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REGULAMENTO (CE) N.o 1760/2000 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 17 de Julho de 2000
que estabelece um regime de identificação e registo de bovinos e relativo à rotulagem da carne de
bovino e dos produtos à base de carne de bovino, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 820/97 do
Conselho
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO
EUROPEIA,

(4)

Na sequência da instabilidade do mercado da carne de
bovino e dos produtos à base de carne de bovino,
causada pela crise da encefalopatia espongiforme bovina,
a maior transparência das condições de produção e
comercialização destes produtos, nomeadamente em
relação à rastreabilidade, exerceu um efeito positivo no
consumo da carne de bovino. Para manter e reforçar
essa confiança do consumidor na carne de bovino e
evitar que aquele seja enganado, é necessário aumentar a
informação de que os consumidores dispõem através da
rotulagem adequada e clara do produto.

(5)

Para este efeito, é essencial estabelecer, por um lado, um
regime eficaz de identificação e registo de bovinos na
fase de produção e, por outro lado, um regime de rotulagem comunitário específico no sector da carne de
bovino, baseado em critérios objectivos na fase de
comercialização.

(6)

As garantias decorrentes de tal melhoramento conduzirão igualmente à satisfação de certas exigências de
interesse público, nomeadamente a protecção da saúde
humana e da sanidade animal.

(7)

Em consequência, aumentará a confiança do consumidor
na qualidade da carne de bovino e dos produtos à base
de carne, e será reforçada a estabilidade duradoura do
mercado da carne de bovino.

(8)

O n.o 1, alínea c), do artigo 3.o da Directiva 90/425/CEE
do Conselho, de 26 de Junho de 1990, relativa aos
controlos veterinários e zootécnicos aplicáveis ao
comércio intracomunitário de certos animais vivos e
produtos, na perspectiva da realização do mercado
interno (7), estabelece que os animais para comércio
intracomunitário devem ser identificados em conformidade com as exigências da regulamentação comunitária
e devem ser registados de modo a permitir identificar a
exploração, o centro ou o organismo de origem ou de
passagem e que, antes de 1 de Janeiro de 1993, estes
regimes de identificação e registo devem ser alargados à
circulação de animais no interior do território de cada
Estado-Membro.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 37.o e o n.o 4, alínea b), do seu
artigo 152.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (3),
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (4),
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

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

O artigo 19.o do Regulamento (CE) n.o 820/97 do
Conselho, de 21 de Abril de 1997, que estabelece um
regime de identificação e registo de bovinos e relativo à
rotulagem da carne de bovino e dos produtos à base de
carne de bovino (5), dispõe que, a partir de 1 de Janeiro
de 2000, será introduzido em todos os Estados-Membros um regime de rotulagem obrigatória da carne
de bovino. O mesmo artigo dispõe igualmente que as
normas gerais relativas a esse regime obrigatório devem
ser adoptadas antes daquela data, com base numa
proposta da Comissão.
O Regulamento (CE) n.o 2772/1999 do Conselho, de 21
de Dezembro de 1999, que estabelece as normas gerais
do regime de rotulagem obrigatória da carne de
bovino (6), dispõe que as referidas normas gerais apenas
se aplicam a título provisório durante um período
máximo de oito meses, ou seja de 1 de Janeiro a 31 de
Agosto de 2000.
Por razões de clareza, o Regulamento (CE) n.o 820/97
deve ser revogado e substituído pelo presente regulamento.

JO C 376 E de 28.12.1999, p. 42.
JO C 117 de 26.4.2000, p. 47.
JO C 226 de 8.8.2000, p. 9.
Parecer do Parlamento Europeu de 12 de Abril de 2000 (ainda não
publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de 6 de
Junho de 2000 (ainda não publicada no Jornal Oficial) e decisão do
Parlamento Europeu de 6 de Julho de 2000 (ainda não publicada
no Jornal Oficial).
5
( ) JO L 117 de 7.5.1997, p. 1.
6) JO L 334 de 28.12.1999, p. 1.
(

(7) JO L 224 de 18.8.1990, p. 29. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 92/118/CEE (JO L 62 de 15.3.1993,
p. 49).
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(10)

(11)

(12)

(13)
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O artigo 14.o da Directiva 91/496/CEE do Conselho, de
15 de Julho de 1991, que fixa os princípios relativos à
organização dos controlos veterinários dos animais
provenientes de países terceiros introduzidos na Comunidade e altera as Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE e
90/675/CEE (1), estabelece que a identificação e o registo
previstos no n.o 1, alínea c), do artigo 3.o da Directiva
90/425/CEE devem, com excepção dos animais destinados a abate e dos equídeos registados, ser efectuados
após a execução de tais controlos.
A gestão de certos regimes de ajuda comunitária no
domínio da agricultura requer a identificação individual
de certos tipos de animais. Os regimes de identificação e
registo devem, por conseguinte, ser adequados à aplicação e ao controlo de tais medidas de identificação
individual.
Para a aplicação correcta do presente regulamento, é
necessário assegurar o intercâmbio rápido e eficaz de
informação entre os Estados-Membros. As disposições
comunitárias que a tal respeitam foram estabelecidas
pelo Regulamento (CEE) n.o 1468/81 do Conselho, de
19 de Maio de 1981, relativo à assistência mútua entre
as autoridades administrativas dos Estados-Membros e à
colaboração entre estas e a Comissão, tendo em vista
assegurar a boa aplicação das regulamentações aduaneira
ou agrícola (2), e pela Directiva 89/608/CEE do
Conselho, de 21 de Novembro de 1989, relativa à assistência mútua entre as autoridades administrativas dos
Estados-Membros e à colaboração entre estas e a
Comissão, tendo em vista assegurar a boa aplicação das
legislações veterinária e zootécnica (3).
As regras actuais relativas à identificação e ao registo de
bovinos foram estabelecidas pela Directiva 92/102/CEE
do Conselho, de 27 de Novembro de 1992, relativa à
identificação e ao registo de animais (4), e pelo Regulamento (CE) n.o 820/97. A experiência demonstrou que a
aplicação da Directiva 92/102/CEE aos bovinos não foi
inteiramente satisfatória e carece de aperfeiçoamento. É,
portanto, necessário adoptar um regulamento específico
em relação aos bovinos a fim de reforçar o disposto
nessa directiva.
Para que a introdução de um regime de identificação
mais aperfeiçoado seja aceite, é essencial não sobrecarregar demasiado o produtor em termos de formalidades
administrativas. Devem ser estabelecidos prazos exequíveis para a sua aplicação.
Para que, no âmbito do controlo dos regimes de ajuda
comunitária, a rastreabilidade dos animais seja rápida e
precisa, cada Estado-Membro deve criar uma base de
dados nacional informatizada que registe a identidade do
animal e de todas as explorações do seu território, bem
como as deslocações dos animais, em conformidade

(1) JO L 268 de 24.9.1991, p. 56. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 96/43/CE (JO L 162 de 1.7.1996,
p. 1).
2
( ) JO L 144 de 2.6.1981, p. 1. Regulamento revogado pelo Regulamento (CE) n.o 515/97 (JO L 82 de 22.3.1997, p. 1).
(3) JO L 351 de 2.12.1989, p. 34.
(4) JO L 355 de 5.12.1992, p. 32. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de 1994.
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com o disposto na Directiva 97/12/CE do Conselho, de
17 de Março de 1997, que altera e actualiza a Directiva
64/432/CEE relativa a problemas de fiscalização sanitária
em matéria de comércio intracomunitário de animais
das espécies bovina e suína (5), a qual clarifica os requisitos sanitários desta base de dados.
(15)

Importa que cada Estado-Membro tome as medidas
eventualmente ainda necessárias para que a base de
dados informatizada nacional esteja totalmente operacional o mais rapidamente possível.

(16)

Devem ser tomadas medidas para criar condições
técnicas que assegurem a melhor comunicação possível
entre o produtor e a base de dados, bem como a utilização generalizada das bases de dados.

(17)

Para assegurar a rastreabilidade das deslocações dos
bovinos, estes animais devem ser identificados através de
uma marca auricular aplicada em cada orelha e, em
princípio, acompanhados por um passaporte em todas
as suas deslocações. As características da marca auricular
e do passaporte devem ser determinadas a nível comunitário. Em princípio, deve ser emitido um passaporte por
cada animal ao qual tenha sido atribuída uma marca
auricular.

(18)

Os animais importados de países terceiros em conformidade com a Directiva 91/496/CEE devem estar sujeitos
aos mesmos requisitos de identificação.

(19)

Todos os animais devem conservar as respectivas marcas
auriculares ao longo da sua vida.

(20)

A Comissão está a analisar, com base no trabalho efectuado pelo Centro Comum de Investigação, a viabilidade
da utilização de meios electrónicos para a identificação
de animais.

(21)

Os detentores de animais, com excepção dos transportadores, devem manter um registo actualizado dos animais
nas respectivas explorações. As características do registo
devem ser determinadas a nível comunitário. A autoridade competente deve ter acesso a tais registos,
mediante pedido.

(22)

Os Estados-Membros podem repercutir as despesas
decorrentes da aplicação destas medidas em todo o
sector da carne de bovino.

