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REGULAMENTO (CE) N.o 1507/2000 DA COMISSÃO
de 12 de Julho 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 13 de Julho de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Julho 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 12 de Julho 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

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
628
999
052
999
388
508
524
528
999
388
400
508
512
528
720
804
999
388
512
528
720
800
804
999
052
064
999
052
061
400
616
999
064
624
999

96,5
130,8
113,7
61,6
61,6
47,4
29,9
72,7
77,9
57,0
82,5
90,7
85,1
75,0
88,0
83,2
87,9
84,6
88,4
71,1
80,7
134,3
70,7
129,8
95,8
191,6
113,3
152,4
268,5
180,5
271,5
230,1
237,7
66,6
175,2
120,9

(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 1508/2000 DA COMISSÃO
de 11 de Julho de 2000
relativo à classificação de certas mercadorias na Nomenclatura Combinada
regulamento, possam continuar a ser invocadas pelos
seus titulares durante um período de três meses, em
conformidade com o n.o 6 do artigo 12.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do Conselho, de 12 de
Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro
Comunitário (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 955/1999 do Parlamento
Europeu e do Conselho (4).

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à nomenclatura
pautal e estatística e à pauta aduaneira comum (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1264/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 9.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

A fim de assegurar a aplicação uniforme da Nomenclatura Combinada anexa ao regulamento acima referido,
importa adoptar disposições relativas à classificação de
mercadorias que figuram no anexo do presente regulamento.
O Regulamento (CEE) n.o 2658/87 fixa as regras gerais
para a interpretação da Nomenclatura Combinada. Essas
regras aplicam-se igualmente a qualquer nomenclatura
que retome a Nomenclatura Combinada, parcialmente
ou acrescentando-lhe eventualmente subdivisões, e que
está estabelecida por regulamentações comunitárias
específicas com vista à aplicação de medidas pautais ou
de outras medidas no âmbito do comércio de mercadorias.

(3)

Em aplicação das referidas regras gerais, as mercadorias
descritas na coluna 1 do quadro que figura no anexo do
presente regulamento devem ser classificadas nos
códigos NC correspondentes, indicados na coluna 2, por
força dos fundamentos indicados na coluna 3.

(4)

É oportuno que as informações pautais vinculativas,
dadas pelas autoridades aduaneiras dos Estados-Membros em matéria de classificação de mercadorias na
nomenclatura aduaneira e que não estejam em conformidade com as disposições estabelecidas no presente

(5)

As disposições do presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité do Código
Aduaneiro,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As mercadorias descritas na coluna 1 do quadro em anexo
devem ser classificadas na Nomenclatura Combinada nos
códigos NC correspondentes, indicados na coluna 2 do referido
quadro.
Artigo 2.o
As informações pautais vinculativas emitidas pelas autoridades
aduaneiras dos Estados-Membros que não estão em conformidade com o direito estabelecido pelo presente regulamento
podem continuar a ser invocadas, de acordo com o disposto no
n.o 6 do artigo 12.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92,
durante um período de três meses.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão

(1) JO L 256 de 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 144 de 17.6.2000, p. 6.

(3) JO L 302 de 19.10.1992, p. 1.
(4) JO L 119 de 7.5.1999, p. 1.
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ANEXO

Designação da mercadoria

Classificação
(Código NC)

Fundamento

(1)

(2)

(3)

1. Conjunto constituído por uma dentadura de
vampiro, de plástico, e por um pequeno recipiente, de plástico, contendo um líquido
vermelho («sangue artifical»).

9503 70 00

Este conjunto é apresentado numa embalagem
acondicionada para a venda a retalho.

2. Conjunto constituído por uma representação
de crânio humano, de plástico, com cerca de
10 cm de comprimento, 5 cm de largura e
0,5 cm de altura. Nas cavidades que representam a boca, os olhos e o nariz estão inseridos produtos de maquilhagem de várias cores,
e ainda um pauzinho, cujas extremidades são
constituídas por esponja que serve para aplicar
os produtos de maquilhagem.

A classificação é determinada pelas disposições das
regras gerais 1 e 6 para interpretação da Nomenclatura Combinada e pelos textos dos códigos NC
9503 e 9503 70 00.
Os componentes deste conjunto são destinados ao
divertimento (representação do papel de um
vampiro).

3304 99 00

A classificação é determinada pelas disposições das
regras gerais 1, 3b) e 6 para interpretação da
Nomenclatura Combinada, pela nota 2 da secção
VI, pela nota 3 do capítulo 33 e pelos textos dos
códigos NC 3304 e 3304 99 00.
Os produtos de maquilhagem conferem ao
conjunto o seu carácter essencial.

Este conjunto é apresentado numa embalagem
acondicionada para a venda a retalho.
3. Um aparelho («Gravador de imagens digital»),
composto por um tubo catódico, um quadro
posterior dotado de um filtro de cores e
diversos componentes electrónicos, montados
numa estrutura comum.
O aparelho funciona associado a um processador automático de dados.
O tubo catódico transfere imagens do processador automático de dados para uma película
fotográfica (imagens instantâneas ou filme
negativo em rolos com uma largura de 35 mm
ou mais) inseridos no quadro superior.

9006 59 00

A classificação é determinada pelas disposições das
regras gerais 1 e 6 para interpretação da Nomenclatura Combinada, notas 5B e 5E do capítulo 84
e pelos descritivos dos códigos NC 9006 e
9006 59 00.
Apesar deste aparelho funcionar associado a um
processador automático de dados, apresenta as
características de um aparelho incluído na rubrica
9006.
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Designação da mercadoria

Classificação
(Código NC)

Fundamento

(1)

(2)

(3)

4. Conjunto de dispositivos electrónicos constituído por:
— uma consola para jogos de vídeo,
— um módulo de comando,
— um módulo portátil.
A consola para jogos de vídeo inclui uma
unidade central de processamento, uma
memória, um processador gráfico, um processador áudio, uma unidade de disco óptico, um
modem para acesso à Internet e diversas
tomadas, nomeadamente portas para módulos
de comando. Contém um sistema operativo
fixo, adaptado para a execução de jogos de
vídeo. A unidade de disco óptico é capaz de ler
discos compactos especiais contendo jogos
concebidos especificamente para a consola de
jogos de vídeo. Os programas de jogos de
vídeo que correm na consola não podem ser
modificados pelo utilizador.
As tomadas permitem que a consola seja
ligada, por exemplo, a um televisor, monitor de
computador, teclado, rato, unidade de memória
externa ou a uma impressora.
O módulo de comando contém diversos botões
de comando, utilizados para jogar na consola.
O módulo de comando tem de ser ligado à
consola de jogos de vídeo através de um cabo.
O módulo portátil contém diversos botões de
comando para os jogos e um pequeno ecrã de
cristais líquidos que visualiza informações relativas aos jogos. O módulo pode recolher (dounload) informações sobre os jogos e respectivos
resultados e pode também ser utilizado, de
forma autónoma, para alguns jogos simples. O
módulo portátil pode ser ligado ao módulo de
comando, mas pode também ser utilizado de
forma independente.
Ver ilustração (*)
(*) As ilustrações têm um carácter puramente indicativo.

9504 10 00

A classificação é determinada pelas disposições das
regras gerais 1, 3b e 6 para a intepretação da
Nomenclatura Combinada e pelos textos dos
códigos NC 9504 e 9504 10 00.
A consola de jogos de vídeo confere ao produto o
seu carácter essencial. É do tipo utilizado principalmente com um receptor de televisão.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1509/2000 DA COMISSÃO
de 12 de Julho de 2000
que altera os elementos do caderno de especificações e obrigações de várias denominações constantes do anexo do Regulamento (CE) n.o 1107/96 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 do Conselho
relativa à possibilidade de cura do queijo fora da área
geográfica.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
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), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1068/97 da
Comissão (2), e, nomeadamente, o seu artigo 9.o,

(5)

No respeitante à denominação «Foin de Crau», registada
como denominação de origem protegida, no ponto
«exigências legislativas nacionais» do caderno de especificações e obrigações previsto no artigo 4.o do mesmo
regulamento é conveniente substituir os termos «Decreto
de 31 de Maio de 1997» pelos termos «Decreto relativo
à denominação de origem protegida Foin de Crau». O
novo decreto substitui o anterior para ter em conta um
acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

(6)

No respeitante à denominação «Lentille verte du Puy»,
registada como denominação de origem protegida no
caderno de especificações e obrigações previsto no artigo
4.o do mesmo regulamento, todas as referências ao
decreto francês de 7 de Agosto de 1996 devem ser
substituídas pelos termos «Decreto relativo à denominação de origem protegida Lentille verte du Puy». O
novo decreto substitui o anterior para ter em conta um
acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Por outro lado, o novo decreto adapta a redacção
do texto da disposição relativa às condições técnicas de
secagem das lentilhas.

(7)

No respeitante à denominação «Olives noires de Nyons»,
registada como denominação de origem protegida no
caderno de especificações e obrigações previsto no artigo
4.o do mesmo regulamento, está previsto um novo
elemento destinado a permitir uma tolerância em relação
ao calibre mínimo das azeitonas, fixado em 14 mm. Em
consequência, 5 % das azeitonas podem apresentar um
calibre de, no mínimo, 13 mm. Este elemento não tem
incidência na relação entre o produto e a área delimitada.

(8)

Em conformidade com o artigo 9.o do Regulamento
(CEE) n.o 2081/92, o Governo luxemburguês solicitou a
alteração dos elementos do caderno de especificações e
obrigações relativamente a duas denominações. Uma vez
que estão em causa pequenas precisões das denominações, considerou-se que se trata de alterações de menor
importância.

(9)

No respeitante à denominação «MieI Luxembourgeois de
marque nationale», registada como denominação de
origem protegida, é conveniente precisá-la, pelo que
deve ser substituída pela expressão «Miel — Marque
nationale du Grand-Duché de Luxembourg».

(10)

No respeitante à denominação «Beurre rose de marque
nationale du Grand-Duché de Luxembourg», é conveniente precisá-la, pelo que deve ser substituída pela
expressão «Beurre rose — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg».

Considerando o seguinte:
Em conformidade com o artigo 9.o do Regulamento
(CEE) n.o 2081/92, o Governo francês solicitou a alteração dos elementos do caderno de especificações e
obrigações de várias denominações registadas pelo Regulamento (CE) n.o 1107/96 da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
813/2000 do Conselho (4). Do exame dos referidos
pedidos de alteração decorre que se trata de alterações de
menor importância.

(1)

No respeitante à denominação «Volailles de Bresse»,
registada como denominação de origem protegida, no
ponto «exigências legislativas nacionais» do caderno de
especificações e obrigações previsto no artigo 4.o do
Regulamento (CEE) n.o 2081/92 é conveniente substituir
os termos «Decreto de 4 de Janeiro de 1995» pelos
termos «Decreto relativo à denominação de origem
protegida Volailles de Bresse». O novo decreto substitui
o anterior para ter em conta um acórdão do Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias.

(2)

No respeitante à denominação «Miel de Sapin des
Vosges», registada como denominação de origem protegida no caderno de especificações e obrigações previsto
no artigo 4.o do mesmo regulamento, todas as referências ao decreto francês de 30 de Julho de 1996 devem
ser substituídas pelos termos «Decreto relativo à denominação de origem protegida Miel de Sapin des Vosges». O
novo decreto substitui o anterior para ter em conta um
acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

(3)

No respeitante à denominação «Chaource», registada
como denominação de origem protegida, no ponto
«exigências legislativas nacionais» do caderno de especificações e obrigações previsto no artigo 4.o do mesmo
regulamento, é conveniente substituir os termos
«Decreto de 29 de Dezembro de 1986» pelos termos
«Decreto relativo à denominação de origem protegida
Chaource». O novo decreto substitui o anterior para ter
em conta um acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Por outro lado, o novo decreto
adapta a redacção do texto da disposição transitória

(4)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

208
156
148
100

de
de
de
de

24.7.1992,
13.6.1997,
21.6.1996,
20.4.2000,

p.
p.
p.
p.

1.
10.
1.
5.

L 174/8
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(12)
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Em conformidade com o artigo 9.o do Regulamento
(CEE) n.o 2081/92, o Governo alemão solicitou a alteração de um elemento do caderno de especificações e
obrigações relativo à denominação «Schwarzwaldforelle»,
registada como indicação geográfica protegida pelo
Regulamento (CE) n.o 2325/97 da Comissão (1). A frase
«é proibida a adição de oxigénio puro com vista à truticultura na Floresta Negra» é substituída por «é proibida a
truticultura na Floresta Negra em instalações em circuito
fechado». A adição de oxigénio puro tornou-se uma
prática corrente que se impôs nas pisciculturas por
razões económicas e ecológicas, sem alterar a qualidade
do produto nem a relação entre o produto e a área
delimitada. Esta prática contribui para o bom estado de
saúde dos peixes e é defendida em publicações científicas
recentes sobre este assunto. Por este motivo, considera-se que se trata de uma alteração de menor importância.
Em conformidade com o artigo 9.o do Regulamento
(CEE) n.o 2081/92, o Governo grego solicitou a alteração
de um elemento do caderno de especificações e obrigações relativo à denominação «Kasseri », registada como
denominação de origem protegida pelo Regulamento
(CEE) n.o 1107/96, uma vez que o teor máximo em
humidade deste queijo passou de 40 % para 45 %. Este
limite corresponde ao dos queijos semelhantes de pasta
semi-dura que estão em concorrência com o Kasseri. O
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teor de 40 % é, objectivamente, difícil de atingir e não
tem incidência na justificação da relação entre o produto
e a área delimitada. Por este motivo, considera-se que se
trata de uma alteração de menor importância.
(13)

Em conformidade com o processo previsto no artigo 9.o
do Regulamento (CEE) n.o 2081/92, por decisão de 6 de
Junho de 2000 a Comissão resolveu — em caso de
alterações de menor importância — não aplicar o
processo previsto no artigo 6.o

(14)

Foi igualmente considerado tratar-se de alterações
conformes ao Regulamento (CEE) n.o 2081/92. Em
consequência, as alterações devem ser registadas e publicadas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As alterações constantes do anexo do presente regulamento são
registadas e publicadas em conformidade com o n.o 4 do artigo
6.o do Regulamento (CEE) n.o 2081/92.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 322 de 25.11.1997, p. 33.
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ANEXO
FRANÇA
Volailles de Bresse
Exigências legislativas nacionais (eventualmente) [n.o 2, alínea i), do artigo 4.o]:
Onde está «Decreto de 4 de Janeiro de 1995», deve ler-se «Decreto relativo à denominação de origem protegida Volailles
de Bresse».
Miel de Sapin des Vosges
Exigências legislativas nacionais (eventualmente) [n.o 2, alínea i), do artigo 4.o]:
Onde está «Decreto de 30 de Julho de 1996», deve ler-se «Decreto relativo à denominação de origem protegida Miel de
Sapin des Vosges».
Chaource
Exigências legislativas nacionais (eventualmente) [n.o 2, alínea i), do artigo 4.o]:
Onde está «Decreto de 29 de Dezembro de 1986», deve ler-se «Decreto relativo à denominação de origem protegida
Chaource».
Foin de Crau
Exigências legislativas nacionais (eventualmente) [n.o 2, alínea i), do artigo 4.o]:
Onde está «Decreto de 31 de Maio de 1997», deve ler-se «Decreto relativo à denominação de origem protegida Foin de
Crau».
Lentille verte du Puy
Exigências legislativas nacionais (eventualmente) [n.o 2, alínea i), do artigo 4.o]:
Onde está «Decreto de 7 de Agosto de 1996», deve ler-se «Decreto relativo à denominação de origem protegida Lentille
verte du Puy».
Olives noires de Nyons
Descrição [n.o 2, alínea b), do artigo 4.o]:
«5 % das azeitonas podem apresentar um calibre de, no mínimo, 13 mm.».
LUXEMBURGO
Miel luxembourgeois de marque nationale
Nome [n.o 2, alínea a), do artigo 4.o]:
Onde está «Miel Luxembourgeois de marque nationale», deve ler-se «Miel — Marque nationale du Grand-Duché de
Luxembourg».
Beurre rose de marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg
Nome [n.o 2, alínea a), do artigo 4.o]:
Onde está «Beurre rose de marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg», deve ler-se «Beurre rose — Marque
nationale du Grand-Duché de Luxembourg».
ALEMANHA
Schwarzwaldforelle
Método de obtenção [n.o 2, alínea e), do artigo 4.o]:
Onde está «é proibida a adição de oxigénio puro com vista à truticultura na Floresta Negra», deve ler-se «é proibida a
truticultura na Floresta Negra em instalações em circuito fechado».
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GRÉCIA
Kasseri
Descrição [n.o 2, alínea b), do artigo 4.o]:
Onde está «de um teor máximo em humidade do queijo de 40 %», deve ler-se «teor máximo em humidade do queijo de
45 %».
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REGULAMENTO (CE) N.o 1510/2000 DA COMISSÃO
de 12 de Julho de 2000
que altera o anexo B do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho que estabelece a organização
comum de mercado no sector dos cereais
dos preços agrícolas na Comunidade e no mercado
mundial, bem como a evolução das exportações de
produtos agrícolas sob a forma de mercadorias não
abrangidas pelo anexo I do Tratado, há que limitar a
possibilidade de conceder restituições à exportação de
produtos agrícolas sob a forma das mercadorias nas
quais podem ser incorporados.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1253/1999 (2), e, nomeadamente, o n.o 11 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
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 (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2491/98 da
Comissão (4), prevê no seu artigo 8.o que, na exportação
de mercadorias, os produtos agrícolas utilizados podem
beneficiar de restituições fixadas nos termos dos regulamentos que estabelecem a organização comum de
mercado dos sectores em causa.

