e (CE) n.o 1590/94 (1), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 618/98 (2), e, nomeadamente,
o n.o 5 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Os pedidos de certificados de importação apresentados
para o segundo trimestre de 2000 totalizam quantidades
inferiores às disponíveis, podendo, em consequência, ser
inteiramente satisfeitos.
É oportuno chamar a atenção dos operadores sobre o
facto de os certificados só poderem ser utilizados para

produtos que estejam em regra com todas as disposições
veterinárias actualmente em vigor na Comunidade,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Abril a 30 de Junho de 2000, apresentados ao
abrigo do Regulamento (CE) n.o 1898/97, são aceites como
referido no anexo.
2.
Os certificados só podem ser utilizados para produtos
que estejam em regra com todas as disposições veterinárias
actualmente em vigor na Comunidade.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 20 de Abril de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Abril de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 267 de 30.9.1997, p. 58.
(2) JO L 82 de 19.3.1998, p. 35.
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ANEXO

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados
para o período de 1 de Abril a
30 de Junho de 2000

1
2
3
4
H1
H2
5
6
7
8
9
10/11
12/13
14
15
16
17

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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REGULAMENTO (CE) N.o 817/2000 DA COMISSÃO
de 19 de Abril de 2000
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação
apresentados em Abril de 2000 ao abrigo dos contingentes pautais de importação para determinados produtos no sector da carne de suíno, para o período compreendido entre 1 de Abril e 30 de
Junho de 2000
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1486/95 da Comissão,
de 28 de Junho de 1995, relativo à abertura e modo de gestão
dos contingentes pautais de importação no sector da carne de
suíno (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1409/1999 (2), e, nomeadamente, o n.o 5 do seu
artigo 5.o,

Artigo 1.o
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao período
de 1 de Abril a 30 de Junho de 2000 apresentados ao abrigo
do Regulamento (CE) n.o 1486/95 são aceites como referido no
anexo I.

Considerando o seguinte:
Os pedidos de certificados de importação apresentados para o
segundo trimestre de 2000 totalizam quantidades inferiores às
disponíveis, podendo, em consequência, ser inteiramente satisfeitos,

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 20 de Abril de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Abril de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 145 de 29.6.1995, p. 58.
(2) JO L 164 de 30.6.1999, p. 51.
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ANEXO

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados
para o período de 1 de Abril a
30 de Junho de 2000

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100
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REGULAMENTO (CE) N.o 818/2000 DA COMISSÃO
de 19 de Abril de 2000
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação de
determinados produtos do sector da carne de suíno apresentados em Abril de 2000 ao abrigo do
regime previsto no Regulamento (CE) n.o 774/94 do Conselho relativo à abertura e modo de gestão
de determinados contingentes pautais comunitários de carne de suíno e outros produtos agrícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1432/94 da Comissão,
de 22 de Junho de 1994, que estabelece as normas de
execução, no sector da carne de suíno, do regime de importação previsto no Regulamento (CE) n.o 774/94 do Conselho
relativo à abertura e modo de gestão de determinados contingentes pautais comunitários de carne de suíno e outros
produtos agrícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 2068/96 (2), e, nomeadamente, o n.o
4 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)
(3)

Os pedidos de certificados de importação apresentados
para o segundo trimestre de 2000 totalizam quantidades
inferiores às quantidades disponíveis, podendo, em
consequência, ser inteiramente satisfeitos.
É conveniente determinar a quantidade disponível para o
período seguinte.
É oportuno chamar a atenção dos operadores sobre o
facto de os certificados só poderem ser utilizados para

produtos que estejam em regra com todas as disposições
veterinárias actualmente em vigor na Comunidade,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Abril a 30 de Junho de 2000, apresentados ao
abrigo do Regulamento (CE) n.o 1432/94 são aceites como
referido no anexo I.
2.
Durante os primeiros 10 dias do período de 1 de Julho a
30 de Setembro de 2000, podem ser apresentados pedidos, nos
termos do Regulamento (CE) n.o 1432/94, de certificados de
importação em relação às quantidades totais constantes do
anexo II.
3.
Os certificados só podem ser utilizados para produtos
que estejam em regra com todas as disposições veterinárias
actualmente em vigor na Comunidade.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 20 de Abril de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Abril de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 156 de 23.6.1994, p. 14.
(2) JO L 277 de 30.10.1996, p. 12.
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ANEXO I

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados
para o período de 1 de Abril a
30 de Junho de 2000

1

100,00

ANEXO II
(em t)
Grupo

1

Quantidade total disponível
para o período
de 1 de Julho a 30 de Setembro de 2000

3 275
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REGULAMENTO (CE) N.o 819/2000 DA COMISSÃO
de 19 de Abril de 2000
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação de
determinados produtos do sector da carne de suíno apresentados em Abril de 2000 ao abrigo do
regime previsto no acordo concluído pela Comunidade com a Eslovénia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 571/97 da Comissão,
de 26 de Março de 1997, que estabelece as normas de
execução, no sector da carne de suíno, do regime previsto no
acordo provisório entre a Comunidade, por um lado, e a
Eslovénia, por outro (1), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo
4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Os pedidos de certificados de importação apresentados
para o segundo trimestre de 2000 totalizam quantidades
inferiores às disponíveis, podendo, em consequência, ser
inteiramente satisfeitos.

(2)

É conveniente determinar o excedente que se adiciona à
quantidade disponível para o período seguinte.

(3)

É oportuno chamar a atenção dos operadores sobre o
facto de os certificados só poderem ser utilizados para
produtos que estejam em regra com todas as disposições
veterinárias actualmente em vigor na Comunidade,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Abril a 30 de Junho de 2000, apresentados ao
abrigo do Regulamento (CE) n.o 571/97, são aceites como
referido no anexo I.
2.
Durante os primeiros 10 dias do período de 1 de Julho a
30 de Setembro de 2000, podem ser apresentados pedidos, nos
termos do Regulamento (CE) n.o 571/97, de certificados de
importação em relação às quantidades totais constantes do
anexo II.
3.
Os certificados só podem ser utilizados para produtos
que estejam em regra com todas as disposições veterinárias
actualmente em vigor na Comunidade.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 20 de Abril de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Abril de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 85 de 27.3.1997, p. 56.
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ANEXO I

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados
para o período de 1 de Abril a
30 de Junho de 2000

23

100,00

24

100,00

ANEXO II
(em t)
Grupo

Quantidade total disponível
para o período
de 1 de Julho a 30 de Setembro de 2000

23
24

40,0
73,5
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REGULAMENTO (CE) N.o 820/2000 DA COMISSÃO
de 19 de Abril de 2000
respeitante à emissão de certificados de importação para certos produtos do sector do açúcar que
acumulam a origem CE-PTU
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

O artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 465/2000, em
conjugação com o n.o 3 do artigo 5.o do Regulamento
(CE) n.o 2553/97, dispõe que, se os pedidos de certificados conduzirem à superação do volume anual de
3 340 toneladas de açúcar, a Comissão adoptará um
regulamento que fixe o coeficiente uniforme de redução
a aplicar a cada um dos pedidos apresentados e suspenderá a apresentação de novos pedidos para a período de
vigência desse regulamento.

(4)

Por conseguinte, a Comissão deve fixar o coeficiente de
redução para a emissão dos certificados de importação e
suspender a apresentação de novos pedidos de certificados a título do Regulamento (CE) n.o 465/2000,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Decisão 91/482/CEE do Conselho, de 25 de
Julho de 1991, relativa à associação dos países e territórios
ultramarinos à Comunidade Europeia (1), com a última
redacção que lhe foi dada pela Decisão 97/803/CE (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 465/2000 da
Comissão, de 29 de Fevereiro de 2000, que institui medidas de
protecção, relativas às importações a partir dos países e territórios ultramarinos de produtos do sector do açúcar que
acumulam a origem CE-PTU (3), e, nomeadamente, o n.o 2 do
seu artigo 2.o, em conjugação com o Regulamento (CE) n.o
2553/97 da Comissão, de 17 de Dezembro de 1997, relativo
às regras de emissão dos certificados de importação relativos a
determinados produtos dos códigos NC 1701, 1702, 1703 e
1704 que acumulam a origem ACP-PTU (4), e, nomeadamente,
o n.o 3 do seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
O artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 465/2000 autoriza
a acumulação de origem CE-PTU para os produtos dos
códigos NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90 para uma
quantidade de 3 340 toneladas de açúcar durante o
período de vigência desse regulamento. Durante o mês
de Março de 2000, foram emitidos certificados para a
importação de 3 000 toneladas de açúcar.

(1)

Durante o mês de Abril de 2000, foram apresentados às
autoridades nacionais, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 465/2000, três pedidos de emissão de
certificados de importação para uma quantidade total
superior ao saldo disponível de 340 toneladas.

(2)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os pedidos de certificados de importação apresentados a título
do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 465/2000, em 7 de Abril
de 2000, para as quantidades de, respectivamente, 2 500 toneladas, 750 toneladas e 340 toneladas de açúcar do código NC
1701 99 10 são autorizados à razão de 9,47075 % da quantidade pedida.
Artigo 2.o
É suspensa a apresentação de novos pedidos para o período de
vigência do Regulamento (CE) n.o 465/2000.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Abril de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

263 de 19.9.1991, p. 1.
329 de 29.11.1997, p. 50.
56 de 1.3.2000, p. 39.
349 de 19.12.1997, p. 26.
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REGULAMENTO (CE) N.o 821/2000 DA COMISSÃO
de 19 de Abril de 2000
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação
apresentados em Abril de 2000 para certos produtos lácteos no âmbito de determinados contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE) n.o 1374/98
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1374/98 da Comissão,
de 29 de Junho de 1998, que estabelece regras de execução do
regime de importação e que abre contingentes pautais no
sector do leite e dos produtos lácteos (2), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 249/2000 (3), e,
nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 14.o,
Considerando o seguinte:
Os pedidos apresentados relativamente aos produtos citados no
anexo II do Regulamento (CE) n.o 1374/98 incidem em quanti-

dades superiores às disponíveis. Por conseguinte, é conveniente
fixar os coeficientes de atribuição para as quantidades pedidas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As quantidades de certificados de importação pedidas para os
produtos dos números de ordem no anexo II do Regulamento
(CE) n.o 1374/98 que constam do anexo, apresentados relativamente ao período compreendido entre 1 de Abril e 30 de
Junho de 2000, por força do Regulamento (CE) n.o 1374/98,
são afectadas pelos coeficientes de atribuição indicados.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 20 de Abril de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Abril de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 185 de 30.6.1998, p. 21.
(3) JO L 26 de 2.2.2000, p. 4.
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ANEXO

Número de ordem
no anexo II
do Regulamento
(CE) n.o 1374/98

Número de ordem
TARIC

Período:
Abril a Junho de 2000
Coeficiente de atribuição

36
37
39
40
41
42
44
47

09.4590
09.4599
09.4591
09.4592
09.4593
09.4594
09.4595
09.4596

0,0052
0,0015
0,1904
0,0396
—
0,0069
0,0043
0,0018
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REGULAMENTO (CE) N.o 822/2000 DA COMISSÃO
de 19 de Abril de 2000
que prevê a aplicação de um coeficiente de redução à emissão de certificados de restituição
relativos a mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado, previsto no artigo 6.oB do
Regulamento (CE) n.o 1222/94
montantes correspondentes aos pedidos introduzidos
entre 10 e 14 de Abril de 2000, reduzida a uma base
anual, são susceptíveis de não permitir à Comissão assegurar o respeito dos seus compromissos previstos no n.o
8 do artigo 6.oB do Regulamento (CE) n.o 1222/94.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3448/93 do Conselho,
de 6 de Dezembro de 1993, que estabelece o regime de trocas
aplicável a certas mercadorias resultantes da transformação de
produtos agrícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 2491/98 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 3, primeiro parágrafo, do seu artigo 8.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1222/94 da Comissão,
de 30 de Maio de 1994, que estabelece, para certos produtos
agrícolas exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado, as normas comuns de aplicação
do regime de concessão de restituições à exportação e os
critérios de fixação do seu montante (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 701/2000 (4), e,
nomeadamente, os n.os 6 e 8 do seu artigo 6.oB,
Considerando o seguinte:
Os montantes acumulados das restituições pedidas
correspondentes aos certificados já emitidos são de
305 159 263 euros. Essa soma, adicionada aos

(1)

(2)

É conveniente aplicar um coeficiente aos montantes
pedidos, calculado tendo em conta os n.os 3 e 4 do
artigo 6.oB, sob a forma de certificado durante a semana
acima referida,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os montantes dos certificados pedidos durante o período
compreendido entre 10 e 14 de Abril de 2000 são afectados de
um coeficiente de redução de 0,68.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 de Abril de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Abril de 2000.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
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318 de 20.12.1993, p. 18.
309 de 19.11.1998, p. 28.
136 de 31.5.1994, p. 5.
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REGULAMENTO (CE) N.o 823/2000 DA COMISSÃO
de 19 de Abril de 2000
relativo à aplicação do n. 3 do artigo 81.o do Tratado CE a certas categorias de acordos, decisões e
práticas concertadas entre companhias de transportes marítimos regulares (consórcios)
o

(Texto relevante para efeitos do EEE)

através da racionalização das actividades das companhias
membros e das economias de escala que proporcionam
a nível da utilização dos navios e das instalações portuárias. Contribuem também para a promoção do
progresso técnico e económico, facilitando e promovendo o recurso a contentores, bem como uma utilização mais eficaz da capacidade dos navios.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 479/92 do Conselho,
de 25 de Fevereiro de 1992, relativo à aplicação do n.o 3 do
artigo 85.o do Tratado a certas categorias de acordos, decisões e
práticas concertadas entre companhias de transportes marítimos regulares (consórcios) (1), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da
Suécia, e, nomeadamente, o seu artigo 1.o,

(5)

Os utilizadores dos serviços marítimos oferecidos pelos
consórcios beneficiam de um modo geral de uma parte
equitativa das vantagens decorrentes da melhoria de
produtividade e de qualidade dos serviços proporcionadas por esses consórcios. Estas vantagens podem
ainda traduzir-se na melhoria da frequência dos serviços
e das escalas ou numa melhoria dos horários e ainda em
serviços personalizados e de maior qualidade, resultante
da utilização de navios e equipamentos mais modernos,
nomeadamente instalações portuárias. Os utilizadores só
podem beneficiar efectivamente dos consórcios se existir
um grau de concorrência suficiente nos tráfegos em que
os consórcios operam.