(23)

Devem ser designadas a autoridade ou as autoridades
responsáveis pela aplicação de cada título do presente
regulamento.

(24)

Deve ser introduzido e ser obrigatório em todos os
Estados-Membros um regime de rotulagem obrigatória
da carne de bovino. No âmbito deste regime obrigatório,
os operadores e organizações que comercializem carne
de bovino devem incluir, no rótulo, informações sobre a
carne de bovino, bem como o local de abate do animal
ou animais de que ela provém.

(5) JO L 109 de 25.4.1997, p. 1.
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(25)

O regime de rotulagem obrigatória da carne de bovino
deve ser reforçado a partir de 1 de Janeiro de 2002. No
âmbito deste regime obrigatório, os operadores e organizações que comercializem carne de bovino devem
incluir, além disso, na informação constante do rótulo
relativa à origem, os locais em que nasceram e foram
engordados e abatidos o animal ou os animais de que
provém a carne de bovino.

(26)

No âmbito do regime de rotulagem facultativa da carne
de bovino, podem ser dadas informações adicionais à
informação sobre o local de nascimento, engorda e abate
do animal ou animais de que a carne provém.

(27)

O regime de rotulagem obrigatória assente na origem
deverá estar em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2002,
no pressuposto de que a informação completa relativa à
movimentação dos bovinos na Comunidade apenas é
necessária para os animais nascidos após 31 de
Dezembro de 1997.

(28)

(29)

O regime de rotulagem obrigatória da carne de bovino
deve aplicar-se igualmente à carne de bovino importada
para a Comunidade. Contudo, deve prever-se o facto de
o operador ou a organização do país terceiro poder não
dispor de todas as informações que são exigidas para a
rotulagem da carne de bovino produzida na Comunidade. Consequentemente, é necessário determinar as
informações mínimas que os países terceiros devem
indicar no rótulo.

Em relação aos operadores ou organizações que
produzam e comercializem carne picada de bovino que
podem não estar em condições de apresentar toda a
informação requerida no âmbito do regime de rotulagem obrigatória da carne de bovino, devem ser concedidas derrogações que assegurem um número mínimo
de informações.

(30)

O objectivo da rotulagem consiste em assegurar a
máxima transparência da comercialização da carne de
bovino.

(31)

O presente regulamento não deve afectar 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).

(32)

É igualmente necessário instituir um enquadramento
comunitário para a rotulagem da carne de bovino em
relação às indicações que não as exigidas pelo regime de
rotulagem obrigatória. Devido à diversidade das descri-

(1) JO L 208 de 24.7.1992, p. 1.
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ções de carne de bovino comercializada na Comunidade
revela-se mais adequado o estabelecimento de um
regime de rotulagem facultativa. A eficácia desse regime
de rotulagem facultativa depende da rastreabilidade de
toda a carne de bovino rotulada até aos animais de
origem. As medidas de rotulagem adoptadas pelos
operadores ou organizações deverão constar dos
cadernos de especificações a enviar à autoridade competente, dentro de um determinado prazo. Os operadores e
organizações apenas serão autorizados a rotular carne de
bovino se o rótulo contiver o seu nome ou logotipo de
identificação. As autoridades competentes dos Estados-Membros devem ser autorizadas a revogar a aprovação
de quaisquer cadernos de especificações em caso de
irregularidades. Para assegurar que os cadernos de especificações de rotulagem possam ser reconhecidos em
toda a Comunidade, é necessário prever o intercâmbio
de informações entre os Estados-Membros.
(33)

Os operadores e organizações que importam para a
Comunidade carne de bovino proveniente de países
terceiros podem desejar igualmente rotular os respectivos produtos em conformidade com o regime de rotulagem facultativa. Deverão, pois, ser estabelecidas disposições que tenham por objectivo assegurar, tanto quanto
possível, que as medidas de rotulagem referentes à carne
de bovino importada sejam tão fiáveis como as aplicáveis à carne de bovino comunitária.

(34)

A transição das disposições constantes do título II do
Regulamento (CE) n.o 820/97 para as previstas no
presente regulamento poderá suscitar dificuldades que
não são contempladas no presente regulamento. Para
dar resposta a esta eventualidade, importa permitir que a
Comissão adopte as medidas transitórias necessárias. A
Comissão deve ser igualmente autorizada, sempre que
tal seja justificado, a resolver problemas práticos específicos.

(35)

Para assegurar a fiabilidade das medidas previstas no
presente regulamento, é necessário que os Estados-Membros apliquem obrigatoriamente medidas de
controlo adequadas e eficazes. Tais controlos devem ser
efectuados sem prejuízo de quaisquer outros que a
Comissão possa efectuar, por analogia com o artigo 9.o
do Regulamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 do
Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, relativo à
protecção dos interesses financeiros das Comunidades
Europeias (2).

(36)

Devem ser estabelecidas sanções adequadas para infracções ao disposto no presente regulamento.

(37)

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

(2) JO L 312 de 23.12.1995, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1036/99 (JO L 127 de
21.5.1999, p. 4).
(3) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
TÍTULO I

Identificação e registo de bovinos
Artigo 1.o
1.
Todos os Estados-Membros devem estabelecer um regime
de identificação e registo de bovinos, em conformidade com o
disposto no presente título.
2.
O presente título aplica-se sem prejuízo das regras comunitárias de erradicação ou controlo de doenças e do disposto na
Directiva 91/496/CEE e no Regulamento (CEE) n.o 3508/
/92 (1). No entanto, as disposições constantes da Directiva
92/102/CEE, que se referem especificamente aos bovinos,
deixam de ser aplicáveis a partir da data em que os animais
devam ser identificados em conformidade com o presente
título.
Artigo 2.o
Para efeitos do disposto no presente título, entende-se por:
— «animal», um bovino na acepção do n.o 2, alíneas b) e c),
artigo 2.o da Directiva 64/432/CEE (2),
— «exploração», qualquer estabelecimento, construção, ou, no
caso de uma exploração agrícola ao ar livre, qualquer local
situado no território de um Estado-Membro, em que os
animais abrangidos pelo presente regulamento sejam
alojados, criados ou mantidos,
— «detentor», qualquer pessoa singular ou colectiva responsável pelos animais, a título permanente ou provisório,
nomeadamente durante o transporte ou num mercado,
— «autoridade competente», a autoridade central ou as autoridades de um Estado-Membro responsáveis pela, ou incumbidas da, execução de controlos veterinários e aplicação do
presente título, ou, no que respeita ao controlo dos
prémios, as autoridades incumbidas da aplicação do Regulamento (CEE) n.o 3508/92.
Artigo 3.o
O regime de identificação e registo de bovinos deve incluir os
seguintes elementos:
a) Marcas auriculares para identificar individualmente os
animais;
b) Bases de dados informatizadas;
c) Passaportes de animais;
d) Registos individuais mantidos em cada exploração.
A Comissão e a autoridade competente do Estado-Membro
interessado devem ter acesso a toda a informação abrangida
pelo presente título. Os Estados-Membros e a Comissão devem
tomar as medidas necessárias para assegurar o acesso a estes
dados por todas as partes interessadas, incluindo as organizações de consumidores que tenham um interesse particular e
sejam reconhecidas pelo Estado-Membro, desde que sejam asse(1) JO L 355 de 5.12.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1036/1999 (JO L 127
de 21.5.1999, p. 4).
(2) JO 121 de 29.7.1964, p. 1977/64. Directiva actualizada pela Directiva 97/12/CE (JO L 109 de 24.4.1997, p. 1) e com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 98/99/CE (JO L 358 de
31.12.1998, p. 107).