(1)

O artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 prevê a
concessão de restituição a certos produtos por ele abrangidos quando exportados sob a forma de mercadorias
constantes do seu anexo B.

(2)

Tendo em conta os compromissos da Comunidade assumidos no âmbito do Acordo sobre a agricultura da
Organização Mundial do Comércio (OMC) (5) e as disponibilidades orçamentais e atenta à evolução previsível

(3)

(4)

É, pois, conveniente rever a lista das mercadorias constante do anexo B.

(5)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo B do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Não é aplicável aos certificados de restituição emitidos antes da
data da sua entrada em vigor.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

1.7.1992, p. 21.
26.6.1999, p. 18.
20.12.1993, p. 18.
19.11.1998, p. 28.
23.12.1994, p. 22.
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ANEXO
«ANEXO B

Código NC

ex 0403

Designação das mercadorias

Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, kefir e outros leites e natas fermentados ou acidificados,
aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau, mesmo concentrados ou adicionados de
açúcar ou de outros edulcorantes:

0403 10

– Iogurte:

0403 10 51 a
0403 10 99

– – Aromatizado ou adicionado de frutas ou de cacau

0403 90

– Outros:

0403 90 71 a
0403 90 99

– – Aromatizado ou adicionado de frutas ou de cacau

ex 0710
0710 40 00
ex 0711

0711 90 30
ex 1704
1806
ex 1901

Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados:
– Milho doce
Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo, com gás sulfuroso ou água
salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a
sua conservação), mas impróprios para a alimentação nesse estado:
– Milho doce
Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco), com exclusão dos extractos de
alcaçuz da subposição 1704 90 10
Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau
Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de
malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, calculado
sob uma base totalmente desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações alimentícias de produtos dos códigos 0401 a 0404, não contendo cacau ou
contendo-o numa proporção inferior a 5 %, em peso, calculado sob uma base totalmente
desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras posições:

1901 10 00

– Preparações para alimentação de crianças, acondicionadas para venda a retalho

1901 20 00

– Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de
bolachas e biscoitos da posição 1905

1901 90

– Outros:

1901 90 11 a
1901 90 19

– – Extractos de malte

1901 90 99

– – – Outros

ex 1902

– – Outros:

Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou
preparadas de outro modo, tais como esparguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, raviole e
canelone; cuscuz, mesmo preparado:
– Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo:

1902 11 00

– – Contento ovos

1902 19

– – Outras

ex 1902 20

– Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo):
– – Outras:
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Código NC

Designação das mercadorias

1902 20 91

– – – Cozidas

1902 20 99

– – – Outras

1902 30

– Outras massas alimentícias

1902 40

– Cuscuz

1903 00 00

Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas, em flocos, grumos, grãos, pérolas ou
formas semelhantes

1904

Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefacção [por exemplo, flocos de
milho (corn flakes)]; cereais, excepto milho, em grãos pré-cozidos ou preparados de outro modo

ex 1905

Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de
cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou
fécula em folhas e produtos semelhantes

ex 2001

Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em
vinagre ou em ácido acético:
– Outros:

2001 90 30

– – Milho doce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Inhames, batatas-doces e partes comestíveis semelhantes de plantas, de teor, em peso, de
amido ou de fécula, igual ou superior a 5 %

ex 2004

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, excepto em vinagre ou em ácido acético,
congelados, com excepção dos produtos da posição 2006:
– Batatas:
– – Outras:

2004 10 91

– – – Sob a forma de farinhas, sêmolas ou flocos
– Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas:

2004 90 10
ex 2005

– – Milho doce (Zea mays var. saccharata)
Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, excepto em vinagre ou em ácido acético,
não congelados, com excepção dos produtos da posição 2006:
– Batatas:

2005 20 10

– – Sob a forma de farinhas, sêmolas e flocos

2005 80 00

– Milho doce (Zea mays var. saccharata)

ex 2008

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou
sem adição de acúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas noutras posições:
– Frutas de casca rija, amendoins e outras sementes, mesmo misturados entre si:
– – Outras:
– – – Sem adição de álcool:
– – – – Sem adição de açúcar:

2008 99 85

– – – – – Milho, com exclusão do milho doce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Inhames, batatas-doces e partes comestíveis semelhantes de plantas, de teor, em peso, de
amido ou de fécula, igual ou superior a 5 %

ex 2101

Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos
ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e
respectivos extractos, essências e concentrados:
– – Preparações à base de extractos, essências ou concentrados ou à base de café:
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2101 12 98

– – – Outras

2101 20

– Extractos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extractos,
essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate:

2101 20 98

– – – Outras

2101 30

– Chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e
concentrados:
– – Chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café:

2101 30 19

– – – Outros
– – Extractos, essências e concentrados de chicória torrada e de outros sucedâneos torrados do
café:

2101 30 99
ex 2102

– – – Outros
Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (excepto as vacinas
da posição 3002); pós para levedar, preparados:
– Leveduras vivas

2102 10 31 e
2102 10 39

– – Leveduras para panificação

2105 00

Sorvetes, mesmo contendo cacau

ex 2106

Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições:
– Outras:

2106 90 10

– – Preparações denominadas fondues
– – Outras:

2106 90 92

– – – Não contendo matérias gordas provenientes do leite, sacarose, isoglicose, glicose, amido ou
fécula, ou contendo, em peso, menos de 1,5 % de matérias gordas provenientes do leite,
menos de 5 % de sacarose ou de isoglicose, menos de 5 % de glicose ou amido ou fécula

2106 90 98

– – – Outras

2202

Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros
edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, excepto sumos de frutas ou de
produtos hortícolas, da posição 2009

2205

Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou substâncias aromáticas

ex 2208

Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas:
– Uísques

2208 30 32 a
2208 30 88

– – Excepto o uísque “Bourbon”

2208 50

– Gin e genebra

2208 60

– Vodka

2208 70

– Licores
– Outros:
– – Outras aguardentes e outras bebidas espirituosas, apresentadas em recipientes de capacidade:
– – – Não superior a 2 l:

2208 90 41

– – – – Ouzo
– – – – Outras:
– – – – – Aguardentes:
– – – – – – Outras:
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2208 90 52

– – – – – – – “Korn”

2208 90 57

– – – – – – Outras

2208 90 69

– – – – – Outras bebidas espirituosas
– – – Superior a 2 l:
– – – – Aguardentes:

2208 90 74

– – – – – Outras

2208 90 78

– – – – Outras bebidas espirituosas

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3302

Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluindo as soluções alcoólicas), à base de uma ou
mais destas substâncias, dos tipos utilizados como matérias básicas para a indústria; outras
preparações à base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizados para a fabricação de bebidas:
– Dos tipos utilizados para as indústrias alimentares ou de bebidas:
– – Dos tipos utilizados para as indústrias de bebidas:
– – – Preparações contendo todos os agentes aromatizantes que caracterizam uma bebida:
– – – – Outras (de teor alcoólico adquirido inferior ou igual a 0,5 % vol):

3302 10 29
ex capítulo 35

– – – – – Outras
Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas:

3505

Dextrinas e outros amidos e féculas modificados (por exemplo, amidos e féculas pré-gelatinizados
ou esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou
féculas modificados

ex 3809

Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou de fixação de matérias
corantes e outros produtos e preparações (por exemplo, aprestos preparados e preparações
mordentes) dos tipos utilizados na indústria têxtil, na indústria do papel, na indústria do couro
ou em indústrias semelhantes, não especificados nem compreendidos em outras posições:

3809 10

– À base de matérias amiláceas

3824 60

Sorbitol, excepto da posição 2905 44»
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REGULAMENTO (CE) N.o 1511/2000 DA COMISSÃO
de 12 de Julho de 2000
que fixa o limiar de intervenção relativo às maçãs para a campanha de 2000/2001
campanha seguinte à da superação do limiar. É conveniente determinar as consequências dessa superação para
este produto e fixar uma redução proporcional à importância da superação relativamente à produção.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1257/1999 (2), e, nomeadamente, os n.os 1 e 2
do seu artigo 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O n.o 1 do artigo 27.o do Regulamento (CE) n.o 2200/96
prevê a fixação de um limiar de intervenção sempre que
o mercado de um produto constante do anexo II registar
ou puder vir a registar desequilíbrios generalizados e
estruturais que dêem ou possam dar origem a um
volume demasiado importante de retiradas.
Pelo Regulamento (CE) n.o 1541/1999 da Comissão (3)
foi fixado um limiar de intervenção relativo às maçãs
para a campanha de 1999/2000. Uma vez que continuam reunidas para estes produtos as condições estabelecidas pelo referido artigo 27.o, há que fixar um limiar
de intervenção relativo às maçãs para a campanha de
2000/2001.

(3)

É indicado fixar o limiar de intervenção relativo às
maçãs em função de uma percentagem da média da
produção para consumo no estado fresco das últimas
cinco campanhas para as quais existem dados disponíveis. É, igualmente, necessário determinar para este
produto o período tido em conta para apreciar a superação do limiar de intervenção.

(4)

Em aplicação do artigo 27.o acima referido, a superação
do limiar de intervenção tem como consequência a diminuição da indemnização comunitária de retirada na

(5)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão das
Frutas e Produtos Hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
O limiar de intervenção relativo às maçãs para a
campanha de 2000/2001 é fixado em 486 900 toneladas.
2.
A superação do limiar de intervenção é apreciada com
base nas retiradas efectuadas durante o período compreendido
entre 1 de Junho de 2000 e 31 de Maio de 2001.
Artigo 2.o
Se a quantidade objecto de retiradas, durante o período determinado no n.o 2 do artigo 1.o, exceder o limiar fixado no n.o 1
do artigo 1.o, a indemnização comunitária de retirada fixada em
aplicação do artigo 26.o do Regulamento (CE) n.o 2200/96 será,
na campanha de comercialização seguinte, reduzida proporcionalmente à importância da superação em relação à produção
que tiver servido de base para o cálculo do limiar.
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 12 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 297 de 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 160 de 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 180 de 15.7.1999, p. 3.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1512/2000 DA COMISSÃO
de 12 de Julho de 2000
que altera o Regulamento (CE) n. 1555/96 que estabelece as normas de execução do regime
relativo à aplicação dos direitos de importação adicionais no sector das frutas e produtos hortícolas
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Em aplicação do n.o 4 do artigo 5.o do Acordo sobre a
agricultura (7), concluído no âmbito das negociações
comerciais multilaterais do ciclo do Uruguai, e com base
nos últimos dados disponíveis para 1996, 1997 e 1998,
é conveniente alterar os volumes de desencadeamento
dos direitos adicionais para as uvas de mesa.

(3)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão das
Frutas e Produtos Hortícolas Frescos,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1257/1999 (2), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu
artigo 33.o,
Considerando o seguinte:
O Regulamento (CE) n.o 1555/96 da Comissão (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1149/2000 (4), prevê uma vigilância da importação
dos produtos referidos no seu anexo. Essa vigilância é
efectuada de acordo com as modalidades previstas no
artigo 308.oD do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissão (5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1662/1999 (6), relativo à vigilância das importações preferenciais.

(1)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo do Regulamento (CE) n.o 1555/96 é substituído pelo
anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

297
160
193
129
253
197

de
de
de
de
de
de

21.11.1996, p. 1.
26.6.1999, p. 80.
3.8.1996, p. 1.
30.5.2000, p. 19.
11.10.1993, p. 1.
29.7.1999, p. 25.

(7) JO L 336 de 23.12.1994, p. 22.
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ANEXO
«ANEXO
Sem prejuízo das regras de interpretação da Nomenclatura Combinada, o enunciado da designação das mercadorias tem
apenas valor indicativo. No âmbito do presente anexo, o campo de aplicação dos direitos adicionais é determinado pelo
alcance dos códigos NC tais quais existem no momento da adopção do presente regulamento. Nos casos em que figure
um “ex” antes do código NC, o campo de aplicação dos direitos adicionais é simultaneamente determinado pelo alcance
do código NC e pelo do período de aplicação correspondente.

N.o de
ordem

Código NC

Designação das mercadorias

Períodos de aplicação

Volumes de
desencadeamento
(toneladas)

78.0015
78.0020

ex 0702 00 00

Tomates

— de 1 de Outubro a 31 de Março
— de 1 de Abril a 30 de Setembro

501 111
639 884

78.0065
78.0075

ex 0707 00 05

Pepinos

— de 1 de Maio a 31 de Outubro
— de 1 de Novembro a 30 de Abril

10 098
3 196

78.0085

ex 0709 10 00

Alcachofras

— de 1 de Novembro a 30 de Junho

19 302

78.0100

0709 90 70

Aboborinhas

— de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro

9 879

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Laranjas

— de 1 de Dezembro a 31 de Maio

753 719

78.0120

ex 0805 20 10

Clementinas

— de 1 de Novembro ao fim de Fevereiro

100 949

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandarinas, tangerinas e satsumas; wilkings e
outros citrinos híbridos semelhantes

— de 1 de Novembro ao fim de Fevereiro

93 803

78.0155
78.0160

ex 0805 30 10

Limões

— de 1 de Junho a 31 de Dezembro
— de 1 de Janeiro a 31 de Maio

186 300
69 813

78.0170

ex 0806 10 10

Uvas de mesa

— de 21 de Julho a 20 de Novembro

256 320

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Maçãs

— de 1 de Janeiro a 31 de Agosto

625 202

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

78.0180

— de 1 de Setembro a 31 de Dezembro

88 229

78.0220
78.0235

ex 0808 20 50

Peras

— de 1 de Janeiro a 30 de Abril
— de 1 de Julho a 31 de Dezembro

184 455
161 019

78.0250

ex 0809 10 00

Damascos

— de 1 de Junho a 31 de Julho

78.0265

ex 0809 20 95

Cerejas, com exclusão das cerejas ácidas

— de 21 de Maio a 10 de Agosto

78.0270

ex 0809 30

Pêssegos, incluídas as nectarinas

— de 11 de Junho a 30 de Setembro

349 940

78.0280

ex 0809 40 05

Ameixas

— de 11 de Junho a 30 de Setembro

41 539»

2 236
20 048
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REGULAMENTO (CE) N.o 1513/2000 DA COMISSÃO
de 12 de Julho de 2000
que altera o Regulamento (CE) n. 2198/98 e eleva a 7 550 073 toneladas o concurso permanente
para a exportação de cevada detido pelo organismo de intervenção alemão
o

ente, por isso, nomeadamente, alterar o anexo I do
Regulamento (CE) n.o 2198/98.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1253/1999 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
O Regulamento (CEE) n.o 2131/93 da Comissão (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 39/1999 (4), fixa os processos e as condições de
colocação à venda dos cereais detidos pelos organismos
de intervenção.

(1)

O Regulamento (CE) n.o 2198/98 da Comissão (5), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1351/2000 (6), abriu um concurso permanente para
a exportação de 7 049 791 toneladas de cevada detido
pelo organismo de intervenção alemão. A Alemanha
informou a Comissão da intenção do seu organismo de
intervenção de proceder a um aumento de 500 282
toneladas da quantidade posta a concurso com vista à
exportação. É conveniente elevar a 7 550 073 toneladas
a quantidade global posta em concurso permanente para
a exportação de cevada detido pelo organismo de intervenção alemão.