(6)

Estes acordos devem, por conseguinte, beneficiar de uma
isenção por categoria desde que não permitam às
empresas interessadas eliminar a concorrência numa
parte substancial dos tráfegos em causa. A fim de tomar
em consideração as condições em constante mutação do
mercado dos transportes marítimos e as frequentes alterações introduzidas pelas partes nas cláusulas dos
acordos de consórcio ou nas actividades que exercem no
seu âmbito, o presente regulamento tem precisamente
por objecto a clarificação das condições que os consórcios devem satisfazer para beneficiarem da isenção por
categoria que concede.

(7)

No que se refere ao estabelecimento e exploração em
comum de um serviço, a faculdade de proceder a ajustamentos de capacidade representa uma característica
essencial dos consórcios. A não utilização de uma certa
percentagem da capacidade dos navios no âmbito de um
consórcio não constitui uma característica essencial.

(8)

A isenção por categoria consagrada no presente regulamento deve contemplar tanto os consórcios membros
de uma conferência marítima como os consórcios extra-conferência, mas não se aplica à fixação em comum das
tarifas de frete.

Após publicação do projecto do presente regulamento (2),
Após Consulta do Comité Consultivo em matéria de acordos e
de posições dominantes no domínio dos transportes marítimos,
Considerando o seguinte:
(1)

Por força do Regulamento (CEE) n.o 479/92 a Comissão
está habilitada a aplicar o n.o 3 do artigo 81.o do Tratado
a certas categorias de acordos, decisões e práticas
concertadas entre companhias de transportes marítimos
(consórcios) no que diz respeito à exploração em
comum de serviços regulares de transportes marítimos,
os quais, ao promoverem a cooperação entre as companhias marítimas que neles participam, são susceptíveis
de restringir a concorrência no mercado comum e de
afectar o comércio entre os Estados-Membros, pelo que
podem ser abrangidos pela proibição estabelecida no n.o
1 do artigo 81.o do Tratado.

(2)

A Comissão exerceu estes poderes adoptando o Regulamento (CE) n.o 870/95 da Comissão (3). À luz da experiência adquirida, é possível definir uma categoria de
consórcios susceptíveis de serem abrangidos pelo n.o 1
do artigo 81.o, mas que em geral se considera satisfazerem as condições estabelecidas no n.o 3 do artigo 81.o

(3)

A Comissão tomou em devida consideração as características específicas dos transportes marítimos. Essas
características constituem também um factor relevante
para a apreciação pela Comissão de consórcios não
abrangidos pela presente isenção por categoria.

(4)

Os consórcios, tal como definidos no presente regulamento, contribuem em geral para melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços regulares existentes

(1) JO L 55 de 29.2.1992, p. 3.
(2) JO C 379 de 31.12.1999, p. 13.
(3) JO L 89 de 21.4.1995, p. 7.
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A actividade de fixação dos preços é abrangida pelo
Regulamento (CEE) n.o 4056/86 do Conselho, de 22 de
Dezembro de 1986, que determina as regras de aplicação aos transportes marítimos dos artigos 85.o e 86.o
do Tratado (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da
Suécia. Os membros de um consórcio que pretendam
fixar preços em comum e que não satisfaçam os critérios
previstos no Regulamento (CEE) n.o 4056/86 devem
solicitar uma isenção individual.

(10)

A primeira das condições de uma isenção por categoria
deve ser que uma parte equitativa das vantagens decorrentes da melhoria da eficácia e de outras vantagens
proporcionadas pelos consórcios se repercuta nos utilizadores desses transportes.

(11)

Deve considerar-se preenchida esta exigência do n.o 3 do
artigo 81.o sempre que um consórcio se encontrar, pelo
menos, numa das três situações seguintes:
— existe, entre os membros da conferência no âmbito
da qual o consórcio opera, uma concorrência efectiva a nível dos preços, resultante de medidas tarifárias independentes,
— existe, no interior da conferência em que o consórcio
opera, um grau suficiente de concorrência efectiva a
nível dos serviços oferecidos entre os membros do
consórcio e os outros membros da conferência que
não são membros do consórcio, dado que o acordo
de conferência permite expressamente aos consórcios oferecerem acordos de serviços próprios, como
por exemplo a oferta, exclusivamente pelo consórcio,
de serviços de entrega just in time ou de serviços
avançados de transferência electrónica de dados
(electronic data interchange — EDI) que permitam
aos utilizadores saber, em qualquer altura, o local em
que as suas mercadorias se encontram, ou um
aumento significativo da frequência e das escalas dos
serviços oferecidos pelo consórcio relativamente aos
oferecidos pela conferência,
— os membros do consórcio estão sujeitos a uma
concorrência efectiva, real ou potencial, por parte
das companhias que não são membros do consórcio,
independentemente de uma conferência operar ou
não nesse(s) tráfego(s).

(12)

A fim de satisfazer esta mesma exigência do n.o 3 do
artigo 81.o, deve também ser prevista uma condição que
vise promover a concorrência individual a nível da qualidade dos serviços entre os membros do consórcio, bem
como entre estes e outras companhias marítimas que
operem no(s) mesmo(s) tráfego(s).

(13)

É necessário estabelecer uma condição que vise impedir
que os consórcios e respectivos membros fixem, para
uma mesma linha, preços e condições de transporte
distintos em função do país de origem ou de destino das
produtos transportados e, deste modo, causem na
Comunidade desvios de tráfego prejudiciais a determinados portos, carregadores, transportadores ou presta-

(1) JO L 378 de 31.12.1986, p. 4.
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dores de serviços auxiliares de transportes, a menos que
esses preços ou condições possam ser justificados por
razões económicas.
(14)

As condições fixadas devem, além disso, destinar-se a
impedir os consórcios de impor restrições da concorrência não indispensáveis à prossecução dos objectivos
que justificam a concessão da isenção. Para tal, os
acordos de consórcio devem conter uma disposição que
permita a cada companhia marítima membro desses
acordos abandonar o consórcio mediante um prazo
razoável de pré-aviso. No entanto, no que se refere aos
consórcios fortemente integrados e/ou com um elevado
nível de investimento, há que prever um período de
pré-aviso mais longo a fim de tomar em consideração os
elevados investimentos efectuados para a sua constituição e a reorganização profunda exigida em caso de
abandono de um dos seus membros. É também conveniente prever, no que se refere a consórcios com uma
estrutura de comercialização comum, que cada membro
do consórcio possa exercer de forma independente actividades de comercialização, mediante um prazo razoável
de pré-aviso.

(15)

A isenção deve ser limitada aos consórcios que não
possibilitem a supressão da concorrência numa parte
substancial dos serviços em causa.

(16)

Para apreciar a existência de concorrência efectiva em
cada mercado em que o consórcio opera, para efeitos de
isenção, é conveniente tomar em consideração não
apenas o tráfego directo entre os portos servidos por um
consórcio, mas igualmente a eventual concorrência de
outros serviços marítimos regulares a partir de portos
alternativos aos servidos pelo consórcio e, eventualmente, de outros meios de transporte.

(17)

A isenção por categoria concedida pelo presente regulamento só é aplicável se a quota do consórcio em cada
mercado em que opera não ultrapassar uma determinada
percentagem.

(18)

A quota de mercado de um consórcio que opera no
âmbito de uma conferência deve ser inferior, visto os
acordos em causa se sobreporem a um acordo restritivo
já existente.

(19)

Afigura-se, no entanto, conveniente oferecer aos consórcios que ultrapassem numa percentagem determinada os
limites estabelecidos no presente regulamento, mas que
continuam sujeitos a concorrência efectiva nos tráfegos
em que operam, um processo simplificado que lhes
permita beneficiar da segurança jurídica proporcionada
por uma isenção por categoria. Esse processo deve
simultaneamente permitir à Comissão assegurar uma
vigilância efectiva e simplificar o controlo administrativo
dos acordos.

(20)

Todavia, os consórcios que ultrapassem o limite devem
poder beneficiar de uma isenção através de decisões
individuais sempre que satisfaçam as condições previstas
no n.o 3 do artigo 81.o, tendo em conta as características
específicas dos transportes marítimos.

L 100/26
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O presente regulamento deve aplicar-se apenas a
acordos entre membros de um consórcio. Por conseguinte, a isenção por categoria não deve abranger
acordos restritivos da concorrência concluídos entre
consórcios ou um ou mais dos seus membros, por um
lado, e outras companhias marítimas, por outro.
Também não deve ser aplicável a acordos restritivos
concluídos entre consórcios diferentes que operam no
mesmo tráfego ou entre os membros de um desses
mesmos consórcios.
Também é conveniente subordinar a isenção a certas
obrigações. A este respeito, os utilizadores dos transportes devem poder, em qualquer altura, tomar conhecimento das condições de prestação dos serviços de transporte marítimo explorados em comum pelos membros
do consórcio. Deve ser previsto um processo de
consultas reais e efectivas entre os consórcios e os utilizadores dos transportes relativas às actividades sobre as
quais incidem esses acordos. O presente regulamento
precisa ainda o que deve entender-se por consultas reais
e efectivas, bem como os principais trâmites processuais
a seguir no âmbito destas consultas. As consultas, obrigatórias, circunscrevem-se às actividades exercidas pelos
consórcios enquanto tais.

20.4.2000

(28)

Os acordos automaticamente isentos por força do
presente regulamento não devem ser objecto do pedido
referido no artigo 12.o do Regulamento (CEE) n.o
4056/86. Todavia, em caso de sérias dúvidas, as
empresas podem solicitar à Comissão uma declaração de
compatibilidade dos seus acordos com o presente regulamento.

(29)

O presente regulamento não prejudica a aplicação do
artigo 82.o do Tratado.

(30)

Tendo em conta a expiração do Regulamento (CE) n.o
870/95 é conveniente renovar a isenção por categoria,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

CAPÍTULO I
ÂMBITO DE APLICAÇÃO E DEFINIÇÕES

Artigo 1.o
Âmbito de aplicação

(23)

Essas consultas permitem assegurar um funcionamento
mais eficaz dos serviços de transportes marítimos que
tem em conta as necessidades dos utilizadores. Em
consequência, certas práticas restritivas eventualmente
resultantes das consultas devem beneficiar de uma
isenção.

O presente regulamento e aplicável apenas aos consórcios que
assegurem serviços regulares de transportes marítimos internacionais tendo como ponto de partida ou de destino um ou
mais portos da Comunidade.
Artigo 2.o

(24)

Para efeitos do presente regulamento, a noção de força
maior é a que resulta da jurisprudência constante do
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

(25)

Há ainda que prever disposições para que as sentenças
arbitrais e as recomendações de conciliadores aceites
pelas partes sejam de imediato comunicadas à Comissão,
por forma a permitir-lhe verificar que os consórcios não
ficam por elas dispensados das condições e obrigações
previstas no regulamento e que não violam, por conseguinte, o disposto nos artigos 81.o e 82.o

(26)

É necessário precisar, nos termos do artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o 479/92, os casos em que a Comissão
pode retirar às empresas o benefício da isenção por
categoria.

(27)

Onze consórcios beneficiaram da isenção por categoria
nos termos do Regulamento (CE) n.o 870/95, através da
aplicação do processo de oposição previsto nesse regulamento, que permitia à Comissão verificar, em especial,
que se encontravam sujeitos a uma concorrência efectiva. Não existe qualquer indicação de que houve alterações das circunstâncias no sentido de esses consórcios já
não estarem sujeitos a uma concorrência efectiva. Esses
consórcios devem, por conseguinte, continuar a beneficiar da isenção nos termos previstos no presente regulamento.

Definições
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
1. «Consórcio», um acordo entre, pelo menos, dois transportadores que operem navios e que assegurem serviços regulares
de transportes marítimos internacionais, exclusivamente de
mercadorias e principalmente em contentores, num ou mais
tráfegos, cujo objecto consista na cooperação a nível da
exploração em comum de serviços de transportes marítimos, que melhore o serviço que seria oferecido individualmente pelos seus membros na ausência do consórcio, no
intuito de racionalizar as operações através de acordos
técnicos, operacionais e/ou comerciais, com excepção da
fixação de preços.
2. «Transporte marítimo regular», o transporte regular de
mercadorias numa ou mais rotas entre portos e segundo
horários e datas de viagem previamente divulgados, disponível, mesmo esporadicamente, para todos os utilizadores
do transporte, contra pagamento.
3. «Acordo de serviços», um acordo concluído entre um ou
mais utilizadores do transporte e um membro de um
consórcio ou um consórcio através do qual o utilizador
beneficia, em contrapartida do seu compromisso de entregar
determinadas quantidades de mercadorias para transporte
num determinado período, de um compromisso do
membro do consórcio ou do consórcio da prestação de um
serviço personalizado de uma qualidade especialmente adaptada às suas necessidades.
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4. «Utilizador do transporte», qualquer empresa (por exemplo:
carregadores, consignatários, transitórios, etc.) que tenha
concluído ou manifestado intenção de concluir um acordo
com um consórcio (ou com um dos seus membros) tendo
em vista o transporte de mercadorias, bem como qualquer
associação de carregadores.
5. «Medidas tarifárias independentes», direito de um membro
de uma conferência marítima propor, de forma pontual e
relativamente a mercadorias, mediante comunicação prévia
aos outros membros da conferência, taxas de frete distintas
das estabelecidas na tabela aplicada pela conferência.
CAPÍTULO II

L 100/27

g) Qualquer outra actividade acessória das actividades mencionadas nas alíneas a) a f) que seja necessária para a sua
realização.
3.
São consideradas actividades acessórias, para efeitos da
alínea g) do n.o 2, em especial, as seguintes cláusulas:
a) A obrigação de os membros do consórcio utilizarem no(s)
tráfego(s) em causa navios afectados ao consórcio e de se
absterem de fretar espaço em navios de terceiros;
b) A obrigação de os membros do consórcio não cederem ou
fretarem espaço a outros transportadores que operem
navios no(s) tráfego(s) em causa sem autorização prévia dos
outros membros do consórcio.

ISENÇÕES

Artigo 4.o
Artigo 3.o

Não utilização da capacidade existente

Acordos isentos

A isenção prevista no artigo 3.o não se aplica a um consórcio
quando este inclua acordos relativos à não utilização da capacidade existente, através dos quais as companhias marítimas
membros do consórcio se abstenham de utilizar uma certa
percentagem da capacidade dos navios utilizados no quadro do
consórcio.