guradas a confidencialidade e a protecção dos dados previstas
na legislação nacional.
Artigo 4.o
1.
Todos os animais de uma exploração nascidos ou destinados a trocas comerciais intracomunitárias após 31 de
Dezembro de 1997, devem ser identificados através de uma
marca auricular, aprovada pela autoridade competente, aplicada
a cada orelha. Ambas as marcas auriculares devem ostentar o
mesmo código único de identificação, o que permitirá identificar individualmente cada animal, assim como a exploração
em que nasceu.
Em derrogação a este requisito, os animais nascidos antes de 1
de Janeiro de 1998, destinados a trocas comerciais intracomunitárias após essa data, podem ser identificados até 1 de
Setembro de 1998 em conformidade com o disposto na Directiva 92/102/CEE. Em derrogação ao primeiro parágrafo, os
animais nascidos antes de 1 de Janeiro de 1998, destinados,
após essa data, a trocas comerciais intracomunitárias com vista
ao abate imediato, podem ser identificados até 1 de Setembro
de 1999 em conformidade com o disposto na Directiva 92/
/102/CEE.
Os bovinos destinados a acontecimentos culturais e desportivos
(excepto feiras e exposições) podem ser identificados não
através de uma marca auricular, mas sim por um regime de
identificação que ofereça garantias equivalentes e tenha sido
reconhecido pela Comissão.
2.
A marca auricular deve ser aplicada num prazo a determinar pelo Estado-Membro, contado a partir da data do nascimento do animal e, em qualquer caso, antes de o animal
abandonar a exploração em que nasceu. Esse prazo não deve
ser superior a 30 dias, até 31 de Dezembro de 1999, nem
superior a 20 dias, após essa data.
Contudo, a pedido de um Estado-Membro e nos termos do n.o
2 do artigo 23.o, a Comissão pode determinar as circunstâncias
em que os Estados-Membros podem prorrogar o prazo
máximo.
Nenhum animal nascido após 31 de Dezembro de 1997 pode
ser transferido de exploração a menos que tenha sido identificado em conformidade com o disposto no presente artigo.
3.
Todos os animais importados de países terceiros que
tenham passado os controlos estabelecidos na Directiva 91/
/496/CEE e permaneçam no território comunitário devem ser
identificados na exploração de destino através de uma marca
auricular que observe os requisitos do presente artigo, dentro
de um prazo a determinar pelo Estado-Membro, nunca superior a 20 dias após os referidos controlos, e, em todo o caso,
antes de abandonarem a exploração.
Contudo, não é necessário identificar o animal se a exploração
de destino for um matadouro situado no Estado-Membro em
que tais controlos são efectuados e se o animal for abatido no
prazo de 20 dias após os mesmos controlos.
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A identificação original estabelecida pelo país terceiro deve ser
registada na base de dados informatizada prevista no artigo 5.o
ou, caso se não encontre ainda plenamente operacional, nos
registos previstos no artigo 3.o, juntamente com o código de
identificação atribuído pelo Estado-Membro de destino.
4.
Todos os animais provenientes de outros Estados-Membros devem conservar as respectivas marcas auriculares
originais.
5.
Nenhuma marca auricular pode ser removida ou substituída sem a autorização da autoridade competente.
6.
As marcas auriculares devem ser atribuídas à exploração,
distribuídas e aplicadas aos animais de acordo com a forma
estipulada pela autoridade competente.
7.
Até 31 de Dezembro de 2001, o Parlamento Europeu e o
Conselho, agindo com base num relatório da Comissão acompanhado de eventuais propostas e nos termos do artigo 95.o do
Tratado, tomarão uma decisão sobre a viabilidade da introdução de medidas de identificação electrónica, tendo em conta
os progressos alcançados neste domínio.
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destinados a trocas comerciais intracomunitárias e que os
animais apenas devam ser acompanhados dos respectivos
passaportes quando sejam transferidos do território desse
Estado-Membro paia o território de outro Estado-Membro,
caso em que o passaporte deve conter informação proveniente da base de dados informatizada.
Nesses Estados-Membros, o passaporte que acompanha um
animal importado de outro Estado-Membro deve ser
entregue à autoridade competente aquando da sua chegada,
— podem, até 1 de Janeiro de 2000, autorizar a emissão de
passaportes colectivos para efectivos que circulem no interior do Estado-Membro em causa, desde que tais efectivos
tenham a mesma origem e o mesmo destino e sejam acompanhados de um certificado veterinário.
4.
Em caso de morte de um animal, o detentor deve
devolver o passaporte do animal à autoridade competente no
prazo de sete dias após a sua morte. Se o animal for enviado
para o matadouro, o operador do matadouro será responsável
pela devolução do passaporte à autoridade competente.

Artigo 5.o

5.
No que respeita aos animais exportados para países
terceiros, o último detentor deve entregar o passaporte à autoridade competente do local de onde o animal for exportado.

A autoridade competente dos Estados-Membros deve criar
bases de dados informatizadas, em conformidade com o
disposto nos artigos 14.o e 18.o da Directiva 64/432/CEE.

Artigo 7.o

As bases de dados informatizadas devem encontrar-se plenamente operacionais até 31 de Dezembro de 1999, data após a
qual devem armazenar todos os dados requeridos ao abrigo da
directiva supracitada.
Artigo 6.o
1.
A partir de 1 de Janeiro de 1998, a autoridade competente deve emitir um passaporte para cada animal que tenha de
ser identificado em conformidade com o disposto no artigo 4.o,
no prazo de 14 dias a contar da notificação do seu nascimento,
ou, no que respeita aos animais importados de países terceiros,
no prazo de 14 dias após a notificação da sua reidentificação
pelo Estado-Membro em causa, em conformidade com o n.o 3
do artigo 4.o A autoridade competente, desde que observe as
mesmas condições, pode emitir passaportes para animais
provenientes de outros Estados-Membros. Nesse caso, o passaporte que acompanha o animal à sua chegada deve ser entregue
à autoridade competente, que o devolverá ao Estado-Membro
de emissão.
Contudo, a pedido de um Estado-Membro e nos termos do n.o
2 do artigo 23.o, a Comissão pode determinar as circunstâncias
em que o prazo máximo pode ser prorrogado.
2.
O animal deve ser acompanhado do respectivo passaporte em todas as suas deslocações.
3.
Em derrogação ao disposto no n.o 1, primeiro período, e
no n.o 2, os Estados-Membros:
— que disponham de uma base de dados informatizada que a
Comissão considere plenamente operacional em conformidade com o disposto no artigo 5.o, podem estabelecer que o
passaporte apenas deva ser emitido em relação aos animais

1.
Todos os detentores de animais, com excepção dos transportadores, devem:
— manter um registo actualizado,
— logo que a base de dados informatizada se encontre plenamente operacional, notificar à autoridade competente, num
prazo fixado pelo Estado-Membro e compreendido entre
três e sete dias, todas as deslocações de e para a exploração
e todos os nascimentos e mortes de animais na exploração,
bem como as respectivas datas. Contudo, a pedido de um
Estado-Membro e nos termos do n.o 2 do artigo 23.o, a
Comissão pode determinar as circunstâncias em que os
Estados-Membros podem prorrogar o prazo máximo e
prever regras específicas aplicáveis às deslocações dos
bovinos para pastagens de Verão em diversos locais de
montanha.
2.
Se for caso disso e em conformidade com o disposto no
artigo 6.o, imediatamente após a chegada e antes da partida de
cada animal da exploração, todos os detentores de animais
devem preencher o passaporte e assegurar que este acompanhe
o animal.
3.
Todos os detentores devem prestar à autoridade competente, mediante pedido, todas as informações referentes à
origem, à identificação, e, se necessário, ao destino dos animais
que possuíram, mantiveram, transportaram, comercializaram
ou abateram.
4.
O registo deve observar o formato aprovado pela autoridade competente, ser manual ou informatizado, encontrar-se
sempre, mediante pedido, à disposição da autoridade competente durante um período mínimo a determinar pela autoridade
competente, nunca inferior a três anos.
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Artigo 8.o
Os Estados-Membros devem designar a autoridade responsável
pela aplicação do presente título. Os Estados-Membros devem
informar-se mutuamente e informar a Comissão da identidade
dessa autoridade.

As medidas necessárias à execução do presente título são aprovadas pelo procedimento de gestão a que se refere o n.o 2 do
artigo 23.o Essas medidas devem abranger, em especial:
a) As disposições referentes às marcas auriculares;
b) As disposições referentes ao passaporte;
c) As disposições referentes ao registo;

Artigo 9.o

d) O nível mínimo de controlos a efectuar;

Os Estados-Membros podem cobrar aos detentores as despesas
dos regimes referidos no artigo 3.o e os controlos referidos no
presente título.

e) A aplicação de sanções administrativas;
f) As disposições transitórias necessárias para facilitar a aplicação do presente título.

TÍTULO II

Rotulagem da carne de bovino e dos produtos à base de carne de bovino
Artigo 11.o
Os operadores ou organizações, tal como definidos no artigo
12.o, que:
— sejam obrigados, nos termos do disposto na secção I do
presente título, a rotular a carne de bovino a todos os níveis
de comercialização,
— pretendam, nos termos do disposto na secção II do presente
título, rotular carne de bovino no ponto de venda por
forma a fornecer informações que não estejam previstas no
artigo 13.o relativas a certas características ou condições de
produção da carne rotulada ou do animal de que provém,
devem fazê-lo em conformidade com o disposto no presente
título.
O presente título é aplicável sem prejuízo da legislação comunitária pertinente, designadamente em matéria de carne de
bovino.
Artigo 12.o

fico, ou, se tal bastar para verificar a exactidão da informação
constante do rótulo, o grupo de animais em causa.
2.

O rótulo deve conter as seguintes indicações:

a) Um número ou código de referência que assegure a relação
entre a carne de bovino e o animal ou os animais. Este
número pode ser o número de identificação do animal
específico de que a carne provém ou o número de identificação relativo a um grupo de animais;
b) O número de aprovação do matadouro em que o animal ou
grupo de animais foi abatido e o Estado-Membro ou país
terceiro em que se encontra estabelecido o matadouro. A
indicação deve ser feita nos seguintes termos: «Abatido em:
(nome do Estado-Membro ou do país terceiro) (número da
aprovação)»;
c) O número de aprovação do estabelecimento de desmancha
em que a carcaça ou grupo de carcaças foi desmanchado e o
Estado-Membro ou país terceiro em que se encontra estabelecido. A indicação deve ser feita nos seguintes termos:
«Desmancha em: (nome do Estado-Membro ou do país
terceiro) (número da aprovação)».