(2)

Tendo em conta o aumento das quantidades postas em
concurso, tornou-se necessário fazer modificações na
lista das regiões e das quantidades em stock. É conveni-

(3)

(4)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 2198/98 é alterado do seguinte modo:
1. O artigo 2.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 2.o
1.
O concurso refere-se a uma quantidade máxima de
7 550 073 toneladas de cevada a exportar para todos os
países terceiros com excepção dos Estados Unidos da
América, do Canadá e do México.
2.
As regiões nas quais as 7 550 073 toneladas de cevada
estão armazenadas são as mencionadas no anexo I.»
2. O anexo I é substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
160 de 26.6.1999, p. 18.
191 de 31.7.1993, p. 76.
5 de 9.1.1999, p. 64.
277 de 14.10.1998, p. 9.
155 de 28.6.2000, p. 11.
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ANEXO
«ANEXO I
(em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidades

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

2 343 764

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

594 746

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern

1 966 793

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

2 644 770»
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REGULAMENTO (CE) N.o 1514/2000 DA COMISSÃO
de 12 de Julho de 2000
respeitante ao Regulamento (CE) n.o 1970/96 relativo à abertura e modo de gestão de um
contingente pautal comunitário para o painço do código NC 1008 20 00
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1253/1999 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1970/96 da Comissão,
de 14 de Outubro de 1996, relativo à abertura e modo de
gestão de um contingente pautal comunitário para o painço do
código NC 1008 20 00 (3), e, nomeadamente o n.o 4 do seu
artigo 2.o,
Considerando o seguinte:
Por força do Regulamento (CE) n.o 1970/96, a Comissão deve
fixar um coeficiente único de redução das quantidades de certificados de importação pedidos quando essas quantidades
excedam a quantidade do contingente anual. Os pedidos de
certificados de importação apresentados em 10 de Julho de
2000 para o painço do código NC 1008 20 00 dizem respeito

a 67 750 t e a quantidade a autorizar é de 1 300 t com uma
taxa de direito de 7 EUR/t. É necessário fixar percentagens
correspondentes de redução para os pedidos de certificados de
importação apresentados em 10 de Julho 2000,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
São aceites os pedidos de certificados para o contingente
«painço» previsto no Regulamento (CE) n.o 1970/96 com uma
taxa de direito de 7 EUR/t para o painço do código NC
1008 20 00 presentados em 10 de Julho de 2000 e comunicados à Comissão, relativamente às tonelagens constantes do
mesmo, afectadas de um coeficiente de 0,0191882.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 13 de Julho de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 160 de 26.6.1999, p. 18.
(3) JO L 261 de 15.10.1996, p. 34.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1515/2000 DA COMISSÃO
de 12 de Julho de 2000
que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para o quadragésimo
sétimo concurso público parcial efectuado no âmbito do concurso público permanente referido no
Regulamento (CE) n.o 1489/1999
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

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

(4)

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

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

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para o quadragésimo sétimo concurso público parcial de açúcar
branco, efectuado no âmbito do Regulamento (CE) n.o 1489/
/1999, o montante máximo da restituição à exportação é
fixado em 45,063 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 13 de Julho de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 172 de 8.7.1999, p. 27.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1516/2000 DA COMISSÃO
de 12 de Julho de 2000
que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação
dos melaços no sector do açúcar
rados não representativos da tendência efectiva do
mercado devem igualmente ser excluídos.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

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

(2)

(3)

(4)

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

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

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

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 13 de Julho de
2000.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO
do regulamento que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais à importação dos
melaços no sector do açúcar
(em EUR)
Montante do direito
a aplicar na importação
devido à suspensão
referida no artigo 5.o do
Regulamento (CE) n.o 1422/95
por 100 kg líquido
do produto em causa (2)

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

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

1703 10 00 (1)

8,29

—

0

1703 90 00 (1)

8,76

—

0

Código NC

(1) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 785/68, alterado.
(2) Este montante substitui, nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95, a taxa dos direitos da pauta aduaneira comum fixada
para esses produtos.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1517/2000 DA COMISSÃO
de 12 de Julho de 2000
que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

As restituições aplicáveis à exportação para o açúcar
branco e para o açúcar em bruto foram fixadas pelo
Regulamento (CE) n.o 1467/2000 da Comissão (2).

(2)

A aplicação das modalidades estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 1467/2000, dados de que a Comissão
tem conhecimento, conduz à alteração das restituições à

exportação, actualmente em vigor, em conformidade
com o anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos na alínea a)
do n.o 1 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2038/1999, tal
qual e não desnaturados, fixadas no anexo do Regulamento
(CE) n.o 1467/2000, são modificadas de acordo com os
montantes referidos no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 13 de Julho de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 165 de 6.7.2000, p. 6.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 12 de Julho de 2000, que altera as restituições à exportação do açúcar branco e
do açúcar em bruto puro
Código do produto

Montante da restituição
— EUR/100 kg —

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

36,77
36,26
36,77
36,26

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

— EUR/1 % de sacarose × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,3997
— EUR/100 kg —

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

39,97
42,00
40,12
— EUR/1 % de sacarose × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,3997

( ) O presente montante é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de
92 %. Se o rendimento do açúcar em bruto exportado se afastar de 92 %, o
montante da restituição aplicável será calculado em conformidade com as
disposições do n.o 4 do artigo 19.o do Regulamento (CE) n.o 2038/1999.
2
( ) Fixação suspensa pelo Regulamento (CEE) n.o 2689/85 da Comissão (JO L 255 de
26.9.1985, p. 12), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n.o 3251/85 (JO L 309 de 21.11.1985, p. 14).
1
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REGULAMENTO (CE) N.o 1518/2000 DA COMISSÃO
de 12 de Julho de 2000
que fixa as restituições à exportação de azeite
os custos de exportação dos produtos neste último
mercado.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento n.o 136/66/CEE do Conselho,
de 22 de Setembro de 1966, que estabelece uma organização
comum de mercado no sector das matérias gordas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2702/1999 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 3.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Nos termos do artigo 3.o do Regulamento n.o 136/
/66/CEE, quando o preço na Comunidade for superior às
cotações mundiais, a diferença entre esses preços pode
ser coberta por uma restituição à exportação de azeite
para países terceiros.

(2)

As modalidades relativas à fixação e concessão da restituição à exportação de azeite se determinaram no Regulamento (CEE) n.o 616/72 da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n.o
2962/77 (4).

(3)

Nos termos do n.o 3 do artigo 3.o do Regulamento n.o
136/66/CEE, a restituição deve ser a mesma em relação
a toda a Comunidade.

(4)

Nos termos do n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento n.o
136/66/CEE, a restituição para o azeite deve ser fixada
tendo em consideração a situação e as perspectivas de
evolução, no mercado da Comunidade, dos preços do
azeite e das disponibilidades, bem como os preços do
azeite no mercado mundial. Todavia, no caso de a
situação do mercado mundial não permitir determinar
as cotações mais favoráveis do azeite, pode ter-se em
consideração o preço, nesse mercado, dos principais
óleos vegetais concorrenciais e a diferença verificada,
durante um período representativo, entre esse preço e o
do azeite. O montante da restituição não pode ser superior à diferença existente entre o preço do azeite na
Comunidade e o preço do azeite no mercado mundial,
ajustado, quando for caso disso, de modo a ter em conta

(5)

Nos termos do n.o 3, terceiro parágrafo da alínea b), do
artigo 3.o do Regulamento n.o 136/66/CEE, pode ser
decidido que a restituição seja fixada por concurso. O
concurso incide sobre o montante da restituição e pode
ser limitado a determinados países de destino, bem
como a determinadas quantidades, qualidades e formas
de apresentação.

(6)

Em conformidade com o n.o 3, segundo parágrafo do
artigo 3.o do Regulamento n.o 136/66/CEE, as restituições relativas ao azeite podem ser fixadas em níveis
diferentes consoante o destino quando a situação do
mercado mundial ou as exigências específicas de certos
mercados o exigem.

(7)

As restituições devem ser fixadas pelo menos uma vez
por mês. Em caso de necessidade, podem ser alteradas
no intervalo.

(8)

A aplicação dessas modalidades à situação actual dos
mercados no sector do azeite, nomeadamente ao preço
desse produto na Comunidade e nos mercados dos
países terceiros, leva a que se fixe a restituição nos
montantes constantes do anexo.

(9)

O Comité de Gestão das Matérias Gordas não emitiu
qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo seu
presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos no n.o 2,
alínea c), do artigo 1.o do Regulamento n.o 136/66/CEE são
fixadas nos montantes constantes do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 13 de Julho de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
L 327 de 21.12.1999, p. 7.
L 78 de 31.3.1972, p. 1.
L 348 de 30.12.1977, p. 53.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 12 de Julho de 2000, que fixa as restituições à exportação de azeite
(EUR/100 kg)
Código do produto

Montante da restituição (1)

1509 10 90 9100

0,00

1509 10 90 9900

0,00

1509 90 00 9100

0,00

1509 90 00 9900

0,00

1510 00 90 9100

0,00

1510 00 90 9900

0,00

(1) Para os destinos referidos no artigo 34.o do Regulamento (CEE) n.o 3665/87 da Comissão (JO L 351 de 14.12.1987, p. 1) alterado bem
como para as exportações para os países terceiros.

NB: Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87
da Comissão, alterado.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1519/2000 DA COMISSÃO
de 12 de Julho de 2000
que fixa, em relação à campanha de 2000/2001, o preço mínimo e o montante da ajuda para os
produtos transformados à base de tomate
tomates inteiros pelados e não pelados em conserva e
aos sumos de tomate, deve-se atender à evolução dos
preços e do volume do comércio externo.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2201/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector dos produtos transformados à
base de frutas e produtos hortícolas (1), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2701/1999 (2), e,
nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 3.o e o n.o 9 do seu artigo
4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Nos termos do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE)
n.o 2201/96, o preço mínimo a pagar aos produtores é
determinado com base no preço mínimo aplicável
durante a campanha de comercialização anterior, na
evolução dos preços de mercado no sector das frutas e
produtos hortícolas e na necessidade de assegurar o
escoamento normal do produto fresco de base para os
diferentes destinos, incluindo o abastecimento da indústria de transformação.
Deve continuar a ser aplicado o Regulamento (CEE) n.o
2022/92 da Comissão (3), que estabelece normas de
execução do preço mínimo a pagar ao produtor por
determinados tomates utilizados no fabrico de concentrados, sumos e flocos de tomate, em função do respectivo teor de extracto seco solúvel.
O artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2201/96 define os
critérios de fixação do montante da ajuda à produção. É
designadamente necessário atender à ajuda fixada ou
calculada antes da redução prevista no n.o 10 do mesmo
artigo para a campanha de comercialização anterior,
ajustada para ter em conta a evolução do preço mínimo
a pagar aos produtores e a diferença entre o custo da
matéria-prima estabelecido na Comunidade e o custo da
matéria-prima nos principais países terceiros concorrentes. No que diz respeito aos concentrados de tomate,

(4)

O n.o 10 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2201/96
estatui que a ajuda fixada para o concentrado de tomate
e seus derivados é reduzida em 5,37 %. Será pago um
complemento a esta ajuda reduzida em função das quantidades de concentrado produzido em França e Portugal.

(5)

O Comité de Gestão dos produtos transformados à base
de frutas e produtos hortícolas não emitiu nenhum
parecer durante o prazo fixado pelo seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em relação à campanha de 2000/2001, o preço mínimo, referido no artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 2201/96, a pagar ao
produtor é fixado no anexo I.
Artigo 2.o
1.
Em relação à campanha de 2000/2001, a ajuda à
produção, referida no artigo 4.o do mesmo regulamento, é
fixada no anexo II.
2.
O complemento da ajuda fixada para o concentrado de
tomate, o sumo de tomate e os flocos de tomate, referido no
n.o 10, segundo parágrafo, do artigo 4.o do Regulamento (CE)
n.o 2201/96, será fixado pela Comissão se for preenchida a
condição prevista no mesmo parágrafo.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 297 de 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 327 de 21.12.1999, p. 5.
(3) JO L 207 de 23.7.1992, p. 9.
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ANEXO I
Preço mínimo a pagar aos produtores
Produção

EUR/100 kg de peso líquido à partida do produtor ou
organização de produtores

Tomates para o fabrico de:
a) Concentrado e sumo de tomate, com um teor de extracto seco
solúvel compreendido entre 4,8 % e 5,4 %

8,805 (1)

b) Tomates inteiros, pelados ou não, em conserva ou tomates
pelados e congelados:
— da variedade San Marzano

14,575

— da variedade Roma e variedades similares

11,212

c) Tomates não inteiros, pelados ou não, em conserva ou tomates
não inteiros pelados e congelados

8,805

d) Flocos de tomate, com um teor de extracto seco solúvel
compreendido entre 4,8 % e 5,4 %

11,212 (1)

(1) Estes preços são corrigidos de:
– 5 % se o teor em extracto seco solúvel é inferior a 4,8 % mas igual ou superior a 4 %,
+ 5 % se o teor em extracto seco solúvel é superior a 5,4 %.
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ANEXO II
Ajuda à produção

Produto

EUR/100 kg de peso líquido

1. Concentrado de tomate, com um teor de extracto seco igual ou superior a
28 %, mas inferior a 30 %

17,178

2. Tomates inteiros pelados em conserva ou sumo de tomate:
a) De variedade San Marzano

6,528

b) De variedade Roma e de variedades similares

4,604

3. Tomates inteiros pelados conservados em água da variedade Roma e de
variedades similares

3,913

4. Tomates inteiros não pelados em conserva de variedades Roma e de variedades similares

3,223

5. Tomates inteiros pelados congelados:
a) De variedade San Marzano

6,528

b) De variedade Roma e de variedades similares

4,604

6. Tomates não inteiros ou em pedaços, pelados em conserva
7. Tomates não inteiros ou em pedaços, não pelados em conserva

3,223

8. Tomates não inteiros pelados e congelados
9. Flocos de tomate

57,162

10. Sumo de tomate, com um teor de extracto seco igual ou superior a 7 %, mas
inferior a 12 %:
a) Com um teor de extracto seco igual ou superior a 7 %, mas inferior a 8 %

4,443

b) Com um teor de extracto seco igual ou superior a 8 %, mas inferior a 10 %

5,331

c) Com um teor de extracto seco igual ou superior a 10 %

6,516

11. Sumo de tomate, com um teor de extracto seco a 7 %:
a) Com um teor de extracto seco igual ou superior a 5 %

3,554

b) Com um teor de extracto seco igual ou superior a 4,5 % mas inferior a 5 %

2,814
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DIRECTIVA 2000/45/CE DA COMISSÃO
de 6 de Julho de 2000
que estabelece métodos de análise comunitários para a determinação da vitamina A, da vitamina E e
do triptofano nos alimentos para animais
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 70/373/CEE do Conselho, de 20
de Julho de 1970, relativa à introdução de modos de colheita
de amostras e de métodos de análise comunitários para o
controlo oficial dos alimentos para animais (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da
Finlândia e da Suécia (2), e, nomeadamente, o seu artigo 2.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Artigo 2.o

A Directiva 70/524/CEE do Conselho, de 23 de
Novembro de 1970, relativa aos aditivos na alimentação
para animais (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 2439/1999 da Comissão (4),
de 17 de Novembro de 1999, estabelece a indicação
obrigatória na rotulagem dos teores de vitamina A e
vitamina E quando tais substâncias sejam incorporadas
em pré-misturas ou alimentos para animais.

Quando os Estados-Membros adoptarem tais disposições, estas
devem incluir uma referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial.
As modalidades dessa referência serão adoptadas pelos Estados-Membros.

É necessário estabelecer métodos de análise comunitários
para a pesquisa das referidas substâncias.

(5)

As medidas previstas na presente directiva estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente dos
Alimentos para Animais,

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

Os Estados-Membros zelarão por que as análises efectuadas
com vista ao controlo oficial do teor de vitamina A, vitamina E
e triptofano nos alimentos para animais e pré-misturas o sejam
por aplicação dos métodos descritos no anexo da presente
directiva.

Os Estados-Membros porão em vigor, o mais tardar em 31 de
Agosto de 2000, as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para dar cumprimento à presente
directiva. Do facto informarão imediatamente a Comissão.

(4)

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

Artigo 1.o

A Directiva 70/373/CEE prevê que o controlo oficial dos
alimentos para animais, destinado a verificar a observância das condições estabelecidas pelas disposições
legislativas, regulamentares e administrativas relativas à
qualidade e composição dos alimentos para animais, seja
exercido segundo modos de colheita de amostras e
métodos de análise comunitários.

A Directiva 79/373/CEE do Conselho, de 2 de Abril de
1979, relativa à comercialização de alimentos
compostos para animais (5), com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2000/16/CE (6) e a Directiva
93/74/CEE do Conselho, de 13 de Setembro de 1993,
relativa aos alimentos para animais com objectivos
nutricionais específicos (7), com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 96/25/CE (8), estabelecem que
os aminoácidos sejam declarados na rotulagem dos
alimentos para animais.