1.
Ao abrigo do n.o 3 do artigo 81.o do Tratado e sem
prejuízo das condições e obrigações previstas no presente regulamento, o n.o 1 do artigo 81.o do Tratado é declarado inaplicável às actividades enumeradas no n.o 2 do presente artigo
previstas em acordos de consórcio, nos termos dos artigos 1.o e
2.o do presente regulamento.
2.
A declaração de inaplicabilidade incide apenas sobre as
seguintes actividades:

CAPÍTULO III
CONDIÇÕES DE ISENÇÃO

a) Exploração em comum de serviços regulares de transportes
marítimos, que inclui unicamente as seguintes actividades:
i) coordenação e/ou fixação em comum dos horários das
viagens, bem como a determinação dos portos de escala,
ii) intercâmbio, venda ou fretamento cruzado de espaço ou
de slots nos navios,
iii) utilização em comum de navios e/ou de instalações
portuárias,
iv) utilização de um ou mais gabinetes de exploração em
comum,
v) colocação à disposição de contentores, chassis e outro
equipamento e/ou contratos de aluguer, locação financeira ou aquisição desse equipamento,
vi) utilização de um sistema informatizado de intercâmbio
de dados e/ou de um sistema de documentação comum.
b) Ajustamentos temporários de capacidade;
c) Exploração ou utilização em comum de terminais portuários e serviços conexos (por exemplo, serviços de descarga
ou de estiva);
d) Participação num ou mais dos seguintes pools: de carga, de
receitas ou de resultados;
e) Exercício em comum dos direitos de voto do consórcio na
conferência a que os seus membros pertencem, desde que o
voto exercido em comum incida sobre actividades do
consórcio enquanto tal;
f) Estrutura de comercialização comum e/ou emissão de um
conhecimento de embarque comum;

Artigo 5.o
Requisitos de base para a isenção
A isenção prevista no artigo 3.o só é aplicável se o consórcio se
encontrar numa ou mais das situações a seguir descritas:
a) Existe entre os membros da conferência no âmbito da qual
o consórcio opera uma concorrência efectiva a nível dos
preços, visto o acordo de conferência permitir expressamente aos seus membros, mediante uma obrigação legal ou
por qualquer outra forma, praticar medidas tarifárias independentes relativamente a qualquer taxa de frete prevista na
tabela aplicada pela conferência;
b) Existe, no âmbito da conferência em que o consórcio opera,
um grau suficiente de concorrência efectiva entre os
membros da conferência a nível dos serviços oferecidos,
visto o acordo de conferência permitir expressamente o
consórcio a propor acordos de serviços próprios, independentemente da sua forma, relativos à frequência e à qualidade dos serviços de transporte oferecidos, bem como a
adaptar, livremente e em qualquer altura, os serviços que
oferece, para responder às necessidades específicas dos utilizadores dos transportes;
c) Os membros do consórcio encontram-se sujeitos a uma
concorrência efectiva, real ou potencial, por parte das
companhias que não são membros desse consórcio, independentemente de uma conferência operar ou não nesse(s)
tráfego(s).
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Artigo 6.o
Condições relativas à quota de mercado
1.
Para beneficiar da isenção prevista no artigo 3.o, a quota
de um consórcio em cada mercado em que opera deve ser
inferior a 30 %, calculada por referência ao volume das mercadorias transportadas (toneladas-frete ou unidades equivalentes a
20 pés), quando opera no âmbito de uma conferência e inferior
a 35 % quando opera de forma independente.
2.
A isenção prevista no artigo 3.o continua a aplicar-se
quando, durante um período de dois anos civis consecutivos, a
quota de mercado prevista no n.o 1 não for ultrapassada em
mais de um décimo.
3.
Se qualquer dos limiares referidos nos n.os 1 e 2 for
ultrapassado, a isenção prevista no artigo 3.o continua a
aplicar-se durante um período de seis meses a contar do termo
do ano civil durante o qual esse limite foi ultrapassado. Este
período é alargado para 12 meses se estes limiares foram
ultrapassados devido à retirada do mercado de um transportador marítimo não membro do consórcio.
Artigo 7.o
Processo de oposição
1.
Beneficiam igualmente da isenção prevista nos artigos 3.o
e 10.o os consórcios cuja quota ultrapasse em qualquer
mercado em que operam os limites definidos no artigo 6.o, sem
todavia exceder 50 %, desde que os acordos em questão sejam
formalmente comunicados à Comissão em conformidade com
o Regulamento (CE) n.o 2843/98 da Comissão (1) e esta não
deduza oposição à isenção no prazo de seis meses.
O prazo de seis meses começa a correr na data em que a
comunicação formal produz efeitos em conformidade com o
artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2843/98.
2.
O n.o 1 só é aplicável se a comunicação formal ou
qualquer comunicação que a acompanhe referir expressamente
o presente artigo.
3.

A Comissão pode deduzir oposição à isenção.

Deve ser deduzida oposição se um Estado-Membro apresentar
um pedido nesse sentido no prazo de três meses a contar da
data do envio ao Estado-Membro da comunicação formal a que
se refere o n.o 1. O pedido deve ser fundamentado com base
em considerações relativas às regras de concorrência do
Tratado.
4.
A Comissão pode retirar a sua oposição à isenção em
qualquer momento. Todavia, sempre que a oposição decorra
do pedido de um Estado-Membro e este o mantenha, a
oposição só pode ser retirada após consulta do Comité consultivo em matéria de acordos e de posições dominantes no
domínio dos transportes marítimos.
5.
Se a oposição for retirada em virtude de as empresas
interessadas terem demonstrado que as condições do n.o 3 do
artigo 81.o se encontram satisfeitas, a isenção produz efeitos
desde a data da comunicação formal.
(1) JO L 354 de 30.12.1998, p. 22.
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6.
Se a oposição for retirada em virtude de as empresas
interessadas terem alterado o acordo, no sentido de satisfazer
as condições previstas no n.o 3 do artigo 81.o, a isenção produz
efeitos desde a data de entrada em vigor dessas alterações.
7.
Se a Comissão deduzir oposição e esta não for retirada,
os efeitos da comunicação formal regem-se pelas disposições
da Secção II do Regulamento (CEE) n.o 4056/86.
Artigo 8.o
Condições suplementares
O benefício das isenções previstas nos artigos 3.o e 10.o está
sujeito às seguintes condições:
a) O consórcio deve permitir que os seus membros ofereçam,
através de contrato individual, os seus próprios acordos de
serviços.
b) O acordo de consórcio deve conceder às companhias marítimas que nele participam o direito de abandonar o
consórcio sem incorrerem em qualquer sanção financeira ou
de outro tipo, como por exemplo e em especial a obrigação
de cessar as suas actividades de transporte no(s) tráfego(s)
em causa associada ou não à obrigação de apenas poder
retomar essas actividades após decorrido um determinado
prazo. Este direito está subordinado a um prazo máximo de
pré-aviso de seis meses, o qual pode ser dado após um
período inicial de 18 meses a contar da entrada em vigor do
acordo.
Todavia, no caso dos consórcios fortemente integrados,
com pool de resultados e/ou investimentos muito elevados
em virtude da aquisição ou fretamento pelos seus membros
de navios especificamente para a constituição do consórcio,
o prazo máximo de pré-aviso é de seis meses, podendo ser
dado após um período inicial de 30 meses a contar da data
de entrada em vigor do acordo.
c) Quando o consórcio opera com uma estrutura de comercialização comum, os seus membros devem poder comercializar de forma independente os seus serviços sem incorrerem em qualquer sanção mediante um pré-aviso máximo
de seis meses.
d) O consórcio ou os seus membros não podem prejudicar
quaisquer portos, utilizadores ou transportadores específicos
no mercado comum aplicando ao transporte de mercadorias
idênticas na zona abrangida pelo acordo preços e condições
discriminatórias em função do país de origem ou de destino
ou do porto de carga ou de descarga, a menos que esses
preços ou condições se justifiquem economicamente.
CAPÍTULO IV
OBRIGAÇÕES

Artigo 9.o
Obrigações associadas à isenção
1.
As isenções previstas no artigo 3.o e no n.o 1 do artigo
13.o estão sujeitas às obrigações previstas nos n.os 2 a 5 do
presente artigo.
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2.
Os utilizadores ou as suas organizações representativas,
por um lado, e o consórcio, por outro, realizarão consultas
reais e efectivas com vista a encontrar soluções para todas as
questões importantes que não sejam de natureza puramente
operacional e de menor importância, relativas às condições e à
qualidade dos serviços regulares de transportes marítimos
oferecidos pelo consórcio ou pelos seus membros.
As consultas realizar-se-ão sempre que forem solicitadas por
qualquer das partes acima referidas.
As consultas devem realizar-se antes da aplicação da medida
objecto da consulta, salvo em caso de força maior. Sempre que,
por razões de força maior, os membros do consórcio forem
obrigados a aplicar uma decisão antes da realização das
consultas, estas, quando solicitadas, devem realizar-se no prazo
de 10 dias úteis a contar da apresentação do pedido. Salvo em
caso de força maior, que deve ser referido no comunicado, não
será divulgada publicamente qualquer medida antes de realizadas as respectivas consultas.
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8.o e n.os 2 e 3 do presente artigo e transmitir, antes do termo
desse prazo, o acordo de consórcio em causa.
Artigo 10.o
Isenção dos acordos entre utilizadores dos transportes e
consórcios relativos à utilização dos serviços regulares de
transportes marítimos
Estão isentos da proibição consagrada no n.o 1 do artigo 81.o
do Tratado os acordos, decisões e práticas concertadas entre os
utilizadores dos transportes ou as suas organizações representativas, por um lado, e um consórcio que beneficie da isenção
prevista no artigo 3.o, por outro, que incidam sobre as condições e a qualidade dos serviços de transportes regulares oferecidos pelo consórcio, bem como sobre todos os aspectos gerais
relacionados com esses serviços, na medida em que decorram
das consultas previstas no n.o 2 do artigo 9.o
CAPÍTULO V

O processo de consulta compreende as seguintes fases:
a) O consórcio comunica por escrito à outra parte informações pormenorizadas sobre a questão objecto de consulta,
antes da realização desta;
b) As partes procedem a uma troca de pontos de vista, por
escrito, em reuniões ou de ambas as formas, no decurso da
qual os representantes das companhias marítimas membros
do consórcio e dos carregadores participantes podem
acordar uma posição comum, devendo as partes envidar os
seus melhores esforços para o efeito;
c) Se, não obstante os esforços envidados por ambas as partes,
não se atingir uma posição comum, o desacordo deve ser
reconhecido e divulgado publicamente, podendo ser comunicado à Comissão por qualquer das partes;
d) As partes podem fixar, se possível de comum acordo, um
prazo razoável para a conclusão das consultas. Salvo em
circunstâncias excepcionais ou acordo entre as partes, este
prazo não pode ser inferior a um mês.
3.
As condições dos serviços de transporte marítimo do
consórcio e dos seus membros, incluindo as que se referem à
qualidade dos serviços e quaisquer alterações pertinentes,
devem ser facultadas a um preço razoável aos utilizadores que
as solicitem e poder ser consultadas a qualquer momento, sem
encargos, nos escritórios dos membros do consórcio, do
próprio consórcio ou dos seus agentes.
4.
O consórcio deve comunicar de imediato à Comissão as
sentenças e as recomendações de conciliadores, aceites pelas
partes e que regulam litígios relativos às práticas dos consórcios regidas pelo presente regulamento.
5.
Os consórcios que pretendam beneficiar da aplicação do
presente regulamento devem demonstrar, sempre que a
Comissão o solicitar e num prazo por ela fixado em função das
circunstâncias de cada caso, mas nunca inferior a um mês, que
preenchem as condições e obrigações previstas nos artigos 5.o a

OUTRAS DISPOSIÇÕES

Artigo 11.o
Segredo profissional
1.
As informações obtidas nos termos do artigo 7.o e do n.o
5 do artigo 9.o só podem ser utilizadas para os efeitos referidos
no presente regulamento.
2.
A Comissão e as autoridades dos Estados-Membros, bem
como os respectivos funcionários e outros agentes, não podem
divulgar as informações de que tenham conhecimento em
virtude da aplicação do presente regulamento e que, pela sua
natureza, se encontrem protegidas pelo segredo profissional.
3.
As disposições dos n.os 1 e 2 não obstam à publicação de
estudos ou informações de carácter geral que não incluam
dados relativos a empresa ou associações de empresas específicas.
Artigo 12.o
Revogação da isenção por categoria
Nos termos do artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o 479/92, a
Comissão pode retirar o benefício da aplicação do presente
regulamento se verificar que, num determinado caso, um
acordo, decisão ou prática concertada, isento nos termos do
artigo 3.o ou do n.o 1 do artigo 13.o do presente regulamento,
tem determinados efeitos incompatíveis com o estatuído no n.o
3 do artigo 81.o do Tratado ou é proibido pelo artigo 82.o do
Tratado, nomeadamente quando:
a) Num determinado tráfego a concorrência existente fora da
conferência em que o consórcio opera ou fora de um
determinado consórcio não é efectiva;
b) Um consórcio não respeita reiteradamente as obrigações
que lhe incumbem por força do artigo 9.o do presente
regulamento;
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c) Um consórcio adoptar um comportamento que produza
efeitos incompatíveis com o artigo 82.o do Tratado;
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Artigo 13.o

2.
Considera-se efectuada nos termos do artigo 7.o do
presente regulamento qualquer comunicação formal enviada
antes da entrada em vigor do presente regulamento nos termos
do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 870/95 e relativamente à
qual o período de seis meses não tenha ainda cessado em 25 de
Abril de 2000.

Direito transitório

Artigo 14.o

1.
O n.o 1 do artigo 81.o do Tratado não é aplicável aos
acordos em vigor em 25 de Abril de 2000 que nessa data
reunam os requisitos necessários à isenção enunciados no
Regulamento (CE) n.o 870/95 e a que tenha sido aplicado o
processo de oposição previsto no artigo 7.o desse regulamento.

Entrada em vigor

d) Esses efeitos resultem de uma sentença arbitral.