Para efeitos do disposto no presente título, entende-se por:
— «carne de bovino», todos os produtos com os códigos NC
0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91,
— «rotulagem», a colocação de um rótulo em uma ou mais
peças individuais de carne ou na respectiva embalagem ou,
no caso dos produtos não pré-embalados, a informação
adequada, por escrito e bem visível, prestada ao consumidor no ponto de venda,
— «organização», um grupo de operadores do mesmo ramo
ou de diferentes ramos do comércio de carne de bovino.

3.
No entanto, até 31 de Dezembro de 2001, os Estados-Membros que disponham de dados suficientes no regime de
identificação e registo de bovinos, previsto no título I, podem
decidir que, no que respeita à carne de bovino de animais
nascidos, criados e abatidos nos seus territórios, os rótulos
devam incluir igualmente elementos de informação suplementares.

SECÇÃO I

4.
O regime obrigatório previsto no n.o 3 não deve conduzir
à perturbação do comércio entre os Estados-Membros.

Regime comunitário de rotulagem obrigatória da carne de
bovino
Artigo 13.o
Normas gerais
1.
Os operadores e organizações que comercializem carne
de bovino na Comunidade devem rotulá-la em conformidade
com o disposto no presente artigo.
O regime de rotulagem obrigatória deve assegurar uma relação
entre, por um lado, a identificação da carcaça, do quarto ou das
peças de carne de bovino e, por outro lado, o animal especí-

As medidas de implementação aplicáveis nos Estados-Membros
que pretendem aplicar o disposto no n.o 3 requerem a aprovação prévia da Comissão.
5. a) A partir de 1 de Janeiro de 2002, os operadores e
organizações devem incluir igualmente nos rótulos as
seguintes indicações:
i) o Estado-Membro ou o país terceiro de nascimento,
ii) os Estados-Membros ou os países terceiros em que se
processou a engorda,
iii) o Estado-Membro ou o país terceiro em que ocorreu
o abate.
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b) Contudo, se a carne de bovino provier de animais
nascidos, criados e abatidos:
i) no mesmo Estado-Membro, a indicação pode ser
«origem: (nome do Estado-Membro)»,
ii) num mesmo país terceiro, a indicação pode ser
«origem: (nome do país terceiro)».
Artigo 14.o
Derrogações do regime de rotulagem obrigatória
Em derrogação do n.o 2, alíneas b) e c) e do n.o 5, alínea a),
subalíneas i) e ii), do artigo 13.o, os operadores ou organizações
que produzam carne de bovino picada devem indicar no rótulo
«produzida em: (nome do Estado-Membro ou do país terceiro)»,
consoante o local de produção da carne, e «origem» quando o
Estado ou os Estados em questão não sejam o Estado de
preparação da carne.
A obrigação prevista no n.o 5, alínea a), subalínea iii), do artigo
13.o é aplicável a esta carne a partir da data de aplicação do
presente regulamento.
Todavia, esses operadores ou organizações podem completar o
rótulo da carne de bovino picada com:
— uma ou várias das indicações previstas no artigo 13.o, e/ou
— a data de produção da carne em questão.
Se necessário, com base na experiência adquirida e em função
de eventuais necessidades, poderão ser adoptadas disposições
semelhantes para a carne cortada e para as aparas, nos termos
do n.o 2 do artigo 23.o
Artigo 15.o
Rotulagem obrigatória da carne de
proveniente de países terceiros

bovino

Em derrogação do artigo 13.o, a carne de bovino importada
para a Comunidade relativamente à qual não se encontra disponível toda a informação prevista no artigo 13.o, nos termos do
artigo 17.o, deve ser rotulada com a indicação: «origem: não-CE» e «local de abate: (nome do país terceiro)».

SECÇÃO II

Regime de rotulagem facultativa
Artigo 16.o
Normas gerais
1.
No que respeita aos rótulos que contêm indicações diferentes das previstas na secção I do presente título, cada
operador ou organização deve apresentar, à autoridade competente do Estado-Membro em que ocorre a produção ou venda
da carne de bovino em questão, um caderno de especificações
para aprovação. A autoridade competente pode igualmente
estabelecer cadernos de especificações a utilizar no Estado-Membro em causa, desde que a sua utilização não seja obrigatória.
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Os cadernos de especificações de rotulagem facultativa devem
indicar:
— as informações a incluir no rótulo,
— as medidas a tomar para assegurar a exactidão das referidas
informações,
— o sistema de controlo que será aplicado em todas as fases
da produção e da venda, incluindo os controlos a efectuar
por organismos independentes reconhecidos pela autoridade competente e designados pelos operadores ou organizações. Estes organismos devem satisfazer os critérios estabelecidos na norma europeia EN 45011,
— no que respeita às organizações, as medidas a tomar em
relação a qualquer membro que não tenha cumprido os
cadernos de especificações.
Os Estados-Membros podem decidir que os controlos de um
organismo independente podem ser substituídos por controlos
de uma autoridade competente. A autoridade competente deve,
nesse caso, dispor do pessoal qualificado e dos recursos necessários para executar os controlos necessários.
As despesas dos controlos previstos na presente secção são
custeadas pelos operadores ou organizações que utilizam o
regime de rotulagem.
2.
A aprovação de um caderno de especificações pressupõe
a caução da autoridade competente, obtida com base na análise
pormenorizada dos elementos referidos no n.o 1, do funcionamento correcto e fiável do sistema de rotulagem e, em especial,
do seu sistema de controlo. A autoridade competente deverá
rejeitar quaisquer cadernos de especificações que não assegurem a relação entre, por um lado, a identificação da carcaça,
do quarto ou das peças de carne de bovino, e, por outro lado, o
animal específico, ou, se tal bastar para verificar a exactidão da
informação constante do rótulo, os animais em causa.
Serão igualmente rejeitados os cadernos de especificações que
prevejam rótulos com informação enganosa ou pouco clara.
3.
Se a carne de bovino for produzida e/ou comercializada
em dois ou mais Estados-Membros, as autoridades competentes
dos Estados-Membros em questão analisarão e aprovarão os
cadernos de especificações que lhes forem apresentados, desde
que as informações neles contidas digam respeito às operações
que se realizem no respectivo território. Neste caso, as aprovações emitidas por qualquer Estado-Membro devem ser reconhecidas por todos os outros.
Se, dentro de um prazo a fixar nos termos do n.o 2 do artigo
23.o, calculado a contar do dia seguinte à data de apresentação
do pedido, não tiver sido recusada ou concedida a aprovação e
não tiverem sido solicitadas quaisquer informações complementares, considera-se que os cadernos de especificações foram
aprovados pelas autoridades competentes.
4.
Quando as autoridades competentes dos Estados-Membros em questão aprovarem os cadernos de especificações
propostos, os operadores ou organizações em causa poderão
rotular a carne de bovino, desde que o rótulo contenha o seu
nome ou logotipo.
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5.
Em derrogação do disposto nos n.os 1 a 4, a Comissão,
nos termos do n.o 2 do artigo 23.o, poderá prever, para casos
específicos, um processo de aprovação acelerado ou simplificado, tratando-se designadamente de carne de bovino em
pequenas embalagens para venda a retalho ou de peças de
carne de bovino de primeira categoria, em embalagens individuais, rotuladas num Estado-Membro de acordo com um
caderno de especificações aprovado e introduzidas no território
de outro Estado-Membro, na condição de não ser acrescentada
qualquer informação ao rótulo de origem.
6.
Um Estado-Membro decide não autorizar o nome de uma
ou várias das suas regiões, designadamente quando o nome de
uma região:
— pode gerar confusões ou criar dificuldades de controlo,
— está reservado para carnes de bovino no âmbito do Regulamento (CE) n.o 2081/92.
Se for concedida uma autorização, o nome da região será
completado com o nome do Estado-Membro.
7.
Os Estados-Membros informam a Comissão da aplicação
do presente artigo, designadamente da informação indicada nos
rótulos. A Comissão informa os outros Estados-Membros no
âmbito do Comité de Gestão de Carne de Bovino, referido no
n.o 1, alínea b) do artigo 23.o, e, se necessário, nos termos do
n.o 2 do artigo 23.o, poderão ser aprovadas regras relativas a
esta informação, podendo designadamente ser impostas limitações.

consulta do país terceiro em causa, que as aprovações desse
país terceiro não são válidas na Comunidade.
Artigo 18.o
Sanções
Sem prejuízo de qualquer medida tomada pela própria organização, ou pelo organismo de controlo independente previsto
no artigo 16.o, caso se comprove que um operador ou uma
organização não cumpriu o caderno de especificações referido
no n.o 1 do artigo 16.o, os Estados-Membros podem retirar a
aprovação prevista no n.o 2 do artigo 16.o, ou impor condições
suplementares a satisfazer para que a aprovação possa ser
conservada.