(3)

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

L
C
L
L
L
L
L
L

170 de 3.8.1970, p. 2.
241 de 29.8.1994, p. 1.
270 de 14.12.1970, p. 1.
297 de 18.11.1999, p. 8.
86 de 6.4.1979, p. 30.
105 de 3.5.2000, p. 36.
237 de 22.9.1993, p. 23.
125 de 23.5.1996, p. 35.

Os Estados-Membros aplicarão essas disposições a partir de 1
de Setembro de 2000.

Artigo 3.o
A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 4.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.
Feito em Bruxelas, em 6 de Julho de 2000.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO
PARTE A
DETERMINAÇÃO DA VITAMINA A
1.

Objectivo e campo de aplicação
O método permite determinar a vitamina A (retinol) em alimentos compostos para animais e pré-misturas. A
«vitamina A» determinada pelo presente método compreende todo o álcool retinílico trans e os seus isómeros cis.
O teor de vitamina A é expresso em unidades internacionais (UI) por quilograma. Uma unidade internacional
corresponde à actividade de 0,300 µg de vitamina A totalmente trans na forma de álcool ou 0,344 µg de
vitamina A totalmente trans na forma de acetato ou 0,550 µg de vitamina A totalmente trans na forma de
palmitato.
O limite de determinação é 2 000 UI de vitamina A por kg.

2.

Princípio
Hidrólise da amostra com solução etanólica de hidróxido de potássio e extracção da vitamina A com éter de
petróleo. Remoção do solvente por evaporação e dissolução do resíduo em metanol; se necessário, diluição até à
concentração requerida. Determinação do teor de vitamina A por cromatografia líquida de alta resolução (HPLC)
de fase reversa, com um detector de UV ou de fluorescência. Os parâmetros cromatográficos são escolhidos de
forma a não haver separação entre a vitamina A totalmente trans na forma de álcool e os seus isómeros cis.

3.

Reagentes

3.1.

Etanol, σ = 96 %

3.2.

Éter de petróleo com ponto de ebulição compreendido entre 40 °C e 60 °C

3.3.

Metanol

3.4.

Solução de hidróxido de potássio, β = 50 g/100 ml

3.5.

Solução de ascorbato de sódio, β = 10 g/100 ml (ver as observações do ponto 7.7)

3.6.

Sulfureto de sódio, Na2S · xH2O (x = 7-9)

3.6.1.

Solução de sulfureto de sódio, c = 0,5 mol/l em glicerol, β = 120 g/l (para x = 9) (ver as observações do ponto
7.8)

3.7.

Solução de fenolftaleína, β = 2 g/100 ml em etanol (3.1)

3.8.

2-Propanol

3.9.

Fase móvel para a HPLC: mistura de metanol (3.3) e água, por exemplo 980 + 20 (v + v). A proporção exacta
dependerá das características da coluna utilizada

3.10.

Azoto isento de oxigénio

3.11.

Vitamina A totalmente trans na forma de acetato, extra pura, de actividade certificada, por exemplo
2,80 × 106 UI/g

3.11.1. Solução de reserva de vitamina A totalmente trans na forma de acetato: em balão aferido de 100 ml, pesar, com
a aproximação de 0,1 mg, 50 mg de vitamina A na forma de acetato (3.11). Dissolver com 2-propanol (3.8) e
completar o volume com o mesmo solvente até ao traço. A concentração nominal desta solução é de 1 400 UI
de vitamina A por ml. A concentração exacta é determinada conforme descrito em 5.6.3.1
3.12.

Vitamina A totalmente trans na forma de palmitato, extra pura, de actividade certificada, por exemplo
1,80 × 106 UI/g

3.12.1. Solução de reserva de vitamina A totalmente trans na forma de palmitato: em balão aferido de 100 ml, pesar,
com a aproximação de 0,1 mg, 80 mg de vitamina A na forma de palmitato (3.12). Dissolver com 2-propanol
(3.8) e completar o volume com o mesmo solvente até ao traço. A concentração nominal desta solução é de
1 400 UI de vitamina A por ml. A concentração exacta é determinada conforme descrito em 5.6.3.2
3.13.

2,6-Di-tert-butil-4-metilfenol (BHT) (ver as observações do ponto 7.5).

4.

Equipamento

4.1.

Evaporador rotativo

4.2.

Material de vidro ambarizado
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4.2.1.

Balões de 500 ml de fundo plano ou Erlenmeyer, com colo esmerilado e tampa

4.2.2.

Balões aferidos de 10, 25, 100 e 500 ml, com colo estreito esmerilado e tampa

4.2.3.

Ampolas de decantação, de 1 000 ml, com colo esmerilado e tampa

4.2.4.

Balões em forma de pêra, de 250 ml, com colo esmerilado e tampa

4.3.

Condensador de Allihn, com camisa de 300 mm, com colo esmerilado e adaptador para alimentação de gás

4.4.

Papel de filtro de pregas, com 185 mm de diâmetro, para a separação de fases (por exemplo, Schleicher &
Schuell 597 HY 1/2)

4.5.

Equipamento de HPLC

4.5.1.

Coluna para cromatografia líquida, com 250 mm × 4 mm, enchimento C18 de 5 ou 10 µm, ou equivalente
(critério de eficiência: pico único para todos os isómeros do retinol nas condições da HPLC)

4.5.2.

Detector de UV ou de fluorescência, com comprimento de onda regulável

4.6.

Espectrofotómetro com células de quartzo de 10 mm

4.7.

Banho de água equipado com um agitador magnético

4.8.

Aparelho de extracção, constituído por (ver a figura 1):

4.8.1.

Cilindro de vidro de 1 litro com colo esmerilado e tampa

4.8.2.

Dispositivo de vidro com colo esmerilado, adaptável ao precedente, com uma tubuladura lateral e um tubo axial
ajustável. O tubo ajustável termina em U na extremidade inferior e é afilado na extremidade oposta, para permitir
a transferência da fase líquida superior no cilindro para uma ampola de decantação

5.

Técnica
Nota: A vitamina A é sensível à luz (ultravioleta) e à oxidação. Efectuar, todas as operações na ausência de luz (utilizando

material de vidro ambarizado ou protegido com folha de alumínio) e de oxigénio (sob corrente de azoto). Durante a
extracção, o ar acima do líquido deve ser substituído por azoto (para evitar excessos de pressão, soltar a tampa de vez em
quando).

5.1.

Preparação da amostra
Moer a amostra de forma a poder passá-la por um crivo de 1 mm, tomando as devidas precauções para evitar a
formação de calor. Efectuar a moagem imediatamente antes da pesagem e saponificação; caso contrário, pode
haver perdas de vitamina A.

5.2.

Saponificação
Em função do teor de vitamina A, pesar, com a aproximação de 0,01 g, 2 g a 25 g de amostra num balão de
500 ml de fundo plano ou Erlenmeyer (4.2.1). Adicionar sucessivamente, sob agitação, 130 ml de etanol (3.1),
aproximadamente 100 mg de BHT (3.13), 2 ml da solução de ascorbato de sódio (3.5) e 2 ml da solução de
sulfureto de sódio (3.6). Adaptar o condensador (4.3) ao balão e mergulhar este último no banho de água
equipado com um agitador magnético (4.7). Aquecer até à ebulição e deixar em refluxo durante 5 minutos.
Adicionar em seguida, pelo condensador (4.3), 25 ml da solução de hidróxido de potássio (3.4) e deixar em
refluxo durante mais 25 minutos, com agitação e sob uma corrente ligeira de azoto. Lavar o condensador com
cerca de 20 ml de água e arrefecer o conteúdo do balão até à temperatura ambiente.

5.3.

Extracção
Transferir quantitativamente a solução de saponificação para uma ampola de decantação de 1 000 ml (4.2.3) ou
para o aparelho de extracção (4.8), lavando com um volume total de 250 ml de água. Lavar o balão de
saponificação sucessivamente com 25 ml de etanol (3.1) e 100 ml de éter de petróleo (3.2) e transferir os
líquidos de lavagem para a ampola de decantação ou aparelho de extracção. A proporção de água e etanol na
solução combinada assim constituída deve ser aproximadamente 2:1. Agitar vigorosamente durante 2 minutos e
deixar em repouso durante 2 minutos.

5.3.1.

Extracção com uma ampola de decantação (4.2.3)
Depois da separação das fases (ver as observações do ponto 7.3), transferir a fase etérea para outra ampola de
decantação (4.2.3). Repetir duas vezes a operação de extracção com 100 ml de éter de petróleo (3.2) e mais duas
vezes com 50 ml de éter de petróleo (3.2).
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Lavar os extractos combinados na ampola de decantação por duas vezes, com volumes de 100 ml de água cada,
agitando suavemente por rotação (para evitar a formação de emulsões), e, em seguida, agitar vigorosamente com
mais volumes de 100 ml de água até esta permanecer incolor à solução de fenolftaleína (3.7) (quatro lavagens
são normalmente suficientes). Filtrar o extracto lavado por filtro de pregas de separação de fases (4.4) seco para
um balão aferido de 500 ml (4.2.2), para remover alguma água ainda em suspensão. Lavar a ampola de
decantação e o filtro com 50 ml de éter de petróleo (3.2), completar o volume com éter de petróleo (3.2) até ao
traço e homogeneizar.
5.3.2.

Extracção com o aparelho de extracção (4.8)
Depois da separação das fases (ver as observações do ponto 7.3), substituir a tampa do cilindro de vidro (4.8.1)
pelo dispositivo de vidro com esmerilado (4.8.2) e colocar a extremidade inferior em U do tubo ajustável de
modo a que fique imediatamente acima do nível da interface. Aumentar a pressão por alimentação de azoto
através da tubuladura lateral e transferir a fase etérea superior para uma ampola de decantação de 1 000 ml
(4.2.3). Adicionar 100 ml de éter de petróleo (3.2) ao cilindro, tapar e agitar vigorosamente. Depois da separação
das fases, transferir a fase superior para a ampola de decantação conforme descrito acima. Repetir a operação de
extracção com mais 100 ml de éter de petróleo (3.2) e duas vezes com volumes de 50 ml de éter de petróleo
(3.2), transferindo as fases etéreas para a ampola de decantação.
Lavar os extractos etéreos combinados conforme descrito em 5.3.1 e proceder conforme descrito no mesmo
ponto.

5.4.

Preparação da solução da amostra para a HPLC
Pipetar uma alíquota da solução de éter de petróleo (obtida em 5.3.1 ou 5.3.2) para um balão em forma de pêra
de 250 ml (4.2.4). Evaporar o solvente quase até à secura em evaporador rotativo (4.1), sob pressão reduzida,
num banho a temperatura não superior a 40 °C. Restabelecer a pressão atmosférica com uma alimentação de
azoto (3.10) e retirar o balão do evaporador rotativo. Remover o solvente restante sob corrente de azoto (3.10) e
dissolver imediatamente o resíduo com um volume conhecido (10 ml-100 ml) de metanol (3.3) (a concentração
de vitamina A deve estar compreendida entre 5 UI/ml e 30 UI/ml).

5.5.

Determinação por HPLC
Procede-se à separação da vitamina A numa coluna de fase reversa C18 (4.5.1) e determina-se a sua concentração
com um detector de UV (325 nm) ou de fluorescência (excitação: 325 nm; emissão: 475 nm) (4.5.2).
Injectar uma alíquota (por exemplo, 20 µl) da solução metanólica obtida em 5.4 e eluir com a fase móvel (3.9).
Calcular a altura ou área média dos picos correspondente a várias injecções da mesma solução da amostra e a
altura ou área média dos picos correspondente a várias injecções das soluções de calibração (5.6.2).
Condições da HPLC
As condições a seguir especificadas são-no a título indicativo. Poderão escolher-se outras condições, desde que
produzam resultados equivalentes.
Coluna de cromatografia líquida (4.5.1):

250 mm × 4 mm, enchimento C18 de 5 ou 10 µm, ou
equivalente

Fase móvel (3.9):

Mistura de metanol (3.3) e água, por exemplo 980 + 20
(v + v)

Fluxo:

1-2 ml/minutos

Detector (4.5.2):

Detector de UV (325 nm) ou de fluorescência (excitação:
325 nm; emissão: 475 nm)

5.6.

Calibração

5.6.1.

Preparação das soluções-padrão de trabalho
Pipetar 20 ml da solução de reserva de vitamina A na forma de acetato (3.11.1) ou 20 ml da solução de reserva
de vitamina A na forma de palmitato (3.12.1) para um balão de 500 ml de fundo plano ou de Erlenmeyer
(4.2.1) e efectuar a hidrólise conforme descrito em 5.2, mas sem adicionar BHT. Proceder, em seguida, à
extracção com éter de petróleo (3.2) conforme descrito em 5.3 e completar o volume com éter de petróleo (3.2)
até perfazer 500 ml. Evaporar 100 ml do extracto obtido no evaporador rotativo (ver 5.4) quase até à secura,
remover o solvente restante sob corrente de azoto (3.10) e redissolver o resíduo com 10,0 ml de metanol (3.3).
A concentração nominal desta solução é de 560 UI de vitamina A por ml. A concentração exacta é determinada
conforme descrito em 5.6.3.3. Preparar a solução padrão de trabalho imediatamente antes da sua utilização.
Pipetar 2,0 ml desta solução-padrão de trabalho para um balão aferido de 20 ml, completar o volume com
metanol (3.3) até ao traço e homogeneizar. A concentração nominal desta solução-padrão de trabalho diluída é
de 56 UI de vitamina A por ml.
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5.6.2.

Preparação das soluções de calibração e traçado da curva de calibração
Pipetar 1,0, 2,0, 5,0 e 10,0 ml da solução-padrão de trabalho diluída para uma série de balões aferidos de
20 ml, completar o volume com metanol (3.3) até ao traço e homogeneizar. A concentração nominal destas
soluções é de 2,8, 5,6, 14,0 e 28,0 UI de vitamina A por ml.
Injectar vários volumes de 20 µl de cada solução de calibração e determinar as alturas ou áreas médias dos picos.
Traçar uma curva de calibração com base nas alturas ou áreas médias dos picos e nos resultados obtidos na
padronização no ultravioleta (5.6.3.3).

5.6.3.

Padronização no UV das soluções-padrão

5.6.3.1. Solução de reserva de vitamina A na forma de acetato
Pipetar 2,0 ml da solução de reserva de vitamina A na forma de acetato (3.11.1) para um balão aferido de 50 ml
(4.2.2) e completar o volume com 2-propanol (3.8) até ao traço. A concentração nominal desta solução é de
56 UI de vitamina A por ml. Pipetar 3,0 ml desta solução diluída de vitamina A na forma de acetato para um
balão aferido de 25 ml e completar o volume com 2-propanol (3.8) até ao traço. A concentração nominal desta
solução é de 6,72 UI de vitamina A por ml. Traçar o espectro de UV desta solução no espectrofotómetro (4.6),
entre 300 nm e 400 nm, em relação ao 2-propanol (3.8). O máximo de absorção deve estar compreendido
entre 325 nm e 327 nm.
Cálculo do teor de vitamina A:
UI de vitamina A/ml = E326 × 19,0
(E

1%
da vitamina A na forma de acetato = 1 530 a 326 nm, em 2-propanol)
1 cm

5.6.3.2. Solução de reserva de vitamina A na forma de palmitato
Pipetar 2,0 ml da solução de reserva de vitamina A na forma de palmitato (3.12.1) para um balão aferido de
50 ml (4.2.2) e completar o volume com 2-propanol (3.8) até ao traço. A concentração nominal desta solução é
de 56 UI de vitamina A por ml. Pipetar 3,0 ml desta solução diluída de vitamina A na forma de palmitato para
um balão aferido de 25 ml e completar o volume com 2-propanol (3.8) até ao traço. A concentração nominal
desta solução é de 6,72 UI de vitamina A por ml. Traçar o espectro de UV desta solução no espectrofotómetro
(4.6), entre 300 nm e 400 nm, em relação ao 2-propanol (3.8). O máximo de absorção deve estar compreendido entre 325 nm e 327 nm.
Cálculo do teor de vitamina A:
UI de vitamina A/ml = E326 × 19,0
(E

1%
da vitamina A na forma de palmitato = 957 a 326 nm, em 2-propanol)
1 cm

5.6.3.3. Solução-padrão de trabalho de vitamina A
Pipetar 3,0 ml da solução-padrão de trabalho não diluída de vitamina A, preparada conforme descrito em 5.6.1,
para um balão aferido de 50 ml (4.2.2) e completar o volume com 2-propanol (3.8) até ao traço. Pipetar 5,0 ml
desta solução para um balão aferido de 25 ml e completar o volume com 2-propanol (3.8) até ao traço. A
concentração nominal desta solução é de 6,72 UI de vitamina A por ml. Traçar o espectro de UV desta solução
no espectrofotómetro (4.6), entre 300 nm e 400 nm, em relação ao 2-propanol (3.8). O máximo de absorção
deve estar compreendido entre 325 nm e 327 nm.
Cálculo do teor de vitamina A:
UI de vitamina A/ml = E325 × 18,3
(E

6.