O presente regulamento entra em vigor em 26 de Abril de
2000.
É aplicável até 25 de Abril de 2005.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Abril de 2000.
Pela Comissão
Mario MONTI

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 824/2000 DA COMISSÃO
de 19 de Abril de 2000
que fixa os procedimentos de tomada a cargo dos cereais pelos organismos de intervenção e os
métodos de análise para a determinação da qualidade
ficar-se-ão do estado de conservação das existências de
intervenção.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(8)

O Regulamento (CEE) n.o 689/92 da Comissão, de 19 de
Março de 1992, que fixa os procedimentos e condições
de tomada a cargo dos cereais pelos organismos de
intervenção (5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1664/1999 (6), e o Regulamento (CEE) n.o 1908/84 da Comissão, de 4 de Julho de
1984, que fixa os métodos de referência para a determinação da qualidade dos cereais foram (7), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n.o
2507/87 (8), alterados diversas vezes. Por razões de
clareza, é conveniente substituí-los pelo presente regulamento.

(9)

O Comité de Gestão dos Cereais não se pronunciou no
prazo fixado pelo seu presidente,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1253/1999 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
O preço de intervenção do trigo mole, do trigo duro, da
cevada, do centeio, do milho e do sorgo é fixado para
qualidades que correspondam, o mais possível, às qualidades médias dos cereais colhidos na Comunidade.

(1)

A aplicação de bonificações e depreciações deve permitir
reflectir na intervenção as diferenças de preços verificadas no mercado por razões de qualidade.

(2)

(3)

É conveniente não aceitar para intervenção cereais cuja
qualidade não permita que sejam utilizados ou armazenados de forma adequada.

(4)

Para simplificar a gestão corrente da intervenção e,
nomeadamente, permitir a constituição de lotes homogéneos de cada cereal apresentado para intervenção, é
conveniente fixar uma quantidade mínima abaixo da
qual o organismo de intervenção não seja obrigado a
aceitar as propostas. Todavia, em certos Estados-Membros, pode ser necessário prever uma tonelagem
mínima superior, para permitir que os organismos de
intervenção tenham em conta as condições e usos do
comércio grossista estabelecidos no país.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Durante os períodos referidos no n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, todos os detentores de lotes homogéneos, com um mínimo de 80 toneladas, de trigo mole,
centeio, cevada, milho ou sorgo ou de 10 toneladas de trigo
duro, colhidos na Comunidade, estão habilitados para a apresentação desses cereais ao organismo de intervenção.
Todavia, os organismos de intervenção podem fixar tonelagens
mínimas superiores.
Artigo 2.o
1.
Para serem aceites para intervenção, os cereais devem ser
sãos, íntegros e comercializáveis.
2.
Os cereais serão considerados sãos, íntegros e comercializáveis quando possuírem a cor própria do cereal em causa e
estiverem isentos de cheiros e predadores vivos (incluindo
ácaros), em todos os estádios de desenvolvimento, satisfizerem
os critérios de qualidade mínima do anexo I e não excederem
os níveis máximos admissíveis de radioactividade aplicáveis nos
termos da regulamentação comunitária.

(5)

As condições de oferta aos organismos de intervenção e
de tomada a cargo por estes últimos devem ser tão
uniformes quanto possível na Comunidade, a fim de
evitar discriminações entre produtores.

(6)

É necessário definir os métodos necessários para a determinação da qualidade do trigo mole, do trigo duro, da
cevada, do centeio, do milho e do sorgo.

(7)

Em complemento do inventário anual previsto no Regulamento (CE) n.o 2148/96 da Comissão, de 8 de
Novembro de 1996, que fixa as regras de avaliação e de
controlo das quantidades de produtos agrícolas armazenados em intervenção pública (3), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 808/1999 (4), os Estados-Membros certi-

Se as análises indicarem que o índice de Zeleny de um lote de
trigo mole se situa entre 22 e 30, para ser considerada sã,
íntegra e comercializável, na acepção do n.o 1, a massa obtida a
partir desse trigo deve ser não colante e maquinável.

L
L
L
L

(5)
(6)
(7)
(8)

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

JO
JO
JO
JO

181
160
288
102

de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
26.6.1999, p. 18.
9.11.1996, p. 6.
17.4.1999, p. 70.

A verificação do nível de contaminação radioactiva dos
produtos só será efectuada quando a situação o exija e durante
o período necessário. Em caso de necessidade, o período de
aplicação e o âmbito das medidas de controlo serão estabelecidos de acordo com o procedimento previsto no artigo 23.o
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92.

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

74 de 20.3.1992, p. 18.
197 de 29.7.1999, p. 28.
178 de 5.7.1984, p. 22.
235 de 20.8.1987, p. 10.
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3.
As definições dos elementos que não são cereais de base
de qualidade perfeita aplicáveis para efeitos do presente regulamento constam do anexo II.
Os grãos de cereais de base, e de outros cereais, deteriorados,
com cravagem ou cariados são classificados na categoria
«impurezas diversas», mesmo que apresentem defeitos de outras
categorias.

20.4.2000

a) Nome do proponente;
b) Cereal objecto da proposta;
c) Local de armazenagem do cereal objecto da proposta;
d) Quantidade, principais características e ano de colheita do
cereal objecto da proposta;
e) Centro de intervenção ao qual é apresentada a proposta.

Artigo 3.o
Para determinar a qualidade dos cereais apresentados para
intervenção no âmbito dos artigos 5.o e 6.o do Regulamento
(CEE) n.o 1766/92, serão utilizados os métodos a seguir indicados:
3.1. O método de referência para a determinação dos
elementos que não são cereais de base de qualidade
perfeita é o indicado no anexo III;
3.2. O método de referência para a determinação do teor de
humidade é o indicado no anexo IV. Todavia, os Estados-Membros podem utilizar igualmente outros métodos
baseados no princípio do método do anexo IV, o método
ISO 712:1998 ou um método baseado na tecnologia de
infravermelhos. Em caso de litígio, só fará fé o método
indicado no anexo IV;
3.3. O método de referência para a determinação dos taninos
do sorgo é o método ISO 9648:1988;
3.4. O método de referência para a determinação do carácter
não colante e maquinável da massa obtida de trigo mole é
o indicado no anexo V;
3.5. O método de referência para a determinação do teor de
proteínas em grãos de trigo mole triturados é o reconhecido pela Associação Internacional da Química Cerealífera
(ICC), cujas normas figuram na rubrica n.o 105/2, relativa
aos métodos para a determinação das proteínas dos
cereais e produtos cerealíferos.
Os Estados-Membros podem, porém, utilizar qualquer
outro método. Nesse caso, devem demonstrar previamente
à Comissão que a ICC reconhece a equivalência dos resultados obtidos por esse método;
3.6. O índice de Zeleny dos grãos de trigo mole triturados é
determinado pelo método ISO 5529:1992;
3.7. O índice de queda de Hagberg (teste de actividade amilásica) é determinado pelo método ISO 3093:1982;
3.8. O método de referência para a determinação do teor de
grãos bragados do trigo duro é o indicado no anexo VI;
3.9. O método de referência para a determinação do peso
específico é o método ISO 7971/2:1995.

Artigo 4.o
1.
Sob pena de inadmissibilidade, as propostas para intervenção serão apresentadas num formulário estabelecido pelo
organismo de intervenção e incluirão, nomeadamente, os
seguintes elementos:

O formulário inclui ainda a declaração de que os produtos são
de origem comunitária ou, no caso de cereais aceites para
intervenção sob determinadas condições específicas da sua
zona de produção, a indicação da região em que foram produzidos.
O organismo de intervenção pode, no entanto, considerar
admissíveis as propostas apresentadas por escrito sob qualquer
outra forma, nomeadamente através de meios de telecomunicação, desde que delas constem todos os elementos previstos
no formulário.
Sem prejuízo da validade, a partir da data de entrega, de uma
proposta apresentada em conformidade com o terceiro parágrafo, os Estados-Membros podem exigir o envio subsequente
ou a entrega directa ao organismo competente do formulário
acima referido.
2.
Em caso de inadmissibilidade da proposta, o operador em
causa será informado do facto pelo organismo de intervenção
nos cinco dias úteis seguintes à data de recepção da mesma.
3.
Em caso de admissão da proposta, os operadores serão
informados, no mais curto prazo possível, do armazém onde se
efectuará a tomada a cargo dos cereais e do plano de entrega.
A pedido do proponente ou do armazenista, esse plano pode
ser alterado pelo organismo de intervenção.
A última entrega deve ser efectuada, o mais tardar, até ao final
do quarto mês seguinte ao da recepção da proposta, sem,
todavia, ultrapassar as datas de 1 de Julho, em Espanha, na
Grécia, em Itália e em Portugal, e de 31 de Julho nos outros
Estados-Membros.

Artigo 5.o
1.
A tomada a cargo, pelo organismo de intervenção, dos
cereais objecto da proposta terá lugar depois de a quantidade e
as características mínimas exigíveis referidas nos anexos terem
sido verificadas pelo organismo de intervenção, ou seu representante, relativamente ao lote inteiro, com a mercadoria
entregue no armazém de intervenção.
2.
As características qualitativas serão verificadas com base
numa amostra representativa do lote objecto da proposta, estabelecida a partir de amostras constituídas com a frequência de
uma por cada entrega, com pelo menos uma colheita por cada
60 toneladas.
3.
A quantidade entregue deve ser verificada por pesagem
na presença do proponente e de um representante do organismo de intervenção, independente do proponente.
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O representante do organismo de intervenção pode ser igualmente o armazenista. Nesse caso:
a) O organismo de intervenção procederá, ele próprio, no
prazo de 45 dias a contar da tomada a cargo, a uma acção
de controlo, que incluirá, pelo menos, uma verificação volumétrica; a eventual diferença entre a quantidade pesada e a
quantidade estimada pelo método volumétrico não pode ser
superior a 5 %;
b) Se a tolerância não for excedida, o armazenista suportará
todas as despesas relativas às quantidades eventualmente em
falta que vierem a ser detectadas em pesagem ulterior,
comparativamente ao peso contabilizado quando da tomada
a cargo;
c) Se a tolerância for excedida, proceder-se-á de imediato a
uma pesagem. Se o peso determinado for inferior ao peso
contabilizado, as despesas de pesagem ficarão a cargo do
armazenista; caso contrário, ficarão a cargo do Estado-Membro.
4.
Em caso de tomada a cargo no armazém em que os
cereais se encontrem no momento da proposta, a quantidade
pode ser determinada com base na contabilidade física, desde
que esta corresponda às exigências profissionais e do organismo de intervenção e que:
a) Figurem na contabilidade física o peso determinado por
pesagem, as características físicas qualitativas no momento
da pesagem, nomeadamente o teor de humidade, as eventuais transferências de silo e os tratamentos efectuados; a
pesagem não pode ter sido efectuada há mais de 10 meses;

d) Se a tolerância for excedida, proceder-se-á de imediato a
uma pesagem. Se o peso determinado for inferior ao peso
contabilizado, as despesas de pesagem ficarão a cargo do
armazenista; caso contrário, ficarão a cargo do FEOGA.
Artigo 6.o
As amostras colhidas serão submetidas, sob a responsabilidade
do organismo de intervenção, a uma análise das características
físicas e tecnológicas no prazo de 20 dias úteis a contar da data
de constituição da amostra representativa.
Se as análises demonstrarem que os cereais objecto da proposta
não correspondem à qualidade mínima exigida para intervenção, os cereais em causa serão retirados, a expensas do
proponente. Este suportará igualmente todas as despesas que
tenham sido efectuadas.
Ficam a cargo do proponente as despesas relativas:
a) À determinação dos taninos do sorgo;
b) Ao teste de actividade amilásica (Hagberg);
c) À determinação das proteínas, no caso do trigo duro e do
trigo mole;
d) Ao teste de Zeleny;
e) Ao teste de maquinabilidade.
Em caso de litígio, o organismo de intervenção submeterá
novamente os produtos em causa às acções de controlo necessárias, sendo as despesas respectivas suportadas pela parte
vencida.

b) O armazenista declare que o lote objecto da proposta
corresponde, em todos os seus elementos, às indicações
constantes da contabilidade física;
c) As características qualitativas verificadas no momento da
pesagem coincidam com as da amostra representativa constituída a partir das amostras colhidas pelo organismo de
intervenção, ou seu representante, com a frequência de uma
por cada 60 toneladas.
5.

Em caso de aplicação do n.o 4:

a) O peso a considerar é o constante da contabilidade física,
ajustado, se for caso disso, em função da diferença entre os
teores de humidade e/ou de impurezas diversas (Schwarzbesatz) determinados no momento da pesagem e na amostra
representativa. Uma diferença no teor de impurezas diversas
só pode ser tida em conta numa perspectiva de redução do
peso constante da contabilidade física;
b) O organismo de intervenção procederá a uma verificação
volumétrica de controlo no prazo de 45 dias, a contar da
tomada a cargo; a eventual diferença entre a quantidade
pesada e a quantidade estimada pelo método volumétrico
não pode ser superior a 5 %;
c) Se a tolerância não for excedida, o armazenista suportará
todas as despesas relativas às quantidades eventualmente em
falta que vierem a ser detectadas em pesagem ulterior,
comparativamente ao peso contabilizado quando da tomada
a cargo;
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Artigo 7.o
O organismo de intervenção emitirá um boletim de tomada a
cargo, relativamente a cada proposta, com as seguintes indicações:
a) Data de verificação da quantidade e das características
mínimas;
b) Peso entregue;
c) Número de amostras colhidas para a constituição da
amostra representativa;
d) Características físicas determinadas;
e) Organismo responsável pelas análises dos critérios tecnológicos e os resultados das mesmas.
O boletim será datado e enviado para assinatura ao armazenista.
Artigo 8.o
1.
Sem prejuízo do disposto no n.o 2, o preço a pagar ao
proponente é o preço de intervenção previsto no n.o 1 do
artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 em vigor na data
fixada como primeiro dia de entrega na comunicação da admissibilidade da proposta, para a mercadoria entregue, sem
descarga, no armazém. Este preço será ajustado em função das
bonificações e depreciações previstas no artigo 9.o
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Todavia, sempre que a entrega se efectuar durante um mês em
que o preço de intervenção seja inferior ao do mês da
proposta, será aplicado este último preço. Esta disposição não é
aplicável no caso do milho e do sorgo cujas propostas sejam
apresentadas durante os meses de Agosto ou Setembro.
2.
Sempre que lhe seja apresentada uma proposta, em aplicação do artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, o
organismo de intervenção decidirá do local e do primeiro dia
de tomada a cargo do cereal.
As despesas de transporte desde o armazém em que a mercadoria se encontra no momento da proposta até ao centro de
intervenção para onde pode ser encaminhada com menor
despesa ficam a cargo do proponente.
Se o local de tomada a cargo indicado pelo organismo de
intervenção não for o centro de intervenção para onde a
mercadoria pode ser encaminhada com menor despesa, o organismo de intervenção determinará e suportará as despesas de
transporte suplementares. Nesse caso, as despesas de transporte
referidas no parágrafo anterior serão determinadas pelo organismo de intervenção.
Se o organismo de intervenção, de comum acordo com o
proponente, proceder à armazenagem da mercadoria tomada a
cargo no armazém em que esta última se encontra no
momento da proposta, serão deduzidas do preço de intervenção as despesas referidas no segundo período do parágrafo
anterior, bem como as despesas de saída de armazém, que
serão avaliadas com base nos custos efectivamente verificados
no Estado-Membro em causa.
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d) Se a percentagem de impurezas constituídas por grãos
exceder 2 %, no caso do trigo duro, 3 %, no caso do centeio,
4 %, no caso do milho e do sorgo, ou 5 %, no caso do trigo
mole e da cevada, será aplicada uma depreciação de
0,05 euros por cada desvio suplementar de 0,1 %;
e) Se a percentagem de grãos germinados exceder 2,5 %, será
aplicada uma depreciação de 0,05 euros por cada desvio
suplementar de 0,1 %;
f) Se a percentagem de impurezas diversas (Schwarzbesatz)
exceder 0,5 %, no caso do trigo duro, ou 1 %, no caso do
trigo mole, do centeio, da cevada, do milho e do sorgo, será
aplicada uma depreciação de 0,1 euros por cada desvio
suplementar de 0,1 %;
g) Se, no caso do trigo duro, a percentagem de grãos bragados
exceder 20 %, será aplicada uma depreciação de 0,2 euros
por cada desvio suplementar de 1 % ou fracção de 1 %;
h) Se o teor de proteínas do trigo mole for inferior a 11,5 %,
as depreciações a aplicar são as indicadas no quadro IV do
anexo VIII;
i) Se o teor de taninos do sorgo proposto para intervenção for
superior a 0,4 % da matéria seca, a depreciação a aplicar
será calculada segundo o método prático do anexo VIII.
Artigo 10.o
1.
Os operadores que procedam, por conta do organismo de
intervenção, à armazenagem de produtos adquiridos vigiarão
regularmente a presença e o estado de conservação dos
mesmos e comunicarão imediatamente ao referido organismo
todas as anomalias que surjam a esse respeito.

3.
O pagamento será efectuado entre o trigésimo e o trigésimo quinto dias seguintes ao da tomada a cargo prevista no
artigo 5.o do presente regulamento.

2.
O organismo de intervenção certificar-se-á, pelo menos
uma vez por ano, da qualidade do produto armazenado. A
colheita de amostras para esse efeito pode ser efectuada no
momento do inventário previsto no artigo 4.o do Regulamento
(CE) n.o 2148/96.

Artigo 9.o

Artigo 11.o

As bonificações e depreciações do preço a pagar ao proponente
são expressas em euros por tonelada e serão aplicadas conjuntamente de acordo com os montantes a seguir previstos:

Os organismos de intervenção adoptarão, quando necessário,
procedimentos e condições de tomada a cargo complementares, compatíveis com o disposto no presente regulamento,
para atender a condições especiais existentes no Estado-Membro de que dependem; podem pedir, nomeadamente,
declarações periódicas das existências.

a) Se o teor de humidade dos cereais propostos para intervenção for inferior a 14 %, as bonificações a aplicar são as
constantes do quadro I do anexo VII. Se o teor de humidade
dos cereais propostos para intervenção for superior a 14 %,
as depreciações a aplicar são as constantes do quadro II do
anexo VII;
b) Se o peso específico do trigo mole ou do centeio propostos
para intervenção não for de 76 kg/hl ou 64 kg/hl, as
depreciações a aplicar são as constantes do quadro III do
anexo VII;
c) Se a percentagem de grãos partidos exceder 3 %, no caso do
trigo duro, do trigo mole, do centeio e da cevada, ou 4 %,
no caso do milho e do sorgo, será aplicada uma depreciação
de 0,05 euros por cada desvio suplementar de 0,1 %;

Artigo 12.o
São revogados, com efeitos a 1 de Julho de 2000, o Regulamento (CEE) n.o 689/92 e o Regulamento (CEE) n.o 1908/84.
Artigo 13.o
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de Julho de 2000.

20.4.2000

PT

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 19 de Abril de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

Trigo
duro

Trigo
mole

Centeio

Cevada

Milho

Sorgo

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1. Grão partidos

6%

5%

5%

5%

10 %

10 %

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

5%

7%

5%

12 %

5%

5%

—

—

A. Teor máximo de humidade
B. Percentagem máxima de elementos
que não são cereais de base de
qualidade perfeita:

das quais:
a) Grãos engelhados
b) Outros cereais

3%
5%

c) Grãos atacados por predadores
d) Grãos que apresentam colorações no gérmen
e) Grãos aquecidos por secagem

—

—

—

—

0,50 %

0,50 %

1,5 %

3%

3%

3%

5%

—

—

—

—

—

1,5 %

—

—

—

—

—

4. Grãos germinados

4%

4%

4%

6%

6%

6%

5. Impurezas diversas (Schwarzbesatz)

3%

3%

3%

3%

3%

3%

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

—

—

—

—

—

—

—

3. Grãos mosqueados e/ou fusariados
dos quais:
— grãos fusariados

das quais:
a) Sementes de infestantes
— nocivas
— outras
b) Grãos deteriorados
— grãos deteriorados por
fermentação espontânea e
por secagem demasiado
violenta
— outros
c) Impurezas propriamente ditas
d) Cascas
e) Cravagem
f) Grãos cariados
g) Insectos mortos e fragmentos
de insectos
C. Percentagem máxima de grãos
bragados, mesmo parcialmente

27 %

—

—

—

—

—

D. Teor máximo de taninos (1)

—

—

—

—

—

1%

E. Peso específico mínimo (kg/hl)

78

73

70

62

—

—
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L 100/37

Trigo
mole

Centeio

Cevada

Milho

Sorgo

F. Teor mínimo de proteínas (1):
— campanha de 2000/2001

11,5 %

10 %

—

—

—

—

— campanha de 2001/2002

11,5 %

10,3 %

—

—

—

—

— campanhas de 2002/2003 e
seguintes

11,5 %

10,5 %

220

220

120

—

22

—

—

—

—

G. Tempo mínimo de queda, em
segundos (Hagberg)
H. Índice de Zeleny mínimo (ml)

(1) Percentagem calculada em relação à matéria seca.
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ANEXO II
1.

DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS QUE NÃO SÃO CEREAIS DE BASE DE QUALIDADE PERFEITA

1.1. Grão partidos
São considerados «grãos partidos» todos os grãos cujo endosperma esteja parcialmente descoberto. Os grãos
danificados pela debulha e os grãos cujo gérmen tenha sido retirado pertencem igualmente a este grupo.
No caso do milho, entende-se por «grãos partidos» as partes de grão ou os grãos que passam por um crivo com
orifícios circulares de 4,5 mm de diâmetro.
No caso do sorgo, entende-se por «grãos partidos» as partes de grão ou os grãos que passam por um crivo com
orifícios circulares de 1,8 mm de diâmetro.
1.2. Impurezas constituídas por grãos
a) Grãos engelhados:
São considerados «grãos engelhados» os grãos que, depois de eliminados todos os outros elementos da amostra
referidos no presente anexo, passem por crivos com fendas das seguintes dimensões: trigo mole: 2,0 mm,
centeio: 1,8 mm, trigo duro: 1,9 mm, cevada: 2,2 mm.
Todavia, em derrogação desta definição, entende-se por «grãos engelhados»:
— no caso da cevada da Finlândia e da Suécia com peso específico igual ou superior a 64 kg/hl oferecida à
intervenção nesses Estados-Membros, e
— no caso da cevada com teor de humidade não superior a 12,5 %,
os grãos que, depois de eliminados todos os outros elementos referidos no presente anexo, passem por crivos
com fendas de 2,0 mm.
Constituem igualmente «grãos engelhados» os grãos deteriorados pelo gelo e todos os grãos de maturação
incompleta (verdes).
b) Outros cereais:
Entende-se por «outros cereais» todos os grãos que não pertençam à espécie de grãos representada pela amostra.
c) Grãos atacados por predadores:
São «grãos atacados por predadores» todos os grãos roídos. Os grãos atacados por percevejos pertencem
igualmente a este grupo.
d) Grãos que apresentam colorações no gérmen, grãos mosqueados e grãos fusariados:
São «grãos que apresentam colorações no gérmen» aqueles cujo invólucro apresenta uma coloração entre o
castanho e o preto acastanhado e cujo gérmen é normal e não se encontra em germinação. No caso do trigo
mole, os grãos que apresentam colorações no gérmen só são tomados em consideração se excederem percentualmente 8 %.
No caso do trigo duro, são considerados:
— «grãos mosqueados», os grãos que apresentem colorações entre o castanho e o preto acastanhado em zonas
distintas do próprio gérmen,
— «grãos fusariados», os grãos cujo pericarpo se apresente contaminado por micélio de fusarium; estes grãos
parecem ligeiramente engelhados e enrugados e apresentam manchas difusas, de contornos mal definidos e
coloração rosa ou branca.
e) «Grãos aquecidos por secagem» são grãos que apresentam marcas exteriores de torrefacção, mas que não são
grãos deteriorados.
1.3. Grãos germinados
São «grãos germinados» aqueles em que se vê nitidamente, a olho nu, a radícula ou a plúmula. Contudo, quando se
esteja a avaliar o teor de grãos germinados da amostra, é preciso ter em conta o aspecto geral da mesma. Há espécies
de cereais com gérmen proeminente, por exemplo o trigo duro, em que o invólucro que cobre o gérmen se parte
quando se agita o lote. Esses grãos parecem grãos germinados, mas não se deve incluí-los neste grupo. Só se trata de
grãos germinados se o gérmen tiver sofrido alterações claramente visíveis, que permitam distinguir facilmente os
grãos germinados dos grãos normais.
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1.4. Impurezas diversas (Schwarzbesatz)
a) Sementes de infestantes
São «sementes de infestantes» as sementes de plantas, cultivadas ou não, que não sejam cereais. São constituídas
por sementes sem valor de recuperação, sementes utilizáveis para o gado e sementes nocivas.
São consideradas «sementes nocivas» as sementes tóxicas para o homem e animais, as sementes que prejudicam
ou complicam a limpeza e moenda dos cereais e as sementes que alteram a qualidade dos produtos cerealíferos
transformados.
b) Grãos deteriorados
São «grãos deteriorados» os grãos que se tenham tornado impróprios para a alimentação humana e, no caso dos
cereais forrageiros, para a alimentação animal, por putrefacção, ataque de bolores ou bactérias ou devido a outras
influências.
Os grãos deteriorados por fermentação espontânea ou por secagem demasiado violenta pertencem igualmente a
este grupo; trata-se de grãos completamente desenvolvidos cujo invólucro apresenta uma coloração entre o
castanho acinzentado e o preto, enquanto a secção da amêndoa apresenta uma coloração entre o cinzento
amarelado e o preto acastanhado.
Os grãos atacados pelos cecidomídios do trigo só são considerados grãos deteriorados se, em consequência de um
ataque criptogâmico secundário, mais de metade da superfície do grão apresentar uma coloração entre o cinzento
e o preto. Se a coloração cobrir menos de metade da superfície do grão, este deve ser classificado como grão
atacado por predadores.
c) Impurezas propriamente ditas
São considerados «impurezas propriamente ditas», todos os elementos de uma amostra de cereais que fiquem
retidos num crivo com fendas de 3,5 mm (excepto os grãos de outros cereais e os grãos particularmente grandes
do cereal de base) e os que passem por um crivo com fendas de 1,0 mm. Fazem igualmente parte deste grupo as
pedras, areia, fragmentos de palha e outras impurezas das amostras que passem por um crivo com fendas de
3,5 mm e fiquem retidos num crivo com fendas de 1,0 mm.
Esta definição não se aplica ao milho. No caso deste cereal, devem ser considerados «impurezas propriamente
ditas» todos os elementos de uma amostra que passem por um crivo com fendas de 1,0 mm e todas as impurezas
referidas no parágrafo precedente.
d) Cascas (fragmentos de carolo no caso do milho).
e) Cravagem.
f) Grãos cariados.
g) Insectos mortos e fragmentos de insectos.
1.5. Predadores vivos
1.6. Grãos bragados
Entende-se por grãos de trigo duro «bragados» os grãos cuja amêndoa não possa ser considerada completamente
vítrea.
2.