SECÇÃO III

Disposições gerais
Artigo 19.o
Normas de execução
As medidas necessárias à execução do presente título são aprovadas nos termos do procedimento de gestão a que se refere o
n.o 2 do artigo 23.o Essas medidas devem abranger, em especial:
a) A definição da dimensão do grupo de animais a que se
refere o n.o 2, alínea a, do artigo 13.o;

Artigo 17.o
Regime de rotulagem facultativa de carne
bovino proveniente de países terceiros
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de

1.
Se a produção de carne de bovino se efectuar, parcial ou
totalmente, num país terceiro, os operadores e organizações
poderão rotular a carne de bovino de acordo com o disposto
na presente secção, desde que, além de respeitarem o disposto
no artigo 16.o, tenham obtido para os seus cadernos de especificações a aprovação da autoridade competente designada para
este efeito por cada país terceiro em questão.
2.
A validade a nível comunitário de qualquer aprovação
emitida num país terceiro está condicionada à notificação
prévia à Comissão, por esse país terceiro, dos seguintes
elementos:
— autoridade competente designada,
— procedimentos e critérios que a autoridade competente
deve observar ao analisar o caderno de especificações,
— cada um dos operadores ou organizações cujos cadernos de
especificações foram aceites pela autoridade competente.
A Comissão deve transmitir estas notificações aos Estados-Membros.
Se, com base nas notificações supramencionadas, a Comissão
chegar à conclusão de que os procedimentos e/ou critérios
aplicados num país terceiro não são equivalentes às normas
estabelecidas no presente regulamento, deve decidir, após

b) A definição de carne de bovino picada, de aparas de carne
de bovino e de carne de bovino cortada a que se refere o
artigo 14.o;
c) A definição de indicações específicas que podem constar
dos rótulos;
d) As medidas necessárias para facilitar a transição da aplicação do Regulamento (CE) n.o 820/97 para a aplicação do
presente título;
e) As medidas necessárias para a resolução de problemas
práticos específicos. Tais medidas, caso sejam devidamente
justificadas, podem derrogar certas partes do presente título.

Artigo 20.o
Designação das autoridades competentes
Os Estados-Membros devem designar a autoridade ou as autoridades competentes responsáveis pela aplicação do presente
título até 14 de Outubro de 2000.
Artigo 21.o
Até 14 de Agosto de 2003 a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório e, se for caso disso,
propostas adequadas relativas ao alargamento do âmbito de
aplicação do presente regulamento aos produtos transformados
que contenham carne de bovino ou produtos à base de carne
de bovino.
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TÍTULO III

Disposições comuns
Artigo 22.o

Artigo 23.o

1.
Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas
necessárias para assegurar a observância do disposto no
presente regulamento. Os controlos previstos devem efectuar-se
sem prejuízo de quaisquer outros a que a Comissão possa
proceder ao abrigo do artigo 9.o do Regulamento (CE, Euratom)
n.o 2988/95.
Quaisquer sanções impostas pelo Estado-Membro a um
detentor devem ser proporcionais à gravidade da infracção. As
sanções podem envolver, se tal se justificar, restrições à circulação de animais de ou para a exploração do detentor em
causa.
2.
Os peritos da Comissão, conjuntamente com as autoridades competentes:
a) Verificam se os Estados-Membros estão a cumprir as disposições do presente regulamento;
b) Efectuam controlos no local a fim de assegurar que os
controlos são realizados de acordo com o presente regulamento.
3.
O Estado-Membro em que se efectua o controlo deve
prestar aos peritos da Comissão todo o apoio de que estes
possam necessitar no desempenho das suas tarefas.
O resultado dos controlos efectuados deve ser discutido com a
autoridade competente do Estado-Membro em causa antes de o
relatório final ser elaborado e posto a circular.
4.
Sempre que considere que o resultado dos controlos o
justifica, a Comissão deve rever a situação no Comité Veterinário Permanente referido no n.o 1, alínea c), do artigo 23.o A
Comissão pode adoptar as decisões necessárias nos termos do
n.o 3 do artigo 23.o

1.

A Comissão é assistida:

a) Na execução do artigo 10.o, pelo Comité do Fundo Europeu
de Orientação e Garantia Agrícola, a que se refere o artigo
11.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho (1);
b) Na execução do artigo 19.o, pelo Comité de Gestão de Carne
de Bovino, criado no artigo 42.o do Regulamento (CE) n.o
1254/1999 do Conselho (2);
c) Na execução do artigo 22.o, pelo Comité Veterinário Permanente, criado pela Decisão 68/361/CEE do Conselho (3).
2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE,
tendo-se em conta o disposto no artigo 8.o da mesma.
O período previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/
/468/CE é de um mês.
3.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 5.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE,
tendo-se em conta o disposto no artigo 8.o da mesma.
O período previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão 1999/
/468/CE é de três meses.
4.
Os comités aprovarão os respectivos regulamentos
internos.
Artigo 24.o
1.

É revogado o Regulamento (CE) n.o 820/97.

2.
As referências ao Regulamento (CE) n.o 820/97 devem
entender-se como sendo feitas ao presente regulamento, de
acordo com a tabela de correspondência que consta do anexo.
Artigo 25.o

5.
A Comissão deve acompanhar a evolução da situação. À
luz dessa evolução e nos termos do n.o 3 do artigo 23.o, a
Comissão pode alterar ou revogar as decisões referidas no n.o 4.

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

6.
Se necessário, as normas de execução do presente artigo
devem ser adoptadas nos termos do n.o 3 do artigo 23.o

O presente regulamento é aplicável à carne de bovino proveniente dos animais abatidos a partir de 1 de Setembro de 2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Julho de 2000.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

A Presidente

O Presidente

N. FONTAINE

J. GLAVANY

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 103.
(2) JO L 160 de 26.6.1999, p. 21.
(3) JO L 255 de 18.10.1968, p. 23.
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ANEXO
Tabela de correspondência
Regulamento (CE) n.o 820/97

Presente regulamento

Artigo 1.o

Artigo 1.o

o

Artigo 2.

Artigo 2.o

Artigo 3.o

Artigo 3.o

o

Artigo 4.

Artigo 4.o

Artigo 5.o

Artigo 5.o

Artigo 6.

Artigo 6.o

o

Artigo 7.

Artigo 7.o

Artigo 8.o

Artigo 8.o

Artigo 9.

Artigo 9.o

o

o

Artigo 10.o

Artigo 10.o

Artigo 11.

—

Artigo 12.o

Artigo 11.o

o

Artigo 13.

Artigo 12.o

o

Artigo 14. , n. 1

Artigo 16.o, n.o 1

Artigo 14.o, n.o 2

Artigo 16.o, n.o 2

Artigo 14. , n. 3

Artigo 16.o , n.o 5

Artigo 14.o, n.o 4

Artigo 16.o , n.o 4

Artigo 15.

Artigo 17.o

o

o

o

o

o

Artigo 16.o, n.o 1

Artigo 16.o, n.o 3

Artigo 16. , n. 2

Artigo 16.o, n.o 3

Artigo 16. , n. 3

Artigo 13.o, n.o 2, alínea a)

Artigo 17.o

Artigo 18.o

Artigo 18.

Artigo 19.o

Artigo 19.o

—

o

Artigo 20.

Artigo 20.o

Artigo 21.o

Artigo 22.o

Artigo 22.

Artigo 25.o

o
o

o

o

o
o
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REGULAMENTO (CE) N.o 1761/2000 DA COMISSÃO
de 10 de Agosto 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 11 de Agosto de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Pedro SOLBES MIRA

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 10 de Agosto 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

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
999
052
999
388
524
528
999
052
400
508
600
624
999
388
400
508
512
528
800
804
999
052
064
388
512
528
720
804
999
052
999
064
066
093
624
999

95,1
95,1
79,6
79,6
60,7
83,0
68,8
70,8
99,4
182,7
135,1
90,3
199,4
141,4
87,9
74,1
58,4
90,4
77,8
161,1
84,8
90,6
97,7
63,3
72,5
48,7
74,5
116,4
116,8
84,3
136,2
136,2
52,4
40,2
36,2
150,3
69,8

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2543/1999 da Comissão (JO L 307 de 2.12.1999, p. 46).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 1762/2000 DA COMISSÃO
de 10 de Agosto de 2000
relativo à suspensão da pesca do cantarilho pelos navios arvorando pavilhão de Espanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime
de controlo aplicável à política comum das pescas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2846/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 21.o,
O Regulamento (CE) n.o 2742/1999 do Conselho, de 17
de Dezembro de 1999, que fixa, para 2000, em relação
a determinadas unidades populacionais de peixes ou
grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca e as respectivas condições aplicáveis nas
águas comunitárias e, para os navios de pesca comunitários, nas águas em que são necessárias limitações das
capturas, e que altera o Regulamento (CE) n.o 66/98 (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1447/2000 (4), estabelece quotas de
cantarilho para 2000.
Para assegurar o respeito das disposições relativas às
limitações quantitativas das capturas de uma unidade
populacional submetida a quota, é necessário que a
Comissão fixe a data em que se considera que as
capturas efectuadas por navios arvorando pavilhão de
um Estado-Membro esgotaram a quota atribuída.