1%
da vitamina A na forma de álcool = 1 821 a 325 nm, em 2-propanol)
1 cm

Cálculo dos resultados
A partir da altura ou área média dos picos da vitamina A da solução da amostra, determinar a concentração desta
em UI/ml com base na curva de calibração (5.6.2).
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O teor de vitamina A, w, da amostra, expresso em UI/kg, é dado pela seguinte fórmula:
500 · β · V2 · 1 000

w=

V1 · m

[UI/kg]

em que:
β

= concentração, em UI/ml, de vitamina A da solução da amostra (5.4)

V1 = volume, em ml, de solução da amostra (5.4)
V2 = volume, em ml, da alíquota tomada em 5.4
m = massa, em g, da toma de amostra analisada
7.

Observações

7.1.

No caso das amostras com baixas concentrações de vitamina A, pode ser útil combinar os extractos etéreos de
duas saponificações (quantidade pesada: 25 g) numa única solução da amostra para a determinação por HPLC.

7.2.

A toma de amostra utilizada na análise não deve conter mais de 2 g de matérias gordas.

7.3.

Se não se der a separação de fases, adicionar aproximadamente 10 ml de etanol (3.1), para desfazer a emulsão.

7.4.

No caso do óleo de fígado de bacalhau e outras matérias gordas puras, o tempo de saponificação deve ser
aumentado para 45-60 minutos.

7.5.

Em vez de BHT, pode utilizar-se hidroquinona.

7.6.

É possível separar os isómeros do retinol com uma coluna de fase normal.

7.7.

Em vez da solução de ascorbato de sódio, podem utilizar-se aproximadamente 150 mg de ácido ascórbico.

7.8.

Em vez da solução de sulfureto de sódio, podem utilizar-se aproximadamente 50 mg de EDTA.

8.

Repetibilidade
A diferença entre os resultados de duas determinações paralelas efectuadas para a mesma amostra não deve
exceder 15 % do maior dos valores.

9.

Resultados de um estudo interlaboratorial (1)

Pré-mistura

Pré-mistura

Alimento com
minerais

Concentrado
proteico

Alimento para
leitões

L

13

12

13

12

13

n

48

47

46

49

45

média [UI/kg]

17,02 × 10

1,21 × 10

537 100

151 800

18 070

sr [UI/kg]

0,51 × 106

0,039 × 106

22 080

12 280

682

r [UI/kg]

1,43 × 106

0,109 × 106

61 824

34 384

1 910

CVr [%]

3,0

3,5

4,1

8,1

3,8

6

6

sR [UI/kg]

1,36 × 10

0,069 × 10

46 300

23 060

3 614

R [UI/kg]

3,81 × 106

0,193 × 106

129 640

64 568

10 119

CVR [%]

8,0

6,2

8,6

15

20

L:
n:
sr:
sR:
r:
R:
CVr:
CVR:

6

6

número de laboratórios
número de valores singelos
desvio-padrão da repetibilidade
desvio-padrão da reprodutibilidade
repetibilidade
reprodutibilidade
coeficiente de variação da repetibilidade
coeficiente de variação da reprodutibilidade

(1) Organizado pelo grupo de trabalho «Alimentos para animais» do Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und
Forschungsanstalten (VDLUFA).
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Figura 1: Aparelho de extracção (4.8)
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PARTE B
DETERMINAÇÃO DA VITAMINA E

1.

Objectivo e campo de aplicação
O método permite determinar a vitamina E em alimentos compostos para animais e pré-misturas. O teor de
vitamina E é expresso em mg de acetato de DL-α-tocoferol por quilograma. 1 mg de acetato de DL-α-tocoferol
corresponde a 0,91 mg de DL-α-tocoferol (vitamina E).
O limite de determinação é de 2 mg de vitamina E por kg.

2.

Princípio
Hidrólise da amostra com solução etanólica de hidróxido de potássio e extracção da vitamina E com éter de
petróleo. Remoção do solvente por evaporação e dissolução do resíduo em metanol; se necessário, diluição até à
concentração requerida. Determinação do teor de vitamina E por cromatografia líquida de alta resolução (HPLC)
de fase reversa, com um detector de fluorescência ou de UV.

3.

Reagentes

3.1.

Etanol, σ = 96 %.

3.2.

Éter de petróleo com ponto de ebulição compreendido entre 40 °C e 60 °C

3.3.

Metanol

3.4.

Solução de hidróxido de potássio, β = 50 g/100 ml

3.5.

Solução de ascorbato de sódio, β = 10 g/100 ml (ver as observações do ponto 7.7)

3.6.

Sulfureto de sódio, Na2S·xH2O (x = 7-9).

3.6.1.

Solução de sulfureto de sódio, c = 0,5 mol/l em glicerol, β = 120 g/l (para x = 9) (ver as observações do ponto
7.8)

3.7.

Solução de fenolftaleína, β = 2 g/100 ml em etanol (3.1)

3.8.

Fase móvel para a HPLC: mistura de metanol (3.3) e água, por exemplo 980 + 20 (v + v). A proporção exacta
dependerá das características da coluna utilizada

3.9.

Azoto isento de oxigénio

3.10.

Acetato de DL-α-tocoferol, extra-puro, de actividade certificada

3.10.1. Solução de reserva de acetato de DL-α-tocoferol: em balão aferido de 100 ml, pesar, com a aproximação de
0,1 mg, 100 mg de acetato de DL-α-tocoferol (3.10). Dissolver com etanol (3.1) e completar o volume com o
mesmo solvente até ao traço. 1 ml desta solução contém 1 mg de acetato de DL-α-tocoferol. (padronização no
UV: ver o ponto 5.6.1.3; estabilização: ver as observações do ponto 7.4.)
3.11.

DL-α-tocoferol, extra-puro, de actividade certificada

3.11.1. Num balão aferido de 100 ml, pesar, com a aproximação de 0,1 mg, 100 mg de DL-α-tocoferol (3.10).
Dissolver com etanol (3.1) e completar o volume com o mesmo solvente até ao traço. 1 ml desta solução
contém 1 mg de DL-α-tocoferol (padronização no UV: ver o ponto 5.6.2.3; estabilização: ver as observações do
ponto 7.4.)
3.12.

2,6-Di-tert-butil-4-metilfenol (BHT) (ver as observações do ponto 7.5)

4.

Equipamento

4.1.

Evaporador rotativo

4.2.

Material de vidro ambarizado

4.2.1.

Balões de 500 ml de fundo plano ou Erlenmeyer, com colo esmerilado e tampa
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4.2.2.

Balões aferidos de 10, 25, 100 e 500 ml, com colo estreito esmerilado e tampa

4.2.3.

Ampolas de decantação, de 1 000 ml, com colo esmerilado e tampa

4.2.4.

Balões em forma de pêra, de 250 ml, com colo esmerilado

4.3.

Condensador de Allihn, com camisa de 300 mm, colo esmerilado e adaptador para alimentação de gás

4.4.

Papel de filtro de pregas, com 185 mm de diâmetro, para a separação de fases (por exemplo, Schleicher &
Schuell 597 HY 1/2)

4.5.

Equipamento de HPLC

4.5.1.

Coluna para cromatografia líquida com 250 mm x 4 mm e enchimento C18 com granulometria de 5 ou 10 µm,
ou equivalente

4.5.2.

Detector de fluorescência ou de UV, com comprimento de onda regulável

4.6.

Espectrofotómetro com células de quartzo de 10 mm

4.7.

Banho de água equipado com um agitador magnético

4.8.

Aparelho de extracção, constituído por (ver a figura 1):

4.8.1.

Cilindro de vidro de 1 litro com colo esmerilado e tampa

4.8.2.

Dispositivo de vidro com colo esmerilado, adaptável ao precedente, com uma tubuladura lateral e um tubo axial
ajustável. O tubo ajustável termina em U na extremidade inferior e é afilado na extremidade oposta, para permitir
a transferência da fase líquida superior do cilindro para uma ampola de decantação.

5.

Técnica
Nota: A vitamina E é sensível à luz (ultravioleta) e à oxidação. Efectuar todas as operações na ausência de luz (utilizando material

de vidro ambarizado ou protegido com folha de alumínio) e de oxigénio (sob corrente de azoto). Durante a extracção, o ar
acima do líquido deve ser substituído por azoto (para evitar excessos de pressão, soltar a tampa de vez em quando).

5.1.

Preparação da amostra
Moer a amostra de forma a poder passá-la por um crivo de 1 mm, tomando as devidas precauções para evitar a
formação de calor. Efectuar a moagem imediatamente antes da pesagem e saponificação; caso contrário, pode
haver perdas de vitamina E.

5.2.

Saponificação
Em função do teor de vitamina E, pesar com a aproximação de 0,01 g, 2 g a 25 g de amostra num balão de
fundo plano ou Erlenmeyer de 500 ml (4.2.1). Adicionar sucessivamente, sob agitação, 130 ml de etanol (3.1),
aproximadamente 100 mg de BHT (3.12), 2 ml da solução de ascorbato de sódio (3.5) e 2 ml da solução de
sulfureto de sódio (3.6). Adaptar o condensador (4.3) ao balão e mergulhar este último no banho de água
equipado com um agitador magnético (4.7). Aquecer até à ebulição e deixar em refluxo durante 5 minutos.
Adicionar em seguida, pelo condensador (4.3), 25 ml da solução de hidróxido de potássio (3.4) e deixar em
refluxo durante mais 25 minutos, com agitação e sob uma corrente ligeira de azoto. Lavar o condensador com
cerca de 20 ml de água e arrefecer o conteúdo do balão até à temperatura ambiente.

5.3.

Extracção
Transferir quantitativamente a solução de saponificação para uma ampola de decantação de 1 000 ml (4.2.3) ou
para o aparelho de extracção (4.8), lavando com um volume total de 250 ml de água. Lavar o balão de
saponificação sucessivamente com 25 ml de etanol (3.1) e 100 ml de éter de petróleo (3.2) e transferir os
líquidos de lavagem para a ampola de decantação ou aparelho de extracção. A proporção de água e etanol na
solução combinada assim constituída deve ser aproximadamente 2:1. Agitar vigorosamente durante 2 minutos e
deixar em repouso durante 2 minutos.

5.3.1.

Extracção com uma ampola de decantação (4.2.3)
Depois da separação das fases (ver as observações do ponto 7.3), transferir a fase etérea para outra ampola de
decantação (4.2.3). Repetir duas vezes a operação de extracção com 100 ml de éter de petróleo (3.2) e mais duas
vezes com 50 ml de éter de petróleo (3.2).
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Lavar os extractos combinados na ampola de decantação por duas vezes, com volumes de 100 ml de água cada,
agitando suavemente por rotação (para evitar a formação de emulsões), e, em seguida, agitar vigorosamente com
mais volumes de 100 ml de água até esta permanecer incolor à solução de fenolftaleína (3.7) (quatro lavagens
são normalmente suficientes). Filtrar o extracto lavado por filtro de pregas de separação de fases (4.4) seco para
um balão aferido de 500 ml (4.2.2), para remover alguma água ainda em suspensão. Lavar a ampola de
decantação e o filtro com 50 ml de éter de petróleo (3.2), completar o volume com éter de petróleo (3.2) até ao
traço e homogeneizar.
5.3.2.

Extracção com aparelho de extracção (4.8)
Depois da separação das fases (ver as observações do ponto 7.3), substituir a tampa do cilindro de vidro (4.8.1)
pelo dispositivo de vidro com esmerilado (4.8.2) e colocar a extremidade inferior em U do tubo ajustável de
modo a que fique imediatamente acima do nível da interface. Aumentar a pressão por alimentação de azoto
através da tubuladura lateral e transferir a fase etérea superior para uma ampola de decantação de 1 000 ml
(4.2.3). Adicionar 100 ml de éter de petróleo (3.2) ao cilindro, tapar e agitar vigorosamente. Depois da separação
das fases, transferir a fase superior para a ampola de decantação conforme descrito acima. Repetir a operação de
extracção com mais 100 ml de éter de petróleo (3.2) e duas vezes com volumes de 50 ml de éter de petróleo
(3.2), transferindo as fases etéreas para a ampola de decantação.
Lavar os extractos etéreos combinados conforme descrito em 5.3.1 e proceder conforme descrito no mesmo
ponto.

5.4.

Preparação da solução da amostra para a HPLC
Pipetar uma alíquota da solução de éter de petróleo (obtida em 5.3.1 ou 5.3.2) para um balão em forma de pêra
de 250 ml (4.2.4). Evaporar o solvente quase até à secura em evaporador rotativo (4.1), sob pressão reduzida,
num banho a temperatura não superior a 40 °C. Restabelecer a pressão atmosférica com uma alimentação de
azoto (3.9) e retirar o balão do evaporador rotativo. Remover o solvente restante sob uma corrente de azoto (3.9)
e dissolver imediatamente o resíduo com um volume conhecido (10 ml-100 ml) de metanol (3.3) (a concentração de DL-α-tocoferol deve estar compreendida entre 5 µg/ml e 30 µg/ml).

5.5.

Determinação por HPLC
Procede-se à separação da vitamina E numa coluna de fase reversa C18 (4.5.1) e determina-se a sua concentração
com um detector de fluorescência (excitação: 295 nm; emissão: 330 nm) ou de UV (292 nm) (4.5.2).
Injectar uma alíquota (por exemplo, 20 µl) da solução metanólica obtida em 5.4 e eluir com a fase móvel (3.8).
Calcular a altura ou área média dos picos correspondente a várias injecções da mesma solução da amostra e a
altura ou área média dos picos correspondente a várias injecções das soluções de calibração (5.6.2).
Condições da HPLC
As condições a seguir especificadas são-no a título indicativo. Poderão escolher-se outras condições, desde que
produzam resultados equivalentes.
Coluna de cromatografia líquida (4.5.1):

250 mm x 4 mm, enchimento C18 de 5 ou 10 µm, ou
equivalente

Fase móvel (3.8):

Mistura de metanol (3.3) e água, por exemplo 980 + 20
(v + v)

Fluxo:

1-2 ml/minutos

Detector (4.5.2):

Detector de fluorescência (excitação: 295 nm; emissão:
330 nm) ou detector de UV (292 nm)

5.6.

Calibração (acetato de DL-α-tocoferol ou DL-α-tocoferol)

5.6.1.

Padrão de acetato de DL-α-tocoferol

5.6.1.1. Preparação da solução-padrão de trabalho
Pipetar 25 ml da solução de reserva de acetato de DL-α-tocoferol (3.10.1) para um balão de 500 ml de fundo
plano ou Erlenmeyer (4.2.1) e efectuar a hidrólise conforme descrito em 5.2. Proceder, em seguida, à extracção
com éter de petróleo (3.2) conforme descrito em 5.3 e completar o volume com éter de petróleo até perfazer
500 ml. Evaporar 25 ml do extracto obtido no evaporador rotativo (ver 5.4) quase até à secura, remover o
solvente restante com uma corrente de azoto (3.9) e redissolver o resíduo com 25,0 ml de metanol (3.3). A
concentração nominal desta solução é 45,5 µg de DL-α-tocoferol/ml, equivalente a 50 µg de acetato de
DL-α-tocoferol/ml. Preparar a solução padrão de trabalho imediatamente antes da sua utilização.
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5.6.1.2. Preparação das soluções de calibração e traçado da curva de calibração
Pipetar 1,0, 2,0, 4,0 e 10,0 ml da solução-padrão de trabalho para uma série de balões aferidos de 20 ml,
completar o volume com metanol (3.3) até ao traço e homogeneizar. A concentração nominal destas soluções é
de 2,5, 5,0, 10,0 e 25,0 g de acetato de DL-α-tocoferol/ml, equivalentes a 2,28, 4,55, 9,10 e 22,8 µg de
DL-α-tocoferol/ml.
Injectar vários volumes de 20 µl de cada solução de calibração e determinar as alturas ou áreas médias dos picos.
Traçar uma curva de calibração com base nas alturas ou áreas médias dos picos.
5.6.1.3. Padronização no UV da solução de reserva de acetato de DL-α-tocoferol (3.10.1)
Diluir com etanol, 5,0 ml da solução de reserva de acetato de DL-α-tocoferol (3.10.1) até perfazer 25,0 ml e
traçar o espectro de UV desta solução no espectrofotómetro (4.6), entre 250 nm e 320 nm, em relação ao
etanol (3.1).
O máximo de absorção deve situar-se nos 284 nm:

E

1%
= 43,6 a 284 nm, em etanol
1 cm

Para esta diluição, deve obter-se uma extinção compreendida entre 0,84 e 0,88.
5.6.2.