ELEMENTOS A TER EM CONTA NA DEFINIÇÃO DE IMPUREZA, POR CEREAL

2.1. Trigo duro
Entende-se por «impurezas constituídas por grãos», os grãos engelhados, os grãos de outros cereais, os grãos atacados
por predadores, os grãos que apresentam colorações no gérmen, os grãos mosqueados ou fusariados e os grãos
aquecidos por secagem.
Entende-se por «impurezas diversas», as sementes de infestantes, os grãos deteriorados, as impurezas propriamente
ditas, as cascas, a cravagem, os grãos cariados, os insectos mortos e os fragmentos de insectos.
2.2. Trigo mole
Entende-se por «impurezas constituídas por grãos», os grãos engelhados, os grãos de outros cereais, os grãos atacados
por predadores, os grãos que apresentam colorações no gérmen e os grãos aquecidos por secagem.
Entende-se por «impurezas diversas», as sementes de infestantes, os grãos deteriorados, as impurezas propriamente
ditas, as cascas, a cravagem, os grãos cariados, os insectos mortos e os fragmentos de insectos.
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2.3. Centeio
Entende-se por «impurezas constituídas por grãos», os grãos engelhados, os grãos de outros cereais, os grãos atacados
por predadores e os grãos aquecidos por secagem.
Entende-se por «impurezas diversas», as sementes de infestantes, os grãos deteriorados, as impurezas propriamente
ditas, as cascas, a cravagem, os insectos mortos e os fragmentos de insectos.
2.4. Cevada
Entende-se por «impurezas constituídas por grãos», os grãos engelhados, os grãos de outros cereais, os grãos atacados
por predadores e os grãos aquecidos por secagem.
Entende-se por «impurezas diversas», as sementes de infestantes, os grãos deteriorados, as impurezas propriamente
ditas, as cascas, os insectos mortos e os fragmentos de insectos.
2.5. Milho
Entende-se por «impurezas constituídas por grãos», os grãos de outros cereais, os grãos atacados por predadores e os
grãos aquecidos por secagem.
No caso deste cereal, devem ser considerados «impurezas propriamente ditas» todos os elementos de uma amostra
que passem por um crivo com fendas de 1,0 mm.
Entende-se por «impurezas diversas», as sementes de infestantes, os grãos deteriorados, as impurezas propriamente
ditas, as cascas, os insectos mortos e os fragmentos de insectos.
2.6. Sorgo
Entende-se por «impurezas constituídas por grãos», os grãos de outros cereais, os grãos atacados por predadores e os
grãos aquecidos por secagem.
Entende-se por «impurezas diversas», as sementes de infestantes, os grãos deteriorados, as impurezas propriamente
ditas, as cascas, os insectos mortos e os fragmentos de insectos.
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ANEXO III
MÉTODO DE REFERÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE NÃO SÃO CEREAIS DE BASE
DE QUALIDADE PERFEITA
1. No caso do trigo mole, do trigo duro, do centeio e da cevada, passa-se uma amostra média de 250 g por dois crivos,
um com fendas de 3,5 mm e o outro com fendas de 1,0 mm, durante meio minuto em cada.
Para garantir uma crivagem constante, é recomendável utilizar um crivo mecânico, por exemplo, uma mesa vibratória
com crivos montados.
Os elementos retidos pelo crivo com fendas de 3,5 mm e os elementos que passam pelo crivo com fendas de 1,0 mm
são pesados em conjunto e considerados «impurezas propriamente ditas». Se os elementos retidos pelo crivo com
fendas de 3,5 mm incluírem partes de grão do grupo «outros cereais» ou grãos particularmente grandes do cereal de
base, essas partes ou grãos devem juntar-se à amostra crivada. Quando da passagem pelo crivo com fendas de
1,0 mm, é necessário verificar se estão presentes predadores vivos.
Da amostra crivada, é feita uma toma de 50 g a 100 g, com o auxílio de um divisor. Esta amostra parcial é depois
pesada.
Em seguida, com o auxílio de uma pinça ou uma espátula de pontas, estende-se esta amostra parcial sobre uma mesa e
retiram-se-lhe os grãos partidos, os outros cereais, os grãos germinados, os grãos atacados por predadores, os grãos
alterados pelo gelo, os grãos que apresentam colorações no gérmen, os grãos mosqueados, as sementes de infestantes,
a cravagem, os grãos deteriorados, os grãos cariados, as cascas, os predadores vivos e os insectos mortos.
Se a amostra parcial contiver grãos ainda envolvidos pela casca, serão descascados à mão e as cascas assim obtidas
serão consideradas fracções de casca. As pedras, a areia e os fragmentos de palha serão considerados «impurezas
propriamente ditas».
Passa-se, em seguida, a amostra parcial, durante meio minuto, por um crivo com fendas de 2,0 mm, no caso do trigo
mole, 1,8 mm, no caso do centeio, 1,9 mm, no caso do trigo duro, ou 2,2 mm, no caso da cevada. Os elementos que
passam por este crivo são considerados «grãos engelhados». Os grãos alterados pelo gelo e os grãos de maturação
incompleta (verdes) fazem parte do grupo «grãos engelhados».
2. Agita-se uma amostra média de 500 g, no caso do milho, ou 250 g, no caso do sorgo, durante meio minuto, num
crivo com fendas de 1,0 mm. Verificar a presença de predadores vivos e insectos mortos.
Extrair dos elementos retidos pelo crivo com fendas de 1,0 mm, com o auxílio de uma pinça ou uma espátula de
pontas, as pedras, a areia, os fragmentos de palha e as outras impurezas propriamente ditas.
Juntar as impurezas propriamente ditas extraídas deste modo aos elementos que passaram pelo crivo com fendas de
1,0 mm e pesá-los em conjunto.
Com o auxílio de um divisor, preparar uma amostra de 100 g a 200 g, no caso do milho, ou 25g a 50 g, no caso do
sorgo, a partir da amostra crivada. Esta amostra parcial é depois pesada. Seguidamente, estende-se a amostra, numa
camada fina, sobre uma mesa. Retirar então, com o auxílio de uma pinça ou uma espátula de pontas, as fracções de
outros cereais, os grãos atacados por predadores, os grãos alterados pelo gelo, os grãos germinados, as sementes de
infestantes, os grãos deteriorados, as cascas, os predadores vivos e os insectos mortos.
Passar, a seguir, a amostra parcial por um crivo com orifícios circulares de 4,5 mm de diâmetro, no caso do milho, ou
1,8 mm de diâmetro, no caso do sorgo. Os elementos que passam por este crivo são considerados «grãos partidos».
3. Os grupos de elementos que não são cereais de base de qualidade perfeita, determinados pelos métodos referidos nos
pontos 1 e 2, são pesados o mais rigorosamente possível, com uma aproximação de 0,01 g, e expressos individualmente, em percentagem, em relação à amostra média. Os resultados inscritos no relatório serão apresentados com uma
aproximação de 0,1 %. Verificar a presença de predadores vivos.
Em princípio, devem ser feitas duas análises por amostra. O total dos elementos acima previstos não deve diferir mais
de 10 %.
4. A aparelhagem a utilizar nas operações referidas nos pontos 1, 2 e 3 é a seguinte:
a) Divisor de amostras (por exemplo, um aparelho cónico ou de ranhuras);
b) Balanças de precisão;
c) Crivos com fendas de 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm e 3,5 mm e crivos com orifícios circulares
de 1,8 mm e 4,5 mm de diâmetro. Os crivos poderão ser montados numa mesa de vibração.
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ANEXO IV
MÉTODO PRÁTICO DE REFERÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO DO TEOR DE HUMIDADE
1. Princípio
O produto é seco a uma temperatura compreendida entre 130 °C e 133 °C, sob pressão atmosférica normal, durante
um período estabelecido em função da dimensão das partículas.
2. Aplicabilidade
Este método de secagem aplica-se aos cereais triturados em partículas, das quais pelo menos 50 % passam por um
crivo com malha de 0,5 mm e não mais de 10 % ficam retidas num crivo com orifícios circulares de 1,0 mm.
Aplica-se igualmente às farinhas.
3. Aparelhos e utensílios
Balança de precisão.
Aparelho triturador, construído em materiais que não absorvam humidade, de fácil limpeza, que permita uma
trituração rápida e uniforme sem provocar aquecimentos sensíveis, que evite ao máximo o contacto com o ar exterior
e que responda aos requisitos do ponto 2 (por exemplo, um moinho cónico desmontável).
Caixa de metal não atacável ou de vidro, com tampa estanque; superfície útil que permita obter uma repartição da
toma para análise de 0,3 g/cm2.
Estufa isotérmica de aquecimento eléctrico, regulável a uma temperatura compreendida entre 130 °C e 133 °C (1), com
arejamento suficiente (2).
Exsicador com placa de metal ou, na sua falta, de porcelana, espessa, perfurada, com um produto desidratante eficaz.
4. Técnica
Secagem
Pesar, num recipiente previamente tarado, aproximadamente 5 g, com a precisão de ± 1 mg, da substância triturada,
no caso dos cereais de grãos pequenos, ou aproximadamente 8 g, no caso do milho. Colocar o recipiente numa estufa
aquecida a uma temperatura compreendida entre 130 °C e 133 °C. Para evitar que a temperatura da estufa desça
demasiado, introduzir o recipiente rapidamente. Deixar secar durante duas horas, no caso dos cereais de grãos
pequenos, ou quatro horas, no caso do milho, contadas a partir do momento em que a estufa atingir de novo uma
temperatura compreendida entre 130 °C e 133 °C. Retirar o recipiente da estufa, recolocar rapidamente a tampa,
deixar durante 30 a 45 minutos num exsicados e pesar com a precisão de ± 1 mg.
5. Modo e fórmulas de cálculo
E =

massa inicial, em gramas, da toma para análise

M =

massa, em grama, da toma para análise depois de condicionada

M = massa, em gramas, da toma para análise depois de triturada
m =

massa, em gramas, da toma para análise depois de seca.

O teor de humidade, em percentagem do produto original, é igual a:
— sem condicionamento prévio: (E – m) x 100/E,
— com condicionamento prévio: [(M – m)M/M + E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM) .
Efectuar os ensaios pelo menos em duplicado.
6. Repetibilidade
A diferença entre os valores obtidos em duas determinações efectuadas em simultâneo, ou com pequeno intervalo,
pelo mesmo analista, não deve exceder 0,15 g de humidade por 100 g de amostra. Se este valor for ultrapassado, as
determinações devem ser repetidas.

(1) Temperatura do ar no interior da estufa.
(2) A capacidade calorífica da estufa deve ser tal que, regulada previamente a uma temperatura compreendida entre 130 °C e 133 °C,
possa atingir de novo esta temperatura em menos de 45 minutos, depois de nela ser introduzido o número máximo de tomas para
análise a secar simultaneamente.
A ventilação da estufa deve ser tal que, após duas horas de secagem, no caso dos cereais de grãos pequenos (trigo mole, trigo duro,
cevada, sorgo e centeio), ou de quatro horas de secagem, no caso do milho, de todas as tomas para análise de sêmolas ou, se for o
caso, de milho que possa conter, os resultados obtidos apresentem uma diferença inferior a 0,15 % relativamente aos resultados
obtidos após três horas de secagem, no caso dos cereais de grãos pequenos, ou cinco horas de secagem, no caso do milho.
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ANEXO V
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DO CARÁCTER NÃO COLANTE E MAQUINÁVEL DE MASSAS DE TRIGO
MOLE

1.

Título
Método de ensaio de panificação da farinha de trigo.

2.

Aplicabilidade
O método aplica-se às farinhas resultantes de uma moenda experimental de trigo com vista à produção de um pão
fermentado por leveduras.

3.

Princípio
Com farinha, água, levedura, sal e sacarose, prepara-se uma massa numa amassadeira com determinadas características. Depois da divisão e boleamento, deixam-se os pedaços de massa em repouso durante 30 minutos; estes são,
em seguida, tendidos, colocados sobre as placas de cozedura e cozidos, depois de uma fermentação final de duração
determinada. Anotam-se as propriedades tecnológicas da massa. Os pães são avaliados pelo seu volume e altura.

4.

Ingredientes

4.1.

Levedura
Levedura activa seca Saccharomyces cerevisiae, tipo DHW-Hamburg-Wansbeck ou ingrediente com características
similares.

4.2.

Água da torneira

4.3.

Solução açucarada e salgada de ácido ascórbico
Dissolver 30 ± 0,5 g de cloreto de sódio (qualidade comercial), 30 ± 0,5 g de sacarose (qualidade comercial) e
0,040 ± 0,001 g de ácido ascórbico em 800 ± 5 g de água. Preparar uma solução fresca todos os dias.

4.4.

Solução açucarada
Dissolver 5 ± 0,1 g de sacarose (qualidade comercial) em 95 ± 1 g de água. Preparar uma solução fresca todos os
dias.

4.5.

Farinha de malte (com actividade enzimática)
De qualidade comercial.

5.

Aparelhos e utensílios

5.1.

Estufa
Com sistema de regulação que permita manter a temperatura entre 22 °C e 25 °C.

5.2.

Frigorífico
Para manter uma temperatura de 4 °C ± 2 °C.

5.3.

Balança
Capacidade máxima de 2 kg, precisão de 2 g.

5.4.

Balança
Capacidade máxima de 0,5 kg, precisão de 0,1 g.

5.5.

Balança analítica
Precisão de 0,1 × 10–3 g.
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Amassadeira
Stephan UMTA 10, com braço do tipo «Detmold» (Stephan Soehne GmbH), ou aparelho similar com as mesmas
características.

5.7.

Câmara de fermentação
Com sistema de regulação que permita manter uma temperatura de 30 °C ± 1 °C.

5.8.

Caixa aberta de plástico
De polimetacrilato de metilo (Plexiglas, Perspex), com 25 cm × 25 cm de dimensões interiores, altura de 15 cm e
espessura das paredes de 0,5 ± 0,05 cm.

5.9.

Placas quadradas de plástico
De polimetacrilato de metilo (Plexiglas, Perspex). Com pelo menos 30 cm × 30 cm e espessura de 0,5 ± 0,05 cm.

5.10. Boleadora
Boleadora Brabender (Brabender OHG) ou aparelho similar com as mesmas características.
6.

Colheita de amostras
Segundo a norma ICC n.o 101.

7.

Técnica

7.1.

Determinação da hidratação
A absorção de água é determinada segundo a norma ICC n.o 115/1 (ver também o ponto 10.1).

7.2.

Determinação da adição de farinha de malte
Determinar o tempo de queda da farinha segundo a ISO 3093:1982. Se o tempo de queda for superior a 250,
determinar a quantidade de farinha de malte a juntar para se obter um valor compreendido entre 200 e 250,
efectuando, para o efeito, uma série de misturas com quantidades crescentes de farinha de malte (4.5). Se o tempo
de queda for inferior a 250, não é necessário juntar farinha de malte.

7.3.

Reactivação da levedura seca
Levar a solução açucarada (4.4) à temperatura de 35 °C ± 1 °C. Juntar uma parte, em massa, de levedura activa seca
a quatro partes, em massa, desta solução açucarada morna. Não agitar. Se necessário, mexer ligeiramente.
Deixar em repouso durante 10 ± 1 minutos. Em seguida, agitar até se obter uma suspensão homogénea. Utilizar
esta suspensão nos 10 minutos seguintes.

7.4.

Ajustamento das temperaturas da farinha e dos ingredientes líquidos
As temperaturas da farinha e da água devem ser ajustadas de modo que, no final da amassadura, a temperatura da
massa seja 27 °C ± 1 °C.

7.5.