(2)

De acordo com as informações comunicadas à
Comissão, as capturas de cantarilho nas águas da zona
NAFO 3 M, efectuadas por navios arvorando pavilhão
de Espanha ou registados em Espanha, atingiram a quota
atribuída para 2000. A Espanha proibiu a pesca desta
unidade populacional a partir de 5 de Maio de 2000. É,
por conseguinte, conveniente manter essa data,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

(3)

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas de cantarilho nas águas da zona
NAFO 3M, efectuadas pelos navios arvorando pavilhão de
Espanha ou registados em Espanha, atingiram a quota atribuída
à Epanha para 2000.
É proibida a pesca do cantarilho nas águas da zona NAFO 3M
por navios arvorando pavilhão de Espanha ou registados em
Espanha, assim como a manutenção a bordo, o transbordo e o
desembarque desta unidade populacional capturada pelos referidos navios após a data de aplicação do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável com efeitos desde 5 de Maio de 2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Pedro SOLBES MIRA

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

261
358
341
163

de
de
de
de

20.10.1993,
31.12.1998,
31.12.1999,
4.7.2000, p.

p. 1.
p. 5.
p. 1.
5.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1763/2000 DA COMISSÃO
de 10 de Agosto de 2000
que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos produtos transformados à base de cereais e de
arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

É conveniente graduar a restituição a atribuir a determinados produtos transformados, conforme os produtos,
em função do seu teor em cinzas, em celulose bruta, em
tegumentos, em proteínas, em matérias gordas ou em
amido, sendo este teor particularmente significativo da
quantidade de produto de base incorporado, de facto, no
produto transformado.

(5)

No que diz respeito às raízes de mandioca e outras
raízes e tubérculos tropicais, bem como às suas farinhas,
o aspecto económico das exportações que poderiam ser
previstas, tendo em conta sobretudo a natureza e a
origem destes produtos, não necessita actualmente de
fixação de uma restituição à exportação. Em relação a
determinados produtos transformados à base de cereais,
a fraca importância da participação da Comunidade no
comércio mundial não torna actualmente necessária a
fixação de uma restituição à exportação.

(6)

A situação do mercado mundial ou as exigências específicas de determinados mercados podem tornar necessária
a diferenciação da restituição, em relação a certos
produtos, segundo o seu destino.

(7)

A restituição deve ser fixada uma vez por mês; que pode
ser alterada no intervalo.

(8)

Certos produtos transformados à base de milho podem
ser submetidos a um tratamento térmico que pode dar
origem à concessão de uma restituição que não corresponde à qualidade do produto. É conveniente especificar
que estes produtos, que contêm amido pré-gelatinizado,
não podem beneficiar de restituições à exportação.

(9)

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

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, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1666/
/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, relativo à organização comum
do mercado do arroz (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1667/2000 (4), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
Nos termos do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o
1766/92 e do artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o
3072/95, a diferença entre as cotações ou os preços no
mercado mundial dos produtos referidos no artigo 1.o
destes regulamentos e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação.

(1)

Por força do artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/
/95, as restituições devem ser fixadas tomando em
consideração a situação e as perspectivas de evolução,
por um lado, das disponibilidades em cereais, em arroz e
em trincas de arroz, bem como o seu preço no mercado
da Comunidade, e, por outro lado, os preços dos cereais,
do arroz, das trincas de arroz e dos produtos do sector
dos cereais no mercado mundial. Por força dos mesmos
artigos, importa também assegurar aos mercados dos
cereais e do arroz uma situação equilibrada e um desenvolvimento natural no plano dos preços e das trocas
comerciais e, por outro, ter em conta o aspecto económico das exportações em questão e o interesse em evitar
perturbações no mercado da Comunidade.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1518/95 da Comissão (5), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 2993/95 (6), relativo ao
regime de importação e de exportação dos produtos
transformados à base de cereais e de arroz, definiu, no
seu artigo 4.o, os critérios específicos que se devem ter
em conta para o cálculo da restituição em relação a estes
produtos.

(3)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

181
193
329
193
147
312

de
de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.12.1995, p. 18.
29.7.2000, p. 3.
30.6.1995, p. 55.
23.12.1995, p. 25.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições aplicáveis à exportação dos produtos referidos
no n.o 1, alínea d), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o
1766/92 e no n.o 1, alínea c), do artigo 1.o do Regulamento
(CE) n.o 3072/95 e submetidos ao Regulamento (CE) n.o 1518/
/95 são fixadas em conformidade com o anexo do presente
regulamento.
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Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 de Agosto de 2000.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Pedro SOLBES MIRA

Membro da Comissão

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 10 de Agosto de 2000, que fixa as restituições à exportação dos produtos
transformados à base de cereais e de arroz
(Em EUR/t)

(Em EUR/t)
Código do produto

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Montante das
restituições

86,17
73,86
73,86
0,00
0,00
37,44
37,44
110,79
86,17
73,86
73,86
42,92
0,00
14,69
0,00
0,00
41,60
33,28
14,69
98,48
80,02
0,00
0,00
0,00
0,00
33,28
35,36

Código do produto

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Montante das
restituições

92,33
70,78
14,69
14,40
14,40
3,60
15,39
25,63
0,00
28,80
28,80
98,48
98,48
98,48
98,48
44,08
44,08
0,00
104,00
79,62
104,00
79,62
79,62
104,00
79,62
108,98
75,64
79,62

(1) Não é concedida qualquer restituição para os produtos que tenham sido sujeitos a um tratamento térmico que provoque uma pré-gelatinização do amido.
(2) As restituições são concedidas em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 2730/75 do Conselho (JO L 281 de 1.11.1975, p. 20), alterado.

NB: Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de
24.12.1987, p. 1), alterado.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1764/2000 DA COMISSÃO
de 10 de Agosto de 2000
que fixa as restituições aplicáveis à exportação de alimentos para animais compostos à base de
cereais
relação à quantidade de produtos cerealíferos contidos
nos alimentos compostos para animais.

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, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1666/
/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,

(4)

Por outro lado, o montante da restituição deve também
ter em conta as possibilidades e condições de venda dos
produtos em causa no mercado mundial, o interesse em
evitar perturbações no mercado da Comunidade e o
aspecto económico das exportações.

Considerando o seguinte:

(5)

Todavia, em relação à fixação da restituição, parece
apropriado no período actual basear-se na diferença verificada, no mercado comunitário e no mercado mundial,
dos custos das matérias-primas utilizadas geralmente
nestes alimentos compostos, o que permite tomar em
consideração de forma mais precisa a realidade económica das exportações dos referidos produtos.

(1)

Nos termos do artigo 13. do Regulamento (CEE) n.
1766/92, a diferença entre as cotações ou os preços no
mercado mundial dos produtos referidos no artigo 1.o
deste regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1517/95 da Comissão, de 29 de
Junho de 1995, que estabelece normas de execução do
Regulamento (CEE) n.o 1766/92 no respeitante ao
regime de importação e de exportação aplicável aos
alimentos compostos à base de cereais para animais e
altera o Regulamento (CE) n.o 1162/95, que estabelece
normas de execução especiais do regime dos certificados
de importação e de exportação no sector dos cereais e
do arroz (3), definiu, no seu artigo 2.o, os critérios específicos que se devem ter em conta para o cálculo da
restituição em relação a estes produtos.

(6)

A restituição deve ser fixada uma vez por mês; que pode
ser alterada no intervalo.

(7)

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

Esse cálculo deve também ter em conta o teor de
produtos cerealíferos. Com vista a uma simplificação, a
restituição deve ser paga em relação a duas categorias de
«produtos cerealíferos», nomeadamente o milho, cereal
mais vulgarmente utilizado nos alimentos compostos
exportados, e os produtos à base de milho, e para
«outros cereais», sendo estes últimos os produtos cerealíferos elegíveis, com exclusão do milho e dos produtos à
base de milho. Deve ser concedida uma restituição em

As restituições à exportação dos alimentos compostos para
animais abrangidos pelo Regulamento (CEE) n.o 1766/92 que
estejam sujeitos ao Regulamento (CE) n.o 1517/95 são fixadas
em conformidade com o anexo do presente regulamento.

(3)

o

o

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 de Agosto de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Pedro SOLBES MIRA

Membro da Comissão

(1) JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 147 de 30.6.1995, p. 51.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 10 de Agosto de 2000, que fixa as restituições aplicáveis à exportação de
alimentos para animais compostos à base de cereais
Código do produto que beneficia da restituição à exportação (1):
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(EUR/t)

Produtos cerealíferos (2)

Montante da restituição (2)

Milho e produtos à base de milho
Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

61,55

Produtos cerealíferos (2), com exclusão do milho e dos
produtos à base de milho

7,20

(1) Os códigos dos produtos são definidos na secção 5 do anexo do Regulamento (CEE) n.o 3846/87 (JO L 366 de 24.12.1987,
p. 1), alterado.
(2) Para efeitos da restituição apenas se toma em conta o amido ou a fécula provenientes de produtos à base de cereais.
Por «produtos à base de cereais» entende-se os produtos das subposições 0709 90 60 e 0712 90 19, do capítulo 10, das posições 1101,
1102, 1103 e 1104 (no seu estado inalterado e sem reconstituição à excepção da subposição 1104 30) e o conteúdo em cereal dos
produtos das subposições 1904 10 10 e 1904 10 90 da Nomenclatura Combinada. O conteúdo em cereal dos produtos pertencentes às
subposições 1904 10 10 e 1904 10 90 da Nomenclatura Combinada é considerado igual ao peso do produto final.
Não será paga nenhuma restituição para os cereais se a origem do amido ou fécula não puder ser claramente estabelecida por análise.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1765/2000 DA COMISSÃO
de 10 de Agosto de 2000
que altera as restituições à exportação no sector do leite e dos produtos lácteos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece uma organização comum dos mercados no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1670/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 3,
último parágrafo, do seu artigo 31.o,
Considerando o seguinte:
(1)

As restituições à exportação no sector do leite e dos
produtos lácteos foram fixadas pelo Regulamento (CE)
n.o 1660/2000 da Comissão (3).