Padrão de DL-α-tocoferol

5.6.2.1. Preparação da solução-padrão de trabalho
Pipetar 2 ml da solução de reserva de DL-α-tocoferol (3.11.1) para um balão aferido de 50 ml, dissolver com
metanol (3.3) e completar o volume com metanol até ao traço. A concentração nominal desta solução é 40 µg
de DL-α-tocoferol/ml, equivalente a 44,0 µg de acetato de DL-α-tocoferol/ml. Preparar a solução padrão de
trabalho imediatamente antes da sua utilização.
5.6.2.2. Preparação das soluções de calibração e traçado da curva de calibração
Pipetar 1,0, 2,0, 4,0 e 10,0 ml da solução-padrão de trabalho para uma série de balões aferidos de 20 ml,
completar o volume com metanol (3.3) até ao traço e homogeneizar. A concentração nominal destas soluções é
de 2,0, 4,0, 8,0 e 20,0 µg de DL-α-tocoferol/ml, equivalentes a 2,20, 4,40, 8,79 e 22,0 µg de acetato de
DL-α-tocoferol/ml.
Injectar vários volumes de 20 µl de cada solução de calibração e determinar as alturas ou áreas médias dos picos.
Traçar uma curva de calibração com base nas alturas ou áreas médias dos picos.
5.6.2.3. Padronização no UV da solução de reserva de DL-α-tocoferol (3.11.1)
Diluir, com etanol, 2,0 ml da solução de reserva de DL-α-tocoferol (3.11.1) até perfazer 25,0 ml e traçar o
espectro de UV desta solução no espectrofotómetro (4.6), entre 250 nm e 320 nm, em relação ao etanol (3.1).
O máximo de absorção deve situar-se nos 292 nm:

E

1%
= 75,8 a 292 nm, em etanol
1 cm

Para esta diluição, deve obter-se uma extinção de 0,6.

6.

Cálculo dos resultados
A partir da altura ou área média dos picos da vitamina E da solução da amostra, determinar a concentração desta
em µg/ml (expressa em acetato de a-tocoferol) com base na curva de calibração (5.6.1.2 ou 5.6.2.2).
O teor de vitamina E, w, da amostra, expresso em mg/kg, é dado pela seguinte fórmula:

w=

500 · β · V2
V1 · m

[mg/kg]
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em que:
β

= concentração, em µg/ml, de vitamina E da solução da amostra (5.4)

V1 = volume, em ml, de solução da amostra (5.4)
V2 = volume, em ml, da alíquota tomada em 5.4
m = massa em g, da toma de amostra analisada

7.

Observações

7.1.

No caso das amostras com baixas concentrações de vitamina E, pode ser útil combinar os extractos etéreos de
duas saponificações (quantidade pesada: 25 g) numa única solução da amostra para a determinação por HPLC.

7.2.

A toma de amostra utilizada na análise não deve conter mais de 2 g de matérias gordas.

7.3.

Se não se der a separação de fases, adicionar aproximadamente 10 ml de etanol (3.1), para desfazer a emulsão.

7.4.

Depois das medições espectrofotométricas efectuadas com a solução de acetato de DL-α-tocoferol ou de
DL-α-tocoferol de acordo com 5.6.1.3 ou 5.6.2.3, respectivamente, adicionar à solução (3.10.1 ou 3.10.2) cerca
de 10 mg de BHT (3.12) e conservar a mesma em frigorífico (prazo de validade: máximo quatro semanas).

7.5.

Em vez de BHT, pode utilizar-se hidroquinona.

7.6.

É possível separar os isómeros α-, β-, χ- e δ-tocoferol com uma coluna de fase normal.

7.7.

Em vez da solução de ascorbato de sódio, podem utilizar-se aproximadamente 150 mg de ácido ascórbico.

7.8.

Em vez da solução de sulfureto de sódio, podem utilizar-se aproximadamente 50 mg de EDTA.

8.

Repetibilidade
A diferença entre os resultados de duas determinações paralelas efectuadas para a mesma amostra não deve
exceder 15 % do maior dos valores.

9.

Resultados de um estudo interlaboratorial (1)

Pré-mistura

Pré-mistura

Alimento com
minerais

Concentrado
proteico

Alimento para
leitões

L

12

12

12

12

12

n

48

48

48

48

48

17 380

1 187

926

315

61,3

sr [mg/kg]

384

45,3

25,2

13,0

2,3

r [mg/kg]

1 075

126,8

70,6

36,4

6,4

CVr [%]

2,2

3,8

2,7

4,1

3,8

sR [mg/kg]

830

65,0

55,5

18,9

7,8

R [mg/kg]

2 324

182,0

155,4

52,9

21,8

4,8

5,5

6,0

6,0

12,7

média [mg/kg]

CVR [%]
L:
n:
sr:
sR:
r:
R:
CVr:
CVR:

número de laboratórios
número de valores singelos
desvio-padrão da repetibilidade
desvio-padrão da reprodutibilidade
repetibilidade
reprodutibilidade
coeficiente de variação da repetibilidade
coeficiente de variação da reprodutibilidade

(1) Organizado pelo grupo de trabalho «Alimentos para animais» do Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und
Forschungsanstalten (VDLUFA).
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Figura 1: Aparelho de extracção (4.8)
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PARTE C

DETERMINAÇÃO DO TRIPTOFANO

1.

Objectivo e campo de aplicação
O método permite determinar o triptofano livre e total em alimentos para animais. As formas D e L não são
distinguidas.

2.

Princípio
Para a determinação do triptofano total, procede-se à hidrólise da amostra em condições alcalinas com uma
solução saturada de hidróxido de bário que se aquece em seguida a 110 °C durante 20 horas. Depois de
concluída a hidrólise, adiciona-se um padrão interno.
Para a determinação do triptofano livre, efectua-se uma extracção da amostra em condições moderadamente
ácidas na presença de um padrão interno.
Determina-se o triptofano e o padrão interno no hidrolisado ou no extracto, por cromatografia líquida de alta
resolução (HPLC), com um detector de fluorescência.

3.

Reagentes

3.1.

Água bidestilada ou de qualidade equivalente (condutividade inferior a 10 µS/cm)

3.2.

Substância padrão: triptofano (grau de pureza/teor ≥ 99 %) seco sob vácuo na presença de pentóxido de fósforo.

3.3.

Padrão interno: α-metiltriptofano (grau de pureza/teor ≥ 99 %) seco sob vácuo na presença de pentóxido de
fósforo

3.4.

Hidróxido de bário octa-hidratado (tomar as devidas precauções para não expor excessivamente o Ba(OH)2. 8H2O
ao ar, para evitar a formação de BaCO3, que poderia perturbar a determinação) (ver as observações do ponto 9.3)

3.5.

Hidróxido de sódio

3.6.

Ácido ortofosfórico, w = 85 %

3.7.

Ácido clorídrico, ρ20 = 1,19 g/ml

3.8.

Metanol para HPLC

3.9.

Éter de petróleo com ponto de ebulição compreendido entre 40 °C e 60 °C

3.10.

Solução de hidróxido de sódio, c = 1 mol/l:
Dissolver 40,0 g de NaOH (3.5) em água e completar o volume com água (3.1) até perfazer 1 litro

3.11.

Ácido clorídrico, c = 6 mol/l:
Misturar 492 ml de HCl (3.7) com água (3.1) até perfazer 1 litro

3.12.

Ácido clorídrico, c = 1 mol/l:
Misturar 82 ml de HCl (3.7) com água (3.1) até perfazer 1 litro

3.13.

Ácido clorídrico, c = 0,1 mol/l:
Misturar 8,2 ml de HCl (3.7) com água (3.1) até perfazer 1 litro

3.14.

Ácido ortofosfórico, c = 0,5 mol/l:
Misturar 34 ml de ácido ortofosfórico (3.6) com água (3.1) até perfazer 1 litro
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Solução concentrada de triptofano, c = 2,50 µmol/ml (3.2):
Em balão aferido de 500 ml, dissolver 0,2553 g de triptofano (3.2) em ácido clorídrico (3.13) e completar o
volume com o mesmo ácido até ao traço. Conservar a – 18 °C no máximo durante quatro semanas

3.16.

Solução concentrada do padrão interno, c = 2,50 µmol/ml:
Em balão aferido de 500 ml, dissolver 0,2728 g de α-metiltriptofano (3.3) em ácido clorídrico (3.13) e
completar o volume com o mesmo ácido até ao traço. Conservar a – 18 °C no máximo durante quatro semanas.

3.17.

Solução-padrão de calibração de triptofano e do padrão interno:
Tomar 2,00 ml da solução concentrada de triptofano (3.15) e 2,00 ml da solução concentrada do padrão
interno (α-metiltriptofano) (3.16). Diluir com água (3.1) e metanol (3.8) até aproximadamente o mesmo volume
e aproximadamente a mesma concentração de metanol (10-30 %) que o hidrolisado pronto
Esta solução é preparada imediatamente antes da sua utilização
Proteger da luz solar directa durante a preparação

3.18.

Ácido acético

3.19.

1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol

3.20.

Etanolamina > 98 %

3.21.

Solução de 1 g de 1,1,1-tricloro-2-metil-2-propanol (3.19) em 100 ml de metanol (3.8)

3.22.

Fase móvel para a HPLC: 3,00 g de ácido acético (3.18) + 900 ml de água (3.1) + 50,0 ml da solução
1 g/100 ml (3.21) de 1,1,1-tricloro-2-metil-2-propanol (3.19) em metanol (3.8). Ajustar o pH a 5,00 com
etanolamina (3.20). Completar o volume com água (3.1) até perfazer 1 000 ml.

4.

Equipamento

4.1.

Equipamento de HPLC com um detector de fluorescência

4.2.

Coluna para cromatografia líquida com 125 mm x 4 mm e enchimento C18 com granulometria de 3 µm, ou
equivalente

4.3.

Medidor de pH

4.4.

Frasco de polipropileno de 125 ml, com colo largo e tampa de rosca

4.5.

Filtro de membrana de 0,45 µm

4.6.

Autoclave, 110 (± 2) °C, 1,4 (± 0,1) bar

4.7.

Agitador mecânico ou magnético

4.8.

Agitador tipo Vortex

5.

Técnica

5.1.

Preparação da amostra
Moer a amostra de modo a passá-la por um crivo de 0,5 mm. As amostras com teor de humidade elevado,
deverão ser secas sob corrente de ar a uma temperatura máxima de 50 °C, ou liofilizadas, antes da moagem. Se o
seu teor de gordura bruta for elevado, as amostras terão de ser submetidas a uma extracção com éter de petróleo
(3.9) antes da moagem.

5.2.

Determinação do triptofano livre (extracção)
Pesar num balão de fundo plano, com a aproximação de 1 mg, uma quantidade apropriada (1-5 g) da amostra
preparada (5.1). Adicionar 100,00 ml de ácido clorídrico c = 0,1 mol/l (3.13) e 5,00 ml da solução concentrada do padrão interno (3.16). Agitar durante 60 minutos em agitador mecânico ou magnético (4.7). Deixar
depositar o sedimento e pipetar 10,0 ml da solução sobrenadante para um matraz. Adicionar 5 ml de ácido
ortofosfórico c = 0,5 mol/l (3.14). Ajustar o pH a 3 com a solução de hidróxido de sódio c = 1,0 mol/l (3.10).
Adicionar metanol (3.8) suficiente para obter uma concentração de metanol no volume final compreendida entre
10 % e 30 %. Transferir para um balão aferido de volume adequado e diluir com água até ao volume necessário
para a cromatografia [aproximadamente o mesmo volume que a solução-padrão de calibração (3.17)].
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Filtrar alguns mililitros da solução por um filtro de membrana de 0,45 µm (4.5) antes de proceder à injecção na
coluna de HPLC. Prosseguir com a cromatografia conforme descrito em 5.4.
Proteger a solução-padrão e os extractos da luz solar directa. Se os extractos não puderem ser analisados no
mesmo dia, podem ser conservados a 5 °C durante um máximo de três dias.

5.3.

Determinação do triptofano total (hidrólise)
Pesar em frasco de polipropileno (4.4), com a aproximação de 0,2 mg, 0,1 g a 1 g da amostra preparada (5.1).
A quantidade de azoto presente na toma da amostra deve ser de aproximadamente de 10 mg. Adicionar 8,4 g
de hidróxido de bário octa-hidratado (3.4) e 10 ml de água. Agitar em agitador tipo Vortex (4.8) ou magnético
(4.7) (deixar o magnete revestido a teflon no frasco). Lavar as paredes do frasco com 4 ml de água. Colocar a
tampa de rosca e fechar o frasco sem enroscar muito a tampa. Colocar no autoclave (4.6) com água em ebulição
e manter sob a acção do vapor durante 30-60 minutos. Fechar o autoclave e manter a 110 (± 2) °C durante 20
horas.
Antes de abrir o autoclave, reduzir a temperatura a um pouco menos de 100 °C. Para evitar a cristalização do
Ba(OH)2. 8H2O, adicionar à mistura quente 30 ml de água à temperatura ambiente. Agitar com cuidado.
Adicionar 2,00 ml da solução concentrada do padrão interno (α-metil-triptofano) (3.16). Arrefecer o recipiente
num banho de água/gelo durante 15 minutos.
Adicionar, em seguida, 5 ml de ácido ortofosfórico c = 0,5 mol/l (3.14). Manter o recipiente no banho de
arrefecimento e neutralizar com HCl c = 6 mol/l (3.11), sob agitação; ajustar o pH a 3.0 com HCl c = 1 mol/l
(3.12). Adicionar metanol suficiente para obter uma concentração de metanol no volume final compreendida
entre 10 % e 30 %. Transferir para um balão aferido de volume adequado e diluir com água até ao volume
necessário para a cromatografia (por exemplo, 100 ml). A adição de metanol não deve produzir precipitação.
Filtrar alguns mililitros da solução por filtro de membrana de 0,45 µm (4.5) antes de proceder à injecção na
coluna de HPLC. Prosseguir com a cromatografia conforme descrito em 5.4.
Proteger a solução-padrão e o hidrolisado da luz solar directa. Se o hidrolisado não puder ser analisado no
mesmo dia, pode ser conservado a 5 °C durante um máximo de três dias.

5.4.

Determinação por HPLC
As condições a seguir especificadas para a eluição isocrática são-no a título indicativo. Poderão escolher-se outras
condições, desde que produzam resultados equivalentes (ver igualmente as observações dos pontos 9.1 e 9.2):

6.

Coluna de cromatografia líquida (4.2):

125 mm x 4 mm, enchimento C18 de 3 µm, ou equivalente

Temperatura da coluna:

Temperatura ambiente

Fase móvel (3.22):

3,00 g de ácido acético (3.18) + 900 ml de água
(3.1) + 50,0 ml da solução 1 g/100 ml (3.21) de 1,1,1-tricloro-2-metil-2-propanol (3.19) em metanol (3.8).
Ajustar o pH a 5,00 com etanolamina (3.20). Completar o
volume com água (3.1) até perfazer 1 000 ml.

Fluxo:

1 ml/minutos

Tempo de corrida:

cerca de 34 minutos

Comprimento de onda de detecção:

excitação: 280 nm; emissão: 356 nm

Volume injectado:

20 µl

Cálculo dos resultados

A × B × C × D × E × MW
F × G × H × 10 000 × W

= g de triptofano por 100 g de amostra
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A

= área do pico do padrão interno na solução-padrão de calibração (3.17)

B

= área do pico do triptofano no extracto (5.2) ou no hidrolisado (5.3)

C

= volume em ml (2 ml), de solução concentrada de triptofano (3.15) adicionado à solução de calibração
(3.17)

D

= concentração em µmol/ml (= 2,50), da solução concentrada de triptofano (3.15) adicionada à solução de
calibração (3.17)

E

= volume em ml, da solução concentrada do padrão interno (3.16) adicionado na extracção (5.2)
(= 5,00 ml) ou ao hidrolisado (5.3) (= 2,00 ml)

F

= área do pico do padrão interno no extracto (5.2) ou no hidrolisado (5.3)

G

= área do pico do triptofano na solução-padrão de calibração (3.17)

H

= volume em ml (= 2,00 ml), de solução concentrada do padrão interno (3.16) adicionado à solução-padrão de calibração (3.17)

W

= massa em g, da amostra (corrigida para a massa original se tiver sido submetida a secagem e/ou
desengorduramento)

MW = massa molecular do triptofano (= 204,23)

7.

Repetibilidade
A diferença entre os resultados de duas determinações paralelas efectuadas para a mesma amostra não deve
exceder 10 % do maior dos valores.