Composição da massa
Pesar, com a precisão de 2 g, 10 y/3 g de farinha (correspondente a 1 kg de farinha com 14 % de humidade), em
que y é a quantidade de farinha utilizada no ensaio do farinógrafo (ver a norma ICC n.o 115, capítulo 9.1). Pesar,
com a precisão de 0,2 g, a quantidade de farinha de malte necessária para que o tempo de queda se situe entre 200
segundos e 250 segundos (7.2).
Pesar 430 ± 5 g de solução açucarada e salgada de ácido ascórbico (4.3) e juntar a água necessária para se obter a
massa total de (x – 9) 10 y/3 g (ver o ponto 10.2), sendo x a quantidade de água utilizada no ensaio do farinógrafo
ver a norma ICC n.o 115/1, capítulo 9.1). Esta massa total (geralmente compreendida entre 450 g e 650 g) deve ser
determinada com a precisão de 1,5 g.
Pesar 90 ± 1 g de suspensão de levedura (7.3).
Anotar a massa total da massa panar (P), correspondente à soma das massas de farinha, da solução açucarada e
salgada de ácido ascórbico mais a água adicionada, da suspensão de levedura e da farinha de malte.

7.6.

Amassadura
Começar por levar a amassadeira a uma temperatura de 27 °C ± 1 °C, utilizando para o efeito uma quantidade de
água suficiente à temperatura apropriada.
Deitar os ingredientes líquidos na amassadeira e, em seguida, espalhar à superfície a farinha e a farinha de malte.
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Ligar a amassadeira (primeira velocidade, 1 400 voltas por minuto) e deixar em movimento durante 60 segundos.
Vinte segundos após o início da amassadura, rodar duas vezes a raspadeira fixada na tampa do recipiente da
amassadeira.
Medir a temperatura da massa. Se esta não estiver compreendida entre 26 °C e 28 °C, deitar fora a massa e preparar
outra, depois de ajustadas as temperaturas dos ingredientes.
Anotar as propriedades das massas utilizando uma das expressões seguintes:
— não colante e maquinável,
— colante e maquinável. Para ser considerada não colante e maquinável no final da amassadura, a massa deve
constituir uma pasta coesa, que não adira praticamente às paredes do recipiente, nem ao eixo da amassadeira.
Esta massa deve poder ser facilmente unida com as mãos e retirada do recipiente de uma só vez, sem perdas
apreciáveis.
7.7.

Divisão e boleamento
Pesar três pedaços de massa com a precisão de 2 g, segundo a fórmula:
p = 0,25 P , em que:
p = massa do pedaço de massa panar
P = massa total de massa panar.
Bolear imediatamente os pedaços de massa durante 15 segundos na boleadora (5.10) e, em seguida, colocá-los, nas
placas de plástico (5.9), cobertas por caixas de plástico em posição invertida (5.8), durante 30 ± 2 minutos, na
câmara de fermentação (5.7).
Não polvilhar os pedaços de massa.

7.8.

Tendedura
Colocar junto da boleadora (5.10) os pedaços de massa depositados nas placas de plástico cobertas por caixas de
plástico em posição invertida e bolear cada um deles durante 15 segundos. Só levantar a tampa que protege o
pedaço de massa imediatamente antes do boleamento. Anotar de novo as propriedades da massa utilizando uma
das expressões seguintes:
— não colante e maquinável,
— colante e não maquinável.
Para ser considerada não colante e maquinável durante o funcionamento do aparelho, a massa só poderá aderir
ligeiramente às paredes da câmara de modo que o pedaço de massa seja bem animado de um movimento de
rotação sobre si mesmo que permita a formação da bola. No final da operação, a massa não deve colar às paredes
da câmara de boleamento quando a tampa da câmara for levantada.
(7.9; 7.10; 8.)

9.

Relatório
O relatório deve indicar:
— as propriedades da massa no final da amassadura e da tendedura,
— o tempo de queda da farinha sem adição da farinha de malte,
— todas as anomalias observadas.
Serão igualmente indicados no relatório:
— o método utilizado,
— todas as referências necessárias à identificação da amostra.

10.

Observações gerais

10.1.
10.2. A fórmula de cálculo da quantidade dos ingredientes líquidos fundamenta-se nas seguintes considerações:
A adição de x ml de água ao equivalente a 300 g de farinha com 14 % de humidade dá a consistência desejada.
Como se utiliza no ensaio de panificação 1 kg de farinha (para um teor de humidade de 14 %), ao passo que x se
baseia em 300 g de farinha, é necessário utilizar no ensaio 10 x/3 g de água.
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Os 430 g de solução açucarada e salgada de ácido ascórbico contêm 15 g de sal e 15 g de açúcar. Estes 430 g de
solução estão incluídos nos ingredientes líquidos. Assim, para juntar 10 x/3 g de água à massa deve adicionar-se
(10 x/3 + 30) g de ingredientes líquidos, compostos por 430 g de solução açucarada e salgada de ácido ascórbico
e uma quantidade adicional de água.
Embora uma parte da água adicionada com a suspensão de levedura seja absorvida pela própria levedura, a
suspensão contém também água livre. Supõe-se, arbitrariamente, que os 90 g de suspensão de levedura contêm
60 g de água livre. Deve, pois, fazer-se uma correcção de 60 g à quantidade de ingredientes líquidos, de modo a
ter em conta a água livre da suspensão de levedura, pelo que, finalmente, devem adicionar-se 10 x/3 g mais 30 g
menos 60 g. O resultado é: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, isto é, a fórmula do
ponto 7.5. Se, por exemplo, a quantidade de água, x, utilizada no teste do farinógrafo for de 165 ml, substitui-se
este valor na fórmula e conclui-se que os 430 g de solução açucarada e salgada de ácido ascórbico devem ser
aumentados até à seguinte massa total:
(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.
10.3. A aplicação do método ao trigo não é directa. A técnica a seguir para determinar as características de panificação de
um trigo é a seguinte:
Limpar a amostra de trigo e determinar o teor de humidade do trigo limpo. Não condicionar o trigo se o seu teor
de humidade estiver compreendido entre 15,0 e 16,0 %. Caso contrário, condicionar o cereal para um teor de
humidade de 15,5 ± 0,5 % pelo menos 3 horas antes da moenda.
Produz-se então a farinha, utilizando para o efeito os moinhos de laboratório Buehler MLU 202 ou Brabender
Quadrumat Senior ou outro aparelho rigorosamente similar com as mesmas características.
Escolher um diagrama de moenda que permita obter, com uma taxa de extracção mínima de 72 %, uma farinha
com teor de cinza compreendido entre 0,50 e 0,60 %, em relação à matéria seca.
Determinar o teor de cinza da farinha de acordo com o anexo I do Regulamento (CE) n.o 1501/95 da Comissão (JO
L 147 de 30.6.1995, p. 7) e o teor de humidade de acordo com o presente regulamento. Calcular a taxa de
extracção através da seguinte equação:
E = [((100 – f) F)/(100 – w) W] × 100 %,
em que:
E = taxa de extracção
f =

teor de humidade da farinha

w = teor de humidade do trigo
F =

massa de farinha com humidade f produzida

W = massa de trigo com humidade w utilizada.
Nota: Os ingredientes e aparelhos utilizados são precisados mais em pormenor no documento T-77/300, de 31 de
Março de 1977, publicado pelo Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO — Postbus 15, Wageningen, Países
Baixos.
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ANEXO VI
DETERMINAÇÃO DO TEOR DE GRÃOS BRAGADOS
1. Princípio
Determina-se o teor de grãos bragados, mesmo parcialmente, utilizando apenas uma parte da amostra. Os grãos são
cortados com um farinótomo de Pohl ou instrumento equivalente.
2. Material
— farinótomo de Pohl ou instrumento equivalente,
— pinças, escalpelo,
— recipiente apropriado.
3. Técnica
a) A pesquisa é efectuada sobre uma amostra de 100 g, depois de separados os elementos que não sejam cereais de
base de qualidade perfeita.
b) Espalhar a amostra num recipiente apropriado e homogeneizar bem.
c) Depois de introduzida uma placa no farinótomo, espalhar um punhado de grãos sobre a grelha. Dar algumas
pancadas, para que só fique um grão por alvéolo. Fechar a parte móvel para segurar os grãos e cortá-los.
d) Preparar várias placas deste modo, para que sejam cortados pelo menos 600 grãos.
e) Contar o número de grãos bragados, mesmo parcialmente.
f) Calcular a percentagem de grãos bragados, mesmo parcialmente.
4. Expressão dos resultados
I

= massa, em gramas, dos elementos que não são cereais de base de qualidade perfeita

M = percentagem de grãos bragados, mesmo parcialmente, em relação aos grãos limpos examinados.
5. Resultado
Percentagem de grãos bragados, mesmo parcialmente, na amostra:
[M × (100 – I)]/100 = …
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ANEXO VII
QUADRO I
Bonificações em função do teor de humidade
Teor de humidade
(%)

Bonificação
(euros/tonelada)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

1,1

12,3

1,2

12,2

1,3

12,1

1,4

12,0

1,5

11,9

1,6

11,8

1,7

11,7

1,8

11,6

1,9

11,5

2,0

11,4

2,1

11,3

2,2

11,2

2,3

11,1

2,4

11,0

2,5

10,9

2,6

10,8

2,7

10,7

2,8

10,6

2,9

10,5

3,0

10,4

3,1

10,3

3,2

10,2

3,3

10,1

3,4

10,0

3,5

QUADRO II
Depreciações em função do teor de humidade
Teor de humidade
(%)

Depreciação
(euros/tonelada)

14,5

1,0

14,4

0,8

14,3

0,6

14,2

0,4

14,1

0,2
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QUADRO III
Depreciações em função do peso específico
Peso específico
(kg/hl)

Cereal

Trigo mole

Cevada

Depreciação
(euros/tonelada)

Inferior a 76 — t 75

0,5

Inferior a 75 — t 74

1,0

Inferior a 74 — t 73

1,5

Inferior a 64,0 — 62,0

1,0

QUADRO IV
Depreciações em função do teor de proteínas
(euros/tonelada)
Teor de proteínas (1)
(N × 5,7)

Campanha de
2000/2001

Campanha de
2001/2002

Campanhas de
2002/2003 e seguintes

Inferior a 11,5 — 11,0

1,5

2,0

2,5

Inferior a 11,0 — 10,5

3,0

4,0

5

Inferior a 10,5 — 10,3

5,0

5,0

Inferior a 10,3 — 10,0

5,0

(1) Percentagem calculada em relação à matéria seca.
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ANEXO VIII
Método prático de determinação da depreciação a aplicar ao preço do sorgo pelos organismos de intervenção
1. Dados de base
P = percentagem de taninos da amostra, em relação à matéria seca
0,4 % = percentagem de taninos a partir os, da qual é aplicada a depreciação
11 % (1) = depreciação correspondente a 1 % de taninos, em relação à matéria seca.
2. Cálculo de depreciação
A depreciação, expressa em euros, a aplicar ao preço de intervenção, é calculada segundo a seguinte fórmula:
11 (P – 0,40)

(1) Depreciação em função do teor em taninos calculado em relação a 1 000 g de matéria seca:
a) Energia metabolizável por aves de capoeira a partir de 1 000 g de matéria seca de sorgo com um teor de taninos de 0 %:
3 917 kcal;
b) Reduçao da energia metabolizável por aves de capoeira a partir de 1 000 g de matéria seca de sorgo por ponto suplementar de
taninos: 419 kcal;
c) Diferença expressa em pontos, entre o teor máximo de taninos fixado para a sorgo tomado a cargo pela intervenção e o teor
de taninos fixado para a qualidade-tipo: 1,0 – 0,30 = 0,70;
d) Diferença, expressa em percentagem, entre a energia metabolizável por aves de capoeira a partir de sorgo com um teor de 1,0 %
de taninos e de sorgo com um teor de taninos conforme a qualidade-tipo (0,30 %):
100 –

(

3 917 – (419 × 1,0)
3 917 – (416 × 0,30)

× 100

)

= 7,74 %

e) Depreciação correspondente a um teor de taninos (superior a 0,30 %) de 1 %, em relação à matéria seca:
7,74
0,70

= 11 euros
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2000
que altera a Decisão 95/124/CE que fixa a lista das explorações piscícolas aprovadas na Alemanha
[notificada com o número C(2000) 994]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2000/302/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

O exame mostrou que algumas das explorações em
causa cumprem os requisitos do artigo 6.o da Directiva
91/67/CEE.

(6)

Em consequência, as explorações em questão podem
beneficiar do estatuto de exploração aprovada situada
numa zona não aprovada.

(7)

As explorações em causa devem ser aditadas à lista de
explorações já aprovadas.

(8)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/67/CEE do Conselho, de 28 de
Janeiro de 1991, relativa às condições de polícia sanitária que
regem a introdução no mercado de animais e produtos da
aquicultura (1), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 98/45/CE (2), e, nomeadamente, o seu artigo 6.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Os Estados-Membros podem obter o estatuto de explorações aprovadas indemnes de hematopoética infecciosa
(NHI) e de septicemia hemorrágica viral (SHV) para as
explorações piscícolas situadas em zonas não aprovadas
relativamente a estas doenças.

(2)

A lista das explorações piscícolas aprovadas na
Alemanha foi estabelecida pela Decisão 95/124/CE da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pela Decisão 2000/173/CE (4).
Por carta de 17 de Setembro de 1999 e de 21 de
Dezembro de 1999, a Alemanha apresentou à Comissão
as justificações para obter, para certas explorações piscícolas situadas na Baixa Saxónia, na Baviera e em Bade-Vurtemberga, o estatuto de exploração aprovada situada
numa zona não aprovada relativamente à NHI e SHV,
assim como as disposições nacionais que garantem o
cumprimento das regras relativas à manutenção da aprovação.

(3)

A Comissão e os Estados-Membros examinaram as justificações notificadas pela Alemanha para cada exploração.

(4)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

46 de 19.2.1991,
189 de 3.7.1998,
84 de 14.4.1995,
55 de 29.2.2000,

p.
p.
p.
p.

1.
12.
6.
74.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O anexo da Decisão 95/124/CE é substituído pelo anexo da
presente decisão.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 7 de Abril de 2000.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO
I. EXPLORAÇÕES NA BAIXA SAXÓNIA
1.

Jochen Moeller
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(hatchery only)
D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake
Forellenzuch Rheden
D-31039 Rheden

II. EXPLORAÇÕES NA TURÍNGIA
1.

Firma Tautenhahn
D-98646 Trostadt

2.

Thüringer Forstamt Leinefelde
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde

3.

Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza

4.

Fischzucht Kindelbrück GmbH
D-99638 Kindelbrück

5.

Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt

III. EXPLORAÇÕES EM BADE-VURTEMBERGA
1.

Heiner Feldmann
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

10. Reinhard Lenz
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal

2.