(2)

Em aplicação das regras constantes do Regulamento (CE)
n.o 1660/2000, aos dados de que a Comissão tem
conhecimento implica a alteração das restituições à

exportação, em relação aos produtos constantes do
anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação referidas no artigo 31.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999, em relação aos produtos exportados no seu estado natural, fixadas no anexo do Regulamento
(CE) n.o 1660/2000 são, em relação aos produtos constantes
do anexo do presente regulamento, alteradas em conformidade
com os montantes que dele constam.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 de Agosto de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Pedro SOLBES MIRA

Membro da Comissão

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 de 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 192 de 28.7.2000, p. 21.
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L 204/19

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 10 de Agosto de 2000, que altera as restituições à exportação no sector do leite
e dos produtos lácteos
(Em EUR/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código
do produto

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 10 11 9000
0402 10 19 9000
0402 10 91 9000
0402 10 99 9000
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9300
0402 21 91 9400
0402 21 91 9500
0402 21 91 9600
0402 21 91 9700

Destino (*)

Montante das
restituições

Código
do produto

Destino (*)

Montante das
restituições

970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
+
970
***
+
+
970
***
970
***
+
+
970
***
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2,327
—
2,327
—
2,327
—
3,597
—
2,327
—
3,597
—
4,551
—
—
4,551
—
—
—
10,50
—
15,77
—
—
—
15,77
—
38,32
59,85
66,00
38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01
75,22
110,55
129,01
53,00
53,00
0,5300
0,5300
53,00
69,60
73,40
79,00
53,00
69,60
73,40
79,00
79,50
80,10
81,00
86,60
88,60
96,00
100,30

0402 21 91 9900
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9200
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9100
0402 29 91 9500
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 31 9300
0402 91 39 9100
0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000
0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150
0402 99 39 9300

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

105,20
79,50
80,10
81,00
86,60
88,60
96,00
100,30
105,20
0,5300
0,6960
0,7340
0,7900
0,5300
0,6960
0,7340
0,7900
0,7950
0,8660
0,7950
0,8660
—
—
—
—
10,90
—
—
—
—
10,90
—
12,90
—
12,90
—
—
41,60
41,60
—
—
—
—
—
0,2790
—
—
—
—
—
0,2790
—
0,2900
0,2490
0,4290
—
0,2900
0,2490

L 204/20
Código
do produto

0402 99 39 9500
0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100
0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915
0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933
0404 90 23 9935
0404 90 23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9120
0404 90 29 9130
0404 90 29 9135
0404 90 29 9150

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Destino (*)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
970
***
+
+
+
+
970
***
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Montante das
restituições

0,4290
0,4890
0,4890
—
—
—
—
—
—
—
—
52,10
52,10
69,00
72,70
78,20
78,80
0,5210
0,5210
0,6900
0,7270
0,7820
0,7880
2,327
—
—
—
—
—
15,77
—
38,32
59,20
59,20
59,20
59,20
59,20
—
—
—
—
53,00
—
7,40
53,00
69,60
73,40
79,00
—
—
—
—
—
7,40
9,00
10,90
12,90
13,50
79,50
80,10
81,00
86,60
88,60
96,00

Código
do produto

0404 90 29 9160
0404 90 29 9180
0404 90 81 9100
0404 90 81 9910
0404 90 81 9950
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9911
0404 90 83 9913
0404 90 83 9915
0404 90 83 9917
0404 90 83 9919
0404 90 83 9931
0404 90 83 9933
0404 90 83 9935
0404 90 83 9937
0404 90 89 9130
0404 90 89 9150
0404 90 89 9930
0404 90 89 9950
0404 90 89 9990
0405 10 11 9500
0405 10 11 9700
0405 10 19 9500
0405 10 19 9700
0405 10 30 9100
0405 10 30 9300
0405 10 30 9500
0405 10 30 9700
0405 10 50 9100
0405 10 50 9300
0405 10 50 9500
0405 10 50 9700
0405 10 90 9000
0405 20 90 9500
0405 20 90 9700
0405 90 10 9000
0405 90 90 9000
0406 10 20 9100
0406 10 20 9230

0406 10 20 9290

0406 10 20 9300

11.8.2000

Destino (*)

Montante das
restituições

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***

100,30
105,20
0,5300
—
0,1750
0,5300
0,6960
0,7340
0,7900
—
—
—
—
—
—
—
0,2790
0,2900
0,7950
0,8660
0,4601
0,6600
0,7522
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
176,22
155,49
161,71
216,00
170,00
—
—
—
—
37,68
—
37,68
—
—
—
35,05
—
35,05
—
—
—
15,39
—
15,39

11.8.2000
Código
do produto

0406 10 20 9610

0406 10 20 9620

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

0406 10 20 9660
0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

0406 10 20 9870
0406 10 20 9900
0406 20 90 9100
0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Destino (*)

037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
+
+
+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***

Montante das
restituições

—
—
—
51,11
—
51,11
—
—
—
51,83
—
51,83
—
—
—
57,86
—
57,86
—
—
—
85,03
—
85,03
—
—
—
70,86
—
70,86
—
—
—
—
26,28
—
26,28
—
—
—
31,87
—
31,87
—
—
—
—
—
—
58,77
23,80
58,77
—
—
—
77,56
31,70
77,56
—
—
—
82,41
33,70
82,41
—
—
—
92,10
37,60
92,10

Código
do produto

0406 20 90 9990
0406 30 31 9710

0406 30 31 9730

0406 30 31 9910

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 30 90 9000

0406 40 50 9000

L 204/21

Destino (*)

Montante das
restituições

+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***

—
—
—
—
9,540
—
17,88
—
—
—
13,99
—
26,24
—
—
—
9,540
—
17,88
—
—
—
13,99
—
26,24
—
—
—
20,36
—
38,17
—
—
—
13,99
—
26,24
—
—
—
20,36
—
38,17
—
—
—
20,36
—
38,17
—
—
—
23,02
—
43,16
—
—
—
24,15
—
45,28
—
—
—
90,00
—
90,00

L 204/22
Código
do produto

0406 40 90 9000

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

0406 90 27 9900

0406 90 31 9119

0406 90 33 9119

0406 90 33 9919

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Destino (*)

037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***

Montante das
restituições

—
—
—
92,42
—
92,42
—
—
—
101,62
45,30
116,37
—
—
—
105,01
46,70
120,25
—
—
—
105,01
46,70
120,25
—
—
—
102,90
33,50
117,54
—
—
—
90,36
—
103,92
—
—
—
89,77
—
102,80
—
—
—
81,30
—
93,10
—
—
—
74,72
19,20
85,71
—
—
—
74,72
19,20
85,71
—
—
—
68,29
—
78,60

Código
do produto

0406 90 33 9951

0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000

0406 90 63 9100

0406 90 63 9900

0406 90 69 9100
0406 90 69 9910

0406 90 73 9900

0406 90 75 9900

0406 90 76 9300

11.8.2000

Destino (*)

037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***

Montante das
restituições

—
—
—
68,98
—
78,66
33,29
33,29
—
105,71
46,20
121,56
—
—
—
105,71
30,20
121,56
—
—
—
101,62
45,30
116,37
47,01
47,01
—
112,00
43,00
129,64
42,83
42,83
—
111,41
48,10
128,55
34,22
34,22
—
107,11
36,80
124,18
—
—
—
—
107,11
36,80
124,18
—
—
—
93,28
39,60
106,91
—
—
—
93,90
16,70
108,07
—
—
—
84,68
—
96,98

11.8.2000
Código
do produto

0406 90 76 9400

0406 90 76 9500

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

0406 90 79 9900

0406 90 81 9900

0406 90 85 9910

0406 90 85 9991

0406 90 85 9995
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Destino (*)

037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***

Montante das
restituições

—
—
—
94,85
17,40
108,62
—
—
—
90,24
17,40
102,45
—
—
—
87,50
—
102,26
—
—
—
92,78
—
105,98
—
—
—
91,91
—
104,35
—
—
—
75,02
—
86,27
—
—
—
94,85
35,80
108,62
33,32
33,32
—
102,43
44,60
117,90
—
—
—
102,43
30,20
117,90
—
—
—
93,90
—
108,07

Código
do produto

0406 90 85 9999
0406 90 86 9100
0406 90 86 9200

0406 90 86 9300

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

0406 90 87 9100
0406 90 87 9200

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400

0406 90 87 9951

0406 90 87 9971

0406 90 87 9972

L 204/23

Destino (*)