8.

Resultados de um estudo interlaboratorial
Tendo em vista a certificação do método de hidrólise, foi organizado um estudo interlaboratorial comunitário
(quarta comparação interlaboratorial), no âmbito do qual foram analisadas três amostras em 12 laboratórios.
Cada amostra foi analisada em quintuplicado. Os resultados obtidos figuram no quadro seguinte:
Amostra 1
Alimento para suínos

Amostra 2
Alimento para suínos com
suplemento de L-triptofano

Amostra 3
Alimento concentrado para
suínos

L

12

12

12

n

50

55

50

Média [g/kg]

2,42

3,40

4,22

sr [g/kg]

0,05

0,05

0,08

r [g/kg]

0,14

0,14

0,22

CVr [%]

1,9

1,6

1,9

sR [g/kg]

0,15

0,20

0,09

R [g/kg]

0,42

0,56

0,25

CVR [%]

6,3

6,0

2,2

L:
n:
sr:
sR:
r:
R:
CVr:
CVR:

número de laboratórios que apresentaram resultados
número de resultados singelos considerado (com excepção dos valores anómalos, identificados pelo teste de Cochran, Dixon)
desvio-padrão da repetibilidade
desvio-padrão da reprodutibilidade
repetibilidade
reprodutibilidade
coeficiente de variação da repetibilidade (%)
coeficiente de variação da reprodutibilidade (%)

Tendo em vista a certificação do método de extracção do triptofano livre, foi organizado um outro estudo
interlaboratorial comunitário (terceira comparação interlaboratorial), no âmbito do qual foram analisadas duas
amostras em 13 laboratórios. Cada amostra foi analisada em quintuplicado. Os resultados obtidos figuram no
quadro seguinte:
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Amostra 4
Mistura de trigo e soja

L 174/49

Amostra 5
Mistura de trigo e soja (= amostra 4) com
triptofano adicionado (0,457 g/kg)

L

12

12

n

55

60

Média [g/kg]

0,391

0,931

sr [g/kg]

0,005

0,012

r [g/kg]

0,014

0,034

CVr [%]

1,34

1,34

sR [g/kg]

0,018

0,048

R [g/kg]

0,050

0,134

CVR [%]

4,71

5,11

L:
n:
sr:
sR:
r:
R:
CVr:
CVR:

número de laboratórios que apresentaram resultados
número de resultados singelos considerado (com excepção dos valores anómalos, identificados pelo teste de Cochran, Dixon)
desvio-padrão da repetibilidade
desvio-padrão da reprodutibilidade
repetibilidade
reprodutibilidade
coeficiente de variação da repetibilidade (%)
coeficiente de variação da reprodutibilidade (%)

Tendo em vista a certificação do triptofano para a hidrólise, foi organizado um outro estudo interlaboratorial
comunitário, no âmbito do qual foram analisadas quatro amostras em sete laboratórios. Os resultados obtidos
figuram no quadro seguinte. Cada amostra foi analisada em quintuplicado.
Amostra 1
Alimento misto para
suínos
(CRM 117)

Amostra 2
Farinha de peixe com
baixo teor de matérias
gordas
(CRM 118)

Amostra 3

Amostra 4

Farinha de soja
(CRM 119)

Leite em pó desnatado
(CRM 120)

L

7

7

7

7

n

25

30

30

30

Média [g/kg]

2,064

8,801

6,882

5,236

sr [g/kg]

0,021

0,101

0,089

0,040

r [g/kg]

0,059

0,283

0,249

0,112

CVr [%]

1,04

1,15

1,30

0,76

sR [g/kg]

0,031

0,413

0,283

0,221

R [g/kg]

0,087

1,156

0,792

0,619

CVR [%]

1,48

4,69

4,11

4,22

L:
n:
sr:
sR:
r:
R:
CVr:
CVR:

número de laboratórios que apresentaram resultados
número de resultados singelos considerado (com excepção dos valores anómalos, identificados pelo teste de Cochran, Dixon)
desvio-padrão da repetibilidade
desvio-padrão da reprodutibilidade
repetibilidade
reprodutibilidade
coeficiente de variação da repetibilidade (%)
coeficiente de variação da reprodutibilidade (%)
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9.

Observações

9.1.

A aplicação das condições cromatográficas a seguir especificadas pode permitir uma melhor separação entre o
triptofano e o α-metil-triptofano.
Eluição isocrática seguida de lavagem da coluna com aplicação de um gradiente:

9.2.

Coluna de cromatografia líquida:

125 mm x 4 mm, enchimento C18 de 5 µm, ou equivalente

Temperatura da coluna:

32 °C

Fase móvel:

A: KH2PO4 0,01 mol/l/metanol, 95 + 5 (v + v)
B: metanol

Gradiente a aplicar:

0
15
17
19
21
33

Caudal:

1,2 ml/minutos

Tempo de corrida:

cerca de 33 minutos

minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos

100 %
100 %
60 %
60 %
100 %
100 %

A
A
A
A
A
A

0%
0%
40 %
40 %
0%
0%

B
B
B
B
B
B

A cromatografia está dependente do tipo de equipamento de HPLC e do enchimento da coluna. O sistema
seleccionado deve permitir separar o triptofano do padrão interno com retorno à linha de base. É também
importante que os produtos de degradação sejam bem separados do triptofano e do padrão interno. Devem
efectuar-se algumas passagens cromatográficas de hidrolisados sem padrão interno para avaliar da presença de
impurezas na zona da linha de base correspondente ao padrão interno. É importante que o processo cromatográfico dure o tempo suficiente para a eluição de todos os produtos de degradação; caso contrário, pode haver
interferência de picos eluídos tardiamente em passagens cromatográficas posteriores.
O sistema cromatográfico deve produzir uma resposta linear nas condições de trabalho. A linearidade da resposta
deve ser determinada com uma concentração constante (normal) do padrão interno e concentrações variáveis de
triptofano. É importante que o tamanho dos picos do triptofano e do padrão interno esteja dentro da zona de
linearidade do sistema de HPLC/fluorescência. Se o(s) pico(s) do triptofano e/ou do padrão interno for(em) muito
grande(s) ou muito pequeno(s), haverá que repetir a análise com outro tamanho da amostra e/ou um volume
final devidamente ajustado.

9.3.

Hidróxido de bário
Com o tempo, a dissolução do hidróxido de bário torna-se mais difícil. Daí resulta uma solução turva para a
determinação por HPLC, a qual pode produzir resultados por defeito para o triptofano.
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU

COMITÉ MISTO DO EEE

DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 41/2000
de 19 de Maio de 2000
que altera o anexo II (regulamentação técnica, normas, ensaios e certificação) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, alterado pelo protocolo que adapta o
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, a seguir designado «o acordo», e, nomeadamente, o seu artigo
98.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O anexo II do Acordo foi alterado pela Decisão n.o 28/2000 do Comité Misto do EEE, de 31 de
Março de 2000 (1).

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1931/1999 da Comissão, de 9 de Setembro de 1999, que altera os anexos I,
II e III do Regulamento (CEE) n.o 2377/90 do Conselho, que prevê um processo comunitário para o
estabelecimento de limites máximos de resíduos de medicamentos veterinários nos alimentos de
origem animal (2), deve ser incorporado no acordo.

(3)

A adaptação ao Regulamento (CEE) n.o 2377/90 do Conselho, de 26 de Junho de 1990, que prevê
um processo comunitário para o estabelecimento de limites máximos de resíduos de medicamentos
veterinários nos alimentos de origem animal (3), deve ser suprimida na sequência da adesão da
Áustria, da Finlândia e da Suécia à União Europeia,

DECIDE:

Artigo 1.o
No anexo II do acordo, o ponto 14 [Regulamento (CEE) n.o 2377/90 do Conselho] do capítulo XIII é
alterado do seguinte modo:
1. É aditado o seguinte travessão:
«— 399 R 1931: Regulamento (CE) n.o 1931/1999 da Comissão, de 9 de Setembro de 1999 (JO L 240
de 10.9.1999, p. 3).».
2. É suprimido o prolongamento relativo ao período de transição aplicável à Áustria.
(1) JO L 141 de 15.6.2000, p. 49.
(2) JO L 240 de 10.9.1999, p. 3.
(3) JO L 224 de 18.8.1990, p. 1.
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Artigo 2.o
Fazem fé os textos do Regulamento (CE) n.o 1931/1999, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, a
publicar no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 20 de Maio de 2000, desde que tenham sido efectuadas ao Comité
Misto do EEE todas as notificações, em conformidade com o n.o 1 do artigo 103.o do acordo (*).
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 19 de Maio de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 42/2000
de 19 de Maio de 2000
que altera o anexo II (regulamentação técnica, normas, ensaios e certificação) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, alterado pelo protocolo que adapta o
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, a seguir designado «o acordo», e, nomeadamente, o seu artigo
98.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O anexo II do acordo foi alterado pela Decisão n.o 29/2000 do Comité Misto do EEE, de 31 de
Março de 2000 (1).

(2)

A Decisão 1999/645/CE da Comissão, de 15 de Setembro de 1999, relativa a um regulamento
técnico comum para os requisitos de ligação aplicáveis ao acesso de equipamentos TETRA aos
serviços de emergência (2), deve ser incorporada no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
Ao anexo II do acordo, a seguir ao ponto 4 zzg (Decisão 1999/498/CE da Comissão) do capítulo XVIII, é
aditado o seguinte ponto:
«4zzh. 399 D 0645: Decisão 1999/645/CE da Comissão, de 15 de Setembro de 1999, relativa a um
regulamento técnico comum para os requisitos de ligação aplicáveis ao acesso de equipamentos
TETRA aos serviços de emergência (JO L 255 de 30.9.1999, p. 40).».
Artigo 2.o
Fazem fé os textos da Decisão 1999/645/CE, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, a publicar no
suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 20 de Maio de 2000, desde que tenham sido efectuadas ao Comité
Misto do EEE todas as notificações, em conformidade com o n.o 1 do artigo 103.o do acordo (*).
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 19 de Maio de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(1) JO L 141 de 15.6.2000, p. 51.
(2) JO L 255 de 30.9.1999, p. 40.
(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 43/2000
de 19 de Maio de 2000
que altera o anexo XVIII (saúde e segurança no local de trabalho, legislação laboral e igualdade de
tratamento entre trabalhadores masculinos e femininos) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, alterado pelo protocolo que adapta o
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, a seguir designado «o acordo», e, nomeadamente, o seu artigo
98.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O anexo XVIII do acordo foi alterado pela Decisão n.o 57/1999 do Comité Misto do EEE, de 30 de
Abril de 1999 (1).

(2)

A Directiva 1999/70/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, respeitante ao acordo-quadro CES,
UNICE e CEEP relativo a contratos de trabalho a termo (2), deve ser incorporada no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No anexo XVIII do acordo, a seguir ao ponto 32 (Directiva 96/34/CE do Conselho), é aditado o seguinte
ponto:
«32A. 399 L 0070: Directiva 1999/70/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, respeitante ao
acordo-quadro CES, UNICE e CEEP relativo a contratos de trabalho a termo (JO L 175 de
10.7.1999, p. 43).».
Artigo 2.o
Fazem fé os textos da Directiva 1999/70/CE, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, a publicar no
suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 20 de Maio de 2000, desde que tenham sido efectuadas ao Comité
Misto do EEE todas as notificações, em conformidade com o n.o 1 do artigo 103.o do acordo (*).
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 19 de Maio de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(1) Ainda não publicada no Jornal Oficial.
(2) JO L 175 de 10.7.1999, p. 43.
(*) Indicadas as exigências constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 44/2000
de 19 de Maio de 2000
que altera o Protocolo n. 21 do Acordo EEE, relativo à aplicação das regras de concorrência
aplicáveis às empresas
o

O COMITÉ MISTO DO EEE,

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, alterado pelo protocolo que adapta o
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, a seguir designado «o acordo», e, nomeadamente, o seu artigo
98.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Protocolo n.o 21 do acordo foi alterado pela Decisão n.o 60/1999 do Comité Misto do EEE, de 30
de Abril de 1999 (1).

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1216/1999 do Conselho, de 10 de Junho de 1999, que altera o Regulamento n.o 17, primeiro regulamento de execução dos artigos 81.o e 82.o do Tratado (2), deve ser
incorporado no acordo.

(3)

A numeração e a redacção do n.o 2 do artigo 4.o do Protocolo n.o 21 do acordo devem ser alinhadas
pelo n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento n.o 17, primeiro regulamento de execução dos artigos 81.o e
82.o do Tratado,

DECIDE:

Artigo 1.o
Ao Protocolo n.o 21 do acordo, no ponto 3 (Regulamento n.o 17/62 do Conselho) do n.o 1 do artigo 3.o, é
aditado o seguinte travessão:
«— 399 R 1216: Regulamento (CE) n.o 1216/1999 do Conselho, de 10 de Junho de 1999 (JO L 148
de 15.6.1999, p. 5).».
Artigo 2.o
O n.o 2 do artigo 4.o do Protocolo n.o 21 do acordo passa a ter a seguinte redacção:
«2.

O n.o 1 não é aplicável aos acordos, decisões e práticas concertadas:

1. Quando neles participem apenas empresas de um único Estado-Membro ou Estado da EFTA e tais
acordos, decisões ou práticas não digam respeito à importação nem à exportação entre partes
contratantes.
2. a) Quando tais acordos ou práticas concertadas forem concluídos entre duas ou mais empresas que
operem, para efeitos do acordo, cada uma num nível diferente da cadeia de produção ou
distribuição, e relativos às condições ao abrigo das quais as partes podem comprar, vender ou
revender determinados bens ou serviços;
b) Quando neles participem apenas duas empresas e tais acordos tenham somente por efeito impor
limitações ao exercício dos direitos do adquirente ou utilizador de direitos de propriedade
industrial — nomeadamente patentes, modelos de utilidade, desenhos e modelos ou marcas —
ou do beneficiário de contratos que incluam a cessão ou concessão de processos de fabrico ou de
conhecimentos relativos à utilização e à aplicação de técnicas industriais.
(1) Ainda não publicada no Jornal Oficial.
(2) JO L 148 de 15.6.1999, p. 5.
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3. Que tenham apenas por objecto:
a) A elaboração ou a aplicação uniforme de normas ou de tipos;
b) A investigação e o desenvolvimento em comum;
c) A especialização no fabrico de produtos, incluindo os acordos necessários à sua realização,
— quando os produtos objecto da especialização não representarem, numa parte substancial do
território coberto pelo acordo, mais do que 15 % do volume de negócios realizado com
produtos iguais ou considerados similares pelos consumidores, em razão das suas propriedades, preço e uso, e
— Quando o volume de vendas anual total realizado pelas empresas participantes não ultrapassar 200 milhões de euros.
Estes acordos, decisões e práticas podem ser notificados ao órgão de fiscalização competente em
conformidade com o disposto no artigo 56.o, no Protocolo n.o 23 e nas regras previstas nos artigos 1.o a
3.o do presente protocolo.».
Artigo 3.o
Fazem fé os textos do Regulamento (CE) n.o 1216/1999, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, a
publicar no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 4.o
A presente decisão entra em vigor em 20 de Maio de 2000, desde que tenham sido efectuadas ao Comité
Misto do EEE todas as notificações, em conformidade com o n.o 1 do artigo 103.o do acordo (*).
Artigo 5.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 19 de Maio de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 45/2000
de 19 de Maio de 2000
que altera o Protocolo n. 31 do Acordo EEE, relativo à cooperação em domínios específicos não
abrangidos pelas quatro liberdades
o

O COMITÉ MISTO DO EEE,

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, tal como adaptado pelo protocolo que
adapta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, a seguir designado «o acordo», e, nomeadamente, os
seus artigos 86.o e 98.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Protocolo n.o 31 do acordo foi alterado pela Decisão n.o 38/2000 do Comité Misto do EEE, de 31
de Março de 2000 (1).

(2)

Afigura-se apropriado tornar a cooperação entre as partes contratantes no acordo extensiva por
forma a abranger as medidas preparatórias do Ano Europeu das Línguas 2001.