Walter Dietmayer
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen

11. Peter Hofer
Sulzbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

3.

Heiner Feldmann
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf

12. Stephan Hofer
Oberer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

4.

Heiner Feldmann
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf

13. Stephan Hofer
Unterer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

5.

Oliver Fricke
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2

6.

Peter Schmaus
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz

15. Hubert Schuppert
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf

7.

Josef Schnetz
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

16. Johannes Dreier
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrazhofen

8.

Erwin Steinhart
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen

17. Peter Störk
Wagenhausen
D-88348 Saulgau

9.

Hugo Strobel
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach

18. Erwin Steinhart
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.

14. Stephan Hofer
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf
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19. Joachim Schindler
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

35. Reinhard Rösch
Haigerach
D-77723 Gengenbach

20. Heribert Wolf
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen

36. Harald Tress
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen

21. Claus Lehr
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

37. Alfred Tröndle
Tiefenstein
D-79774 Albbruck

22. Hugo Hager
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

38. Alfred Tröndle
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen

23. Hugo Hager
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

39. Peter Hofer
Schenkenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

24. Gumpper und Stöll GmbH
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein

40. Heiner Feldmann
Bainders
D-88630 Pfullendorf

25. Ulrich Ibele
Pfrungen
D-88271 Pfrungen
26. Hans Schmutz
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach
27. Wilhelm Drafehn
Obersimonswald
D-77960 Seelbach

41. Andreas Zordel
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg
42. Hans fischböck
Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen
43. Hans Fischböck
Fischzucht
D-73447 Oberkochen

28. Wilhelm Drafehn
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach

44. Josef Dürr
Forrelenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim

29. Franz Schwarz
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

45. Kurt Englerth und Sohn GBR
Anlage Berneck
D-72297 Seewald

30. Meinrad Nuber
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

46. A.J. Kisslegg
Anlage Rohrsee

31. Anton Spieß
Höhmühle
D-88353 Kißleg

47. Staatliches Forstamt Wangen
Anlage Karsee

32. Karl Servay
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee

48. Simon Phillipson
Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg

33. Kreissportfischereiverein Biberach
Warthausen
D-88400 Biberach

49. Hans Klaiber
Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle

34. Hans Schmutz
Gossenzugen
D-89155 Erbach

50. Josef Hönig
Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim
IV. EXPLORAÇÕES NA RENÂNIA DO NORTE-VESTEFÁLIA

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme
Hirschquelle
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme
Am Oelbach
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

4.

Peter Horres
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter
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V. EXPLORAÇÕES NA BAVIERA
1.

Gerstner Peter
(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf
Fischzucht Wildbad
D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg
Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen
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20.4.2000
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RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO
de 13 de Abril de 2000
relativa à redução das emissões de CO2 dos automóveis de passageiros
(KAMA)
[notificada com o número C(2000) 801]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2000/303/CE)
compromisso, os pressupostos que lhes são subjacentes
e certos outros elementos.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o segundo travessão do seu artigo 211.o,

(9)

O compromisso inclui uma cláusula relativa ao facto de
não serem necessárias mais medidas fiscais para ajudar a
KAMA a atingir os seus objectivos quanto às emissões
de CO2. O compromisso não põe em causa os direitos
de a Comunidade ou os seus Estados-Membros exercerem as suas prerrogativas no domínio da política fiscal
conforme estabelecido na estratégia. O efeito das
medidas fiscais será avaliado no contexto da aplicação
do compromisso.

(10)

A Comissão prevê apresentar uma proposta legislativa
relativa às emissões de CO2 dos automóveis de passageiros no caso de a KAMA não atingir o objectivo do
nível de emissões de CO2 previsto para 2009 no seu
compromisso ou não se aproximar suficientemente
desse objectivo (nomeadamente em relação ao intervalo
estimado para 2004 no compromisso) e se a Comissão
entender que essa situação não é motivada por razões
alheias à KAMA.

(11)

A Comissão dirigiu recomendações semelhantes às associações automóveis europeia (3) e japonesa (4) no sentido
de empreender esforços de redução das emissões de CO2
equivalentes ao compromisso no que diz respeito às suas
vendas na Comunidade,

Considerando o seguinte:
(1)

A Comissão propôs uma estratégia comunitária para
reduzir as emissões de CO2 dos automóveis de passageiros e melhorar a economia de combustível (1).

(2)

O Conselho (Ambiente), nas suas conclusões de 25 de
Junho de 1996, convidou a Comissão a tomar as
medidas necessárias para aplicar os principais elementos
dessa estratégia.

(3)

(4)

(5)

A celebração de um acordo ambiental com a indústria
automóvel é um dos principais elementos da estratégia
comunitária e tanto a Comissão como o Conselho
entendem que esse acordo deve conduzir a indústria
automóvel a dar o maior contributo para a consecução
do objectivo global dessa estratégia, que consiste em
atingir até 2005 ou, o mais tardar, até 2010, um nível
médio de emissões de CO2 de 120 g/km para os automóveis de passageiros matriculados pela primeira vez.
A Associação Coreana dos Construtores de Automóveis
(KAMA), apoiada pelos seus membros que fabricam
automóveis de passageiros, assumiu um compromisso
relativo à redução das emissões de CO2 dos automóveis
de passageiros novos (a seguir designado por «o compromisso»).
A Comissão está satisfeita com as disposições tomadas
pela KAMA no seu compromisso.

(6)

A Comissão aceita os pressupostos subjacentes ao
compromisso, estudará a situação conjuntamente com a
KAMA e de boa fé aprovará os ajustamentos ao compromisso que se revelem necessários no caso de esses pressupostos não se verificarem.

(7)

O compromisso baseia-se nos requisitos da Directiva
98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13
de Outubro de 1998, relativa à qualidade da gasolina e
do combustível para motores diesel e que altera a Directiva 93/12/CEE do Conselho (2), embora a KAMA espere
que a qualidade média dos combustíveis do mercado seja
melhor que a prevista por esses requisitos legislativos.

(8)

A Comissão e a KAMA concordam em velar conjuntamente pela aplicação das disposições previstas no

( ) COM(95) 689 final de 20 de Dezembro de 1995.
(2) JO L 350 de 28.12.1998, p. 58.
1

RECOMENDA:

Artigo 1.o
1.
Os membros da Associação Coreana dos Construtores de
Automóveis (KAMA) devem atingir colectivamente, essencialmente através da introdução de desenvolvimentos tecnológicos
e de alterações de mercado a eles associadas, o objectivo de um
nível de emissões de CO2 de 140 g/km, medidos nos termos
da Directiva 93/116/CEE da Comissão (5) para a média dos seus
automóveis novos vendidos na Comunidade [categoria M1
conforme definida no anexo I da Directiva 70/156/CEE do
Conselho (6)] até 2009. Os veículos com concepções inovadoras destinados a substituir os automóveis convencionais e os
automóveis de passageiros que não emitam CO2 ou que
utilizem combustíveis alternativos serão tidos em consideração
para avaliar os progressos realizados em relação ao objectivo
de emissões de CO2, ainda que esses veículos não pertençam à
categoria M1 ou não sejam actualmente abrangidos pela Directiva 93/116/CEE.
(3)
(4)
(5)
(6)

JO L 40 de 13.2.1999, p. 49.
Ver página 57 do presente Jornal Oficial.
JO L 329 de 30.12.1993, p. 39.
JO L 42 de 23.2.1970, p. 1.
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Durante a aplicação do compromisso, a KAMA deve cooperar
com a Comissão na identificação do efeito das alterações de
mercado não ligadas a desenvolvimentos tecnológicos.

5.
A KAMA cooperará com a Comissão na aplicação do seu
compromisso.

2.
A KAMA avaliará em 2004 as possibilidades de novas
reduções do consumo de combustível, tendo em vista aproximar-se do objectivo de 120 g/km de CO2 até 2012.

Artigo 2.o

3.
Os diferentes construtores membros da KAMA devem
colocar no mercado da Comunidade Europeia modelos que
emitam no máximo 120 g/km de CO2, medidos nos termos da
Directiva 93/116/CEE, o mais rapidamente possível após 2000.
4.
Os membros da KAMA envidarão todos os esforços para
atingir colectivamente o objectivo intermédio de emissões de
CO2 compreendido entre 165 e 170 g/km, medidos nos
termos da Directiva 93/116/CEE, até 2004.

A Korea Automobile Manufacturers Association (KAMA) é a
destinatária da presente recomendação.
Feito em Bruxelas, em 13 de Abril de 2000.
Pela Comissão
Margot WALLSTRÖM

Membro da Comissão
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RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO
de 13 de Abril de 2000
relativa à redução das emissões de CO2 dos automóveis de passageiros
(JAMA)
[notificada com o número C(2000) 803]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2000/304/CE)
compromisso, os pressupostos que lhes são subjacentes
e certos outros elementos.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o segundo travessão do seu artigo 211.o,

(9)

O compromisso inclui uma cláusula relativa ao facto de
não serem necessárias mais medidas fiscais para ajudar a
JAMA a atingir os seus objectivos quanto às emissões de
CO2. O compromisso não põe em causa os direitos de a
Comunidade ou os seus Estados-Membros exercerem as
suas prerrogativas no domínio da política fiscal
conforme estabelecido na estratégia. O efeito das
medidas fiscais será avaliado no contexto da aplicação
do compromisso.

(10)

A Comissão prevê apresentar uma proposta legislativa
relativa às emissões de CO2 dos automóveis de passageiros no caso de a JAMA não atingir o objectivo do
nível de emissões de CO2 previsto para 2009 no seu
compromisso ou não se aproximar suficientemente
desse objectivo (nomeadamente em relação ao intervalo
estimado para 2003 no compromisso) e se a Comissão
entender que essa situação não é motivada por razões
alheias à JAMA.

(11)

A Comissão dirigiu recomendações semelhantes às associações automóveis europeia (3) e coreana (4) no sentido
de empreender esforços de redução das emissões de CO2
equivalentes ao compromisso no que diz respeito às suas
vendas na Comunidade,

Considerando o seguinte:
(1)

A Comissão propôs uma estratégia comunitária para
reduzir as emissões de CO2 dos automóveis de passageiros e melhorar a economia de combustível (1).

(2)

O Conselho (Ambiente), nas suas conclusões de 25 de
Junho de 1996, convidou a Comissão a tomar as
medidas necessárias para aplicar os principais elementos
dessa estratégia.

(3)

(4)

(5)

A celebração de um acordo ambiental com a indústria
automóvel é um dos principais elementos da estratégia
comunitária e tanto a Comissão como o Conselho
entendem que esse acordo deve conduzir a indústria
automóvel a dar o maior contributo para a consecução
do objectivo global dessa estratégia, que consiste em
atingir até 2005 ou, o mais tardar, até 2010, um nível
médio de emissões de CO2 de 120 g/km para os automóveis de passageiros matriculados pela primeira vez.
A Associação Japonesa dos Construtores de Automóveis
(JAMA), apoiada pelos seus membros que fabricam automóveis de passageiros, assumiu um compromisso relativo à redução das emissões de CO2 dos automóveis de
passageiros novos (a seguir designado por «o compromisso»).
A Comissão está satisfeita com as disposições tomadas
pela JAMA no seu compromisso.

(6)

A Comissão aceita os pressupostos subjacentes ao
compromisso, estudará a situação conjuntamente com a
JAMA e de boa fé aprovará os ajustamentos ao compromisso que se revelem necessários no caso de esses pressupostos não se verificarem.

(7)

O compromisso baseia-se nos requisitos da Directiva
98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13
de Outubro de 1998, relativa à qualidade da gasolina e
do combustível para motores diesel e que altera a Directiva 93/12/CEE do Conselho (2), embora a JAMA espere
que a qualidade média dos combustíveis do mercado seja
melhor que a prevista por esses requisitos legislativos.

(8)

A Comissão e a JAMA concordam em velar conjuntamente pela aplicação das disposições previstas no

( ) COM(95) 689 final de 20 de Dezembro de 1995.
(2) JO L 350 de 28.12.1998, p. 58.
1

RECOMENDA:

Artigo 1.o
1.
Os membros da Associação Japonesa dos Construtores de
Automóveis (JAMA) devem atingir colectivamente, essencialmente através da introdução de desenvolvimentos tecnológicos
e de alterações de mercado a eles associadas, o objectivo de um
nível de emissões de CO2 de 140 g/km, medidos nos termos
da Directiva 93/116/CEE da Comissão (5) para a média dos seus
automóveis novos vendidos na Comunidade [categoria M1
conforme definida no anexo I da Directiva 70/156/CEE do
Conselho (6)] até 2009. Os veículos com concepções inovadoras destinados a substituir os automóveis convencionais e os
automóveis de passageiros que não emitam CO2 ou que
utilizem combustíveis alternativos serão tidos em consideração
para avaliar os progressos realizados em relação ao objectivo
de emissões de CO2, ainda que esses veículos não pertençam à
categoria M1 ou não sejam actualmente abrangidos pela Directiva 93/116/CEE.
(3)
(4)
(5)
(6)

JO L 40 de 13.2.1999, p. 49.
Ver página 55 do presente Jornal Oficial.
JO L 329 de 30.12.1993, p. 39.
JO L 42 de 23.2.1970, p. 1.
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Durante a aplicação do compromisso, a JAMA deve cooperar
com a Comissão na identificação do efeito das alterações de
mercado não ligadas a desenvolvimentos tecnológicos.

5.
A JAMA cooperará com a Comissão na aplicação do seu
compromisso.

2.
A JAMA avaliará em 2003 as possibilidades de novas
reduções do consumo de combustível, tendo em vista aproximar-se do objectivo de 120 g/km de CO2 até 2012.

Artigo 2.o

3.
Os diferentes construtores membros da JAMA devem
colocar no mercado da Comunidade Europeia modelos que
emitam no máximo 120 g/km de CO2, medidos nos termos da
Directiva 93/116/CEE, o mais rapidamente possível até ao ano
2000.
4.
Os membros da KAMA envidarão todos os esforços para
atingir colectivamente o objectivo intermédio de emissões de
CO2 compreendido entre 165 e 170 g/km, medidos nos
termos da Directiva 93/116/CEE, até ao ano 2003.

A Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) é a
destinatária da presente recomendação.

Feito em Bruxelas, em 13 de Abril de 2000.
Pela Comissão
Margot WALLSTRÖM

Membro da Comissão