(3)

Por conseguinte, o Protocolo n.o 31 do acordo deve ser alterado para que esta cooperação alargada
se possa tornar efectiva no ano 2000,

DECIDE:

Artigo 1.o
O artigo 4.o do Protocolo n.o 31 do acordo é alterado do seguinte modo:
1. A seguir ao n.o 2C, é aditado o seguinte número:
«2D.
A partir de 1 de Janeiro de 2000, os Estados da EFTA participarão nas acções comunitárias
relacionadas com a seguinte rubrica orçamental, inscrita no orçamento geral da União Europeia para o
ano 2000:
— B3-1 0 0 3: Medidas preparatórias para o Ano Europeu das Línguas 2001.».
2. O n.o 3 passa a ter a seguinte redacção:
«3.
Os Estados da EFTA contribuirão financeiramente em conformidade com o disposto no n.o 1,
alínea a), do artigo 82.o para os programas e acções referidos nos n.os 1, 2, 2A, 2B, 2C e 2D.».
Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor em 20 de Maio de 2000, desde que tenham sido efectuadas ao Comité
Misto do EEE todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do Acordo (*).
É aplicável com efeitos desde 1 de Janeiro de 2000.
Artigo 3.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 19 de Maio de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(1) JO L 141 de 15.6.2000, p. 66.
(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 46/2000
de 19 de Maio de 2000
que altera o Protocolo n. 31 do Acordo EEE, relativo à cooperação em domínios específicos não
abrangidos pelas quatro liberdades
o

O COMITÉ MISTO DO EEE,

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, alterado pelo protocolo que adapta o
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, a seguir designado «o acordo», e, nomeadamente, os seus
artigos 86.o e 98.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Protocolo n.o 31 do acordo foi alterado pela Decisão n.o 100/1999 do Comité Misto do EEE, de
30 de Julho de 1999 (1).

(2)

É conveniente alargar a cooperação das partes contratantes no acordo de modo a incluir um
instrumento único de financiamento e programação para a cooperação cultural [programa «Cultura
2000»] [Decisão n.o 508/2000/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (2)].

(3)

Por conseguinte, o Protocolo n.o 31 do acordo deve ser alterado a fim de prever este alargamento da
cooperação a partir de 1 de Janeiro de 2000,

DECIDE:

Artigo 1.o
No artigo 13.o do Protocolo n.o 31 do acordo, é aditado o seguinte travessão ao n.o 4:
«— 32000 D 0508: Decisão n.o 508/2000/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
Fevereiro de 2000, que cria o programa “Cultura 2000” (JO L 63 de 10.3.2000, p. 1).».
Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor um dia depois de o Comité Misto do EEE ter recebido a última
notificação prevista no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
É aplicável com efeitos desde 1 de Janeiro de 2000.
Artigo 3.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 19 de Maio de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(1) Ainda não publicada no Jornal Oficial.
(2) JO L 63 de 10.3.2000, p. 1.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 47/2000
de 22 de Maio de 2000
que altera o Protocolo n. 31 do Acordo EEE, relativo à cooperação em domínios específicos não
abrangidos pelas quatro liberdades
o

O COMITÉ MISTO DO EEE,

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, tal como adoptado pelo protocolo que
adapta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, a seguir designado «o acordo», e, nomeadamente, os
seus artigos 86.o, 87.o, 98.o e 115.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Protocolo n.o 31 do acordo foi alterado pela Decisão n.o 46/2000 do Comité Misto do EEE, de 19
de Maio de 2000 (1).

(2)

Afigura-se adequado alargar a cooperação das partes contratantes no acordo para apoiar, por um
período de cinco anos, medidas destinadas a reduzir as disparidades económicas e sociais entre as
regiões, a fim de promover um reforço permanente e equilibrado das relações comerciais e económicas entre as partes contratantes.

(3)

As partes contratantes acordaram numa contribuição dos Estados EFTA do EEE durante o período
compreendido entre 1999 e 2003 com vista à realização dos referidos objectivos.

(4)

Para ter em conta as alterações verificadas desde a negociação da parte VIII do acordo, é necessário
dotar esta cooperação de um novo instrumento. Este último deverá ser distinto mas coordenado com
a acção da Comunidade com vista à realização dos mesmos objectivos e aplicado com base no
disposto no n.o 1, alínea c), do artigo 82.o do acordo.

(5)

O Protocolo n.o 31 do acordo deve ser alterado para que esta cooperação alargada possa tornar-se
efectiva a partir de 1 de Janeiro de 1999 até 31 de Dezembro de 2003,

DECIDE:

Artigo 1.o
No Protocolo n.o 31 do acordo é inserido, após o artigo 18.o, o seguinte artigo (Intercâmbio entre
administrações de funcionários nacionais):
«Artigo 19.o
Redução das disparidades económicas e sociais
1.
As partes contratantes reforçarão a sua cooperação com vista a reduzir as disparidades económicas e sociais no EEE através de uma contribuição financeira pelos Estados EFTA do EEE. Para o efeito,
será criado um instrumento financeiro para o período compreendido entre 1999 e 2003.
2.
Por força do número 1, alínea c), do artigo 82.o do acordo, e em conformidade com as
modalidades estabelecidas no apêndice 4 do presente protocolo, os Estados EFTA do EEE contribuirão
com um montante de 119,6 milhões de euros para a cooperação prevista no n.o 1 supra. Esta
contribuição será disponibilizada para autorizações em cinco parcelas anuais iguais.».
Artigo 2.o
O texto anexo à presente decisão será aditado ao Protocolo n.o 31 e constitui o apêndice 4.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 23 de Maio de 2000, desde que tenham sido efectuadas ao Comité
Misto do EEE todas as notificações, em conformidade com o n.o 1 do artigo 103.o do acordo (*).
É aplicável com efeitos desde 1 de Janeiro de 1999 até 31 de Dezembro de 2003.
(1) Ver página 58 do presente Jornal Oficial.
(*) Indicadas as exigências constitucionais.
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Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 22 de Maio de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO
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ANEXO
da Decisão n.o 47/2000 do Comité Misto do EEE

«APÊNDICE 4
INSTRUMENTO FINANCEIRO DO EEE
Modalidades de aplicação

1. Definições
Para efeitos do presente apêndice:
1. Entende-se por “Estado beneficiário” um Estado que recebe financiamento dos Estados EFTA do EEE nos termos da
Decisão n.o 47/2000 do Comité Misto do EEE de 22 de Maio de 2000. O Estado beneficiário é representado por
uma autoridade a ser nomeada, encarregada da gestão dos fundos disponibilizados pelos Estados EFTA do EEE no
país e da celebração de contratos relativos aos projectos com o comité. A responsabilidade financeira perante os
Estados EFTA do EEE incumbe ao Estado beneficiário.
2. Entende-se por “promotor do projecto” um organismo que elabora o projecto. As subvenções são pagas ao
promotor do projecto através do Estado beneficiário.
3. Entende-se por “Comité” o organismo criado pelos Estados EFTA do EEE para executar as funções definidas no
ponto 7.
4. Entende-se por “agente de controlo” um organismo independente que, com base num acordo com o Estado
beneficiário, acompanha a evolução do projecto e apresenta relatórios ao Estado beneficiário, bem como ao
comité. O agente de controlo é designado pelo Estado beneficiário com base numa proposta ou numa avaliação e
com o acordo do Banco Europeu de Investimento (BEI) e com a aprovação do comité.
2. Os Estados beneficiários
Figuram no quadro abaixo os Estados beneficiários e respectivas partes nos fundos:
(em euros)
País

1999

2000-2003

Total

Espanha

10 859 680

59 321 600

70 181 280

Portugal

5 023 200

16 265 600

21 288 800

Grécia

5 812 560

16 265 600

22 078 160

Irlanda

1 698 320

3 827 200

5 525 520

526 240

0

526 240

23 920 000

95 680 000

119 600 000

UK (Irlanda do Norte)
Total

3. Forma de assistência
A assistência apresenta-se exclusivamente sob a forma de ajudas não reembolsáveis. No entanto, um Estado
beneficiário pode submeter ao comité propostas com vista à utilização de partes da sua parcela para reduzir o
encargo dos juros associados a projectos financiados essencialmente por empréstimos. As contribuições financeiras
desta natureza são igualmente concedidas sob a forma de ajudas não reembolsáveis.
A contribuição dos Estados EFTA do EEE não deverá ser superior a 50 % do custo do projecto, excepto se se tratar de
projectos financiados com recursos orçamentais de uma administração pública de nível nacional, regional ou local,
não podendo nesse caso a contribuição ser superior a 85 % do custo total. Em qualquer caso, os limites máximos
fixados pela Comunidade em matéria de co-financiamento devem ser respeitados.
A responsabilidade dos Estados EFTA do EEE relativa a projectos limita-se ao fornecimento de financiamentos de
acordo com o plano acordado, na condição de os relatórios de controlo confirmarem a execução do projecto em
conformidade com a proposta de projecto.
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4. Actividades elegíveis
São elegíveis para financiamento os projectos no domínio do ambiente, nomeadamente a renovação urbana, a
redução da poluição urbana e a preservação da herança cultural europeia, no domínio dos transportes, incluindo as
infra-estruturas, bem como no domínio da educação e da formação, incluindo a investigação universitária. As partes
contratantes acordam na atribuição de pelo menos dois terços do montante global a projectos no domínio do
ambiente, como acima referido.
5. Projectos
O montante total de 119,6 milhões de euros será disponibilizado para autorizações ao ritmo de 20 % por ano
iniciado, cumulativamente a partir de 1999. Os projectos de grande envergadura podem ser apresentados subdivididos em diversas partes com vista à obtenção de financiamento e o comité examinará cada proposta de projecto em
função das suas características próprias.
6. Condições de controlo
É estabelecido para cada projecto um plano de controlo, conjuntamente com o plano e o calendário do projecto, o
orçamento e o calendário dos pagamentos. Este plano define os pontos essenciais do projecto. O agente de controlo
apresenta ao Estado beneficiário e ao comité, pelo menos uma vez por ano, relatórios sobre a evolução do projecto
nas etapas importantes, em conformidade com o plano estabelecido, e fornece nomeadamente as seguintes informações:
— Respeito das condições formais relativas aos procedimentos de concurso e à obtenção de autorizações e
certificações.
— Evolução do projecto em relação ao plano inicial.
— Eventuais alterações em relação nomeadamente aos orçamentos, ao calendário dos pagamentos, aos contratos, à
execução física, à data da conclusão; consequências em termos do âmbito de aplicação do projecto, das vantagens
previstas e da data real de conclusão do projecto; medidas adoptadas para atenuar as consequências dessas
alterações, se necessário.
— Contas relativas ao projecto.
— Indicação se a evolução do projecto preenche as condições fixadas para o pagamento da parcela seguinte.
Caso o relatório não corresponda ao plano acordado, o comité pode solicitar informações complementares ao Estado
beneficiário. As questões, colocadas exclusivamente para fins de esclarecimento, e os pedidos de informações que não
figurem no relatório podem ser enviados ao agente de controlo, sendo o Estado beneficiário devidamente informado
desse facto. O comité pode decidir não autorizar qualquer pagamento até que o relatório corresponda ao acordo
celebrado. Os Estados EFTA do EEE podem proceder a auditorias dos projectos, como indicado no n.o 13 do ponto
10.
7. Organização
Os Estados EFTA instituem um comité encarregado de:
—
—
—
—

aprovar os projectos com vista ao seu financiamento,
aprovar o plano de controlo e de pagamento relativo a cada projecto,
supervisionar o funcionamento global da ajuda, nomeadamente através de relatórios de controlo,
autorizar os pagamentos em favor dos beneficiários em conformidade com o plano de pagamento, com base nos
relatórios de controlo.

O BEI:
— procede à avaliação dos projectos propostos e apresenta relatórios ao Estado beneficiário,
— propõe, ou avalia e aprova, agentes de controlo nos Estados beneficiários, devendo esta escolha ser aprovada pelo
comité e pelo Estado beneficiário.
Os Estados beneficiários:
— recebem e aprovam os projectos a ser financiados
— apresentam os projectos ao BEI com vista à sua avaliação e transmitem-nos seguidamente à Comissão e ao
comité, acompanhados da avaliação do BEI.
A Comissão:
examina atentamente se os projectos propostos são compatíveis com os objectivos da Comunidade e, nomeadamente,
com as regras aplicáveis ao co-financiamento. Neste último exame, as contribuições dos Estados EFTA do EEE são
equiparadas a um financiamento comunitário.
Os agentes de controlo:
— asseguram o controlo dos projectos em conformidade com um plano de relatório que figura em anexo ao plano
de projecto aprovado
— apresentam relatórios ao Estado beneficiário e ao comité.
8. Regime linguístico
Podem ser utilizadas as línguas oficiais do Acordo EEE. Todos os documentos que o Estado beneficiário/o promotor
do projecto apresente ao comité devem se traduzidos para inglês.
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9. Disposições financeiras
Os Estados EFTA do EEE prevêem, para além do montante proveniente do financiamento acordado, ou seja 119,6
milhões de euros, uma reserva de 0,5 % para a avaliação e o controlo em cada pagamento efectuado em favor dos
Estados beneficiários. Todas as partes financiam as suas próprias despesas administrativas.
O BEI, na qualidade de consultor dos promotores do projecto/Estados beneficiários, factura honorários aos seus
agentes pelos seus serviços.
Os Estados EFTA do EEE asseguram uma gestão financeira adequada. Os pagamentos em favor de Estados beneficiários são efectuados segundo as instruções do comité, que assegura a respectiva execução atempada. Os juros dos
financiamentos vencidos antes do pagamento aos beneficiários pertencem aos fornecedores de fundos.
10. Descrição sucinta do processo
1.

O promotor do projecto propõe um resumo do projecto ao Estado beneficiário.

2.

O Estado beneficiário propõe o resumo do projecto à Comissão e ao comité, no âmbito de uma consulta prévia,
com vista a validar a ideia.

3.

Caso a consulta prévia tenha um resultado positivo, o promotor do projecto solicita ao BEI que avalie o projecto.
Esta avaliação incide sobre os aspectos técnicos, económicos e financeiros da proposta, bem como sobre a sua
gestão.

4.

O promotor do projecto apresenta ao Estado beneficiário o plano do projecto, que inclui o orçamento, o
calendário, o plano dos pagamentos, o plano de controlo e o relatório de avaliação do BEI.

5.

O Estado beneficiário apresenta o projecto acompanhado dos documentos referidos no ponto 4 à Comissão para
aprovação da sua elegibilidade.

6.

O Estado beneficiário apresenta o projecto acompanhado dos documentos referidos no ponto 4 simultaneamente
ao comité para aprovação.

7.

O comité pode solicitar informações suplementares ou propor uma revisão do plano do projecto, nomeadamente
o seu plano de controlo/pagamento. O comité aprova o projecto (revisto) ou apresenta uma rejeição fundamentada. Caso seja aprovado, é enviada ao Estado beneficiário uma carta de compromisso com indicação das
condições que lhe são aplicáveis.

8.

É assinado um contrato entre o agente de controlo e o Estado beneficiário, com base no plano de controlo.

9.

É assinado um contrato entre o promotor do projecto e o Estado beneficiário, e uma convenção de subvenção é
assinada entre o Estado beneficiário e o comité.

10. A primeira parcela de 10 % é paga ao Estado beneficiário depois de o promotor do projecto ter assinado o
contrato com o contratante. As parcelas seguintes são pagas em conformidade com o plano dos pagamentos,
proporcionalmente à execução efectiva do projecto, caso o relatório de controlo em questão seja satisfatório e o
comité tenha dado o seu acordo.
11. O promotor do projecto executa o projecto e o agente de controlo apresenta ao Estado beneficiário e ao comité
um relatório sobre a sua execução.
12. Caso alguns pagamentos não possam ser efectuados em conformidade com o plano, poderão ser realizadas
consultas entre o Estado beneficiário e o comité.
13. Se o comité ou o conselho de revisores de contas da EFTA desejarem obter informações mais completas do que
as informações contidas no plano de controlo, podem efectuar a sua própria auditoria ou contratar, a expensas
suas, um revisor de contas externo que examinará o projecto. O Estado beneficiário pode acompanhar o revisor
de contas. O promotor do projecto e quaisquer outras entidades responsáveis pela gestão do projecto em seu
nome devem conceder ao revisor de contas as mesmas condições de acesso às informações que as que
concederiam às suas autoridades nacionais ou aos seus próprios revisores de contas.
14. Se o plano de controlo assim o previr, o agente de controlo elabora um relatório sobre a conclusão do projecto
ou um relatório de avaliação.
11. Observações finais
Excepto se novas circunstâncias o exigirem, o novo instrumento financeiro é gerido de acordo com os mesmos
princípios que os aplicados à gestão do mecanismo de financiamento que substitui. Se necessário, poderão ser
elaborados documentos adicionais.».
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n.o 1495/2000 da Comissão, de 10 de Julho de 2000, que determina as
quantidades atribuídas aos importadores a título dos contingentes quantitativos comunitários redistribuídos pelo
Regulamento (CE) n.o 849/2000
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 170 de 11 de Julho de 2000)
Na página 7, anexo II:
em vez de: «(importadores tradicionais)»,
deve ler-se: «(importadores não tradicionais)».
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