+
+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
097
098
400
***

Montante das
restituições

—
—
—
—
—
86,17
20,80
102,23
—
—
—
87,41
22,80
103,32
—
—
—
92,87
25,80
108,62
—
—
—
102,43
30,20
117,90
—
—
—
—
71,81
18,60
85,19
—
—
—
80,27
21,00
94,89
—
—
—
82,36
23,00
96,33
—
—
—
93,15
31,80
106,68
—
—
—
93,15
25,80
106,68
—
39,68
—
45,63

L 204/24
Código
do produto

0406 90 87 9973

0406 90 87 9974

0406 90 87 9975

0406 90 87 9979

0406 90 88 9100
0406 90 88 9300

2309 10 15 9010
2309 10 15 9100
2309 10 15 9200
2309 10 15 9300
2309 10 15 9400
2309 10 15 9500
2309 10 15 9700
2309 10 19 9010
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Destino (*)

037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
+
037
039
097
098
400
***
+
+
+
+
+
+
+
+

Montante das
restituições

—
—
—
91,46
18,10
104,74
—
—
—
99,26
18,10
113,19
—
—
—
101,25
24,00
114,45
—
—
—
90,36
18,10
103,92
—
—
—
—
70,90
22,80
83,50
—
—
—
—
—
—
—
—

11.8.2000

Código
do produto

Destino (*)

2309 10 19 9100
2309 10 19 9200
2309 10 19 9300
2309 10 19 9400
2309 10 19 9500
2309 10 19 9600
2309 10 19 9700
2309 10 19 9800
2309 10 70 9010
2309 10 70 9100
2309 10 70 9200
2309 10 70 9300
2309 10 70 9500
2309 10 70 9600
2309 10 70 9700
2309 10 70 9800
2309 90 35 9010
2309 90 35 9100
2309 90 35 9200
2309 90 35 9300
2309 90 35 9400
2309 90 35 9500
2309 90 35 9700
2309 90 39 9010
2309 90 39 9100
2309 90 39 9200
2309 90 39 9300
2309 90 39 9400
2309 90 39 9500
2309 90 39 9600
2309 90 39 9700
2309 90 39 9800
2309 90 70 9010
2309 90 70 9100
2309 90 70 9200
2309 90 70 9300
2309 90 70 9500
2309 90 70 9600
2309 90 70 9700
2309 90 70 9800

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Montante das
restituições

—
—
—
—
—
—
—
—
—
13,85
18,47
23,09
27,70
32,32
36,94
40,63
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13,85
18,47
23,09
27,70
32,32
36,94
40,63

(*) Os números
Todavia: —
—
—

de código dos destinos são os constantes do anexo do Regulamento (CE) n.o 2543/1999 da Comissão (JO L 307 de 2.12.1999, p. 46).
«097» abrange todos os códigos de destino de 072 a 083 (inclusive),
«098» abrange todos os códigos de destino 053, 060, 070 e de 091 a 096 (inclusive),
«970» compreende as exportações referidas no n.o 1, alíneas a) e c), do artigo 36.o e n.o 1, alíneas a) e b) do artigo 44.o do Regulamento (CE)
n.o 800/1999 da Comissão (JO L 102 de 17.4.1999, p. 11).
No que diz respeito aos outros destinos, à excepção dos indicados para cada «código produto», o montante da restituição é indicado por ***.
No caso de não ser indicado qualquer destino («+»), o montante da restituição é aplicável para a exportação para qualquer destino, à excepção dos
referidos nos n.os 2 e 3 do artigo 1.o

NB: Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de
24.12.1987, p. 1), alterado.

11.8.2000

PT
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REGULAMENTO (CE) N.o 1766/2000 DA COMISSÃO
de 10 de Agosto de 2000
que suspende temporariamente a emissão dos certificados de exportação de certos produtos lácteos
e determina a medida em que podem ser atribuídos os certificados de exportação pendentes
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1670/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 174/1999 da
Comissão, de 26 de Janeiro de 1999, que estabelece as normas
especiais de execução do Regulamento (CEE) n.o 804/68 do
Conselho no que respeita aos certificados de exportação e às
restituições à exportação no sector do leite e dos produtos
lácteos (3), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1596/1999 (4),
e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 10.o,
Considerando o seguinte:
O mercado de certos produtos lácteos caracteriza-se pela instabilidade. É necessário evitar pedidos especulativos que podem
levar à distorção da concorrência entre operadores. Há que
suspender temporariamente a emissão dos certificados de
exportação para os produtos em causa e apenas emitir certifi-

cados para certos desses produtos cujo pedido se encontra
pendente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
É suspensa em 11 de Agosto de 2000 a emissão de
certificados de exportação para os produtos lácteos do código
NC 0402 10, com excepção dos certificados para o destino
«970».
2.
Não é dado seguimento aos pedidos de certificados de
exportação para os produtos lácteos do código NC 0402 10
apresentados em 8 e 9 de Agosto de 2000, com excepção dos
pedidos de certificados para o destino «970».
3.
É dado seguimento aos pedidos de certificados de exportação para os produtos lácteos do código NC 0402 10 apresentados em 4 e 7 de Agosto de 2000.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 de Agosto de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Pedro SOLBES MIRA

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
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REGULAMENTO (CE) N.o 1767/2000 DA COMISSÃO
de 10 de Agosto de 2000
que fixa a restituição máxima à exportação de trigo mole no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) n.o 1701/2000
catário(s) o(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) se
situa(m) a um nível igual ou inferior ao da restituição
máxima, assim como o(s) proponente(s) cuja(s)
proposta(s) incide(m) sobre uma imposição de exportação.

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
1666/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1501/95 da Comissão,
de 29 de Junho de 1995, que estabelece normas de execução
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho, no que diz
respeito à concessão de restituições à exportação, bem como as
medidas a tomar em caso de perturbação, no sector dos
cereais (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2513/98 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
Pelo Regulamento (CE) n.o 1701/2000 da Comissão (5),
foi aberto um concurso para a restituição à exportação
de trigo mole para todos os países terceiros.

(1)

O artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95 prevê que
a Comissão pode, com base nas propostas comunicadas,
de acordo com o processo previsto no artigo 23.o do
Regulamento (CEE) n.o 1766/92, decidir sobre a fixação
duma restituição máxima à exportação, tendo em conta
os critérios previstos no artigo 1.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95. Neste caso, será (serão) declarado(s) adjudi-

(2)

(3)

A aplicação dos critérios acima referidos à situação
actual dos mercados do cereal em questão leva a fixar a
restituição máxima de exportação no montante referido
no artigo 1.o

(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
No que diz respeito às propostas apresentadas de 4 a 10 de
Agosto de 2000 no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 1701/2000, a restituição máxima à exportação
de trigo mole é fixada em 12,99 EUR/t.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 de Agosto de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Pedro SOLBES MIRA

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

181
193
147
313
195

de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
1.8.2000, p. 18.

11.8.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

L 204/27

REGULAMENTO (CE) N.o 1768/2000 DA COMISSÃO
de 10 de Agosto de 2000
que fixa a restituição máxima à exportação de centeio no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) n.o 1740/2000
catário(s) o(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) se
situa(m) a um nível igual ou inferior ao da restituição
máxima, assim como o(s) proponente(s) cuja(s)
proposta(s) incide(m) sobre uma imposição de exportação.

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
1666/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1501/95 da Comissão,
de 29 de Junho de 1995, que estabelece normas de execução
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho, no que diz
respeito à concessão de restituições à exportação, bem como as
medidas a tomar em caso de perturbação, no sector dos
cereais (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2513/98 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 7.o,
Considerando o seguinte:
Pelo Regulamento (CE) n.o 1740/2000 da Comissão (5),
foi aberto um concurso para a restituição à exportação
de centeio para todos os países.

(1)

O artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95 prevê que
a Comissão pode, com base nas propostas comunicadas,
de acordo com o processo previsto no artigo 23.o do
Regulamento (CEE) n.o 1766/92, decidir sobre a fixação
duma restituição máxima à exportação, tendo em conta
os critérios previstos no artigo 1.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95. Neste caso, será(serão) declarado(s) adjudi-

(2)

(3)

A aplicação dos critérios acima referidos à situação
actual dos mercados do cereal em questão leva a fixar a
restituição máxima à exportação no montante referido
no artigo 1.o

(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
No que diz respeito às propostas comunicadas de 4 a 10 de
Agosto de 2000 no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 1740/2000 a restituição máxima à exportação
de centeio é fixada em 36,95 EUR/t.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 de Agosto de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Pedro SOLBES MIRA

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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REGULAMENTO (CE) N.o 1769/2000 DA COMISSÃO
de 10 de Agosto de 2000
relativo à emissão de certificados de exportação do sistema B no sector dos frutos e produtos
hortícolas
tuições à exportação no sector das frutas 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 2190/96 da Comissão,
de 14 de Novembro de 1996, que estabelece as normas de
execução do Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho, no
que respeita às restituições à exportação no sector das frutas e
produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 298/2000 (2), e, nomeadamente, o
n.o 5 do seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1321/2000 da Comissão (3),
fixa as quantidades indicativas dos certificados de exportação do sistema B não pedidos no âmbito da ajuda
alimentar.

(2)

Perante as informações de que hoje dispõe a Comissão,
em relação às uvas de mesa, as quantidades indicativas
previstas para o período de exportação em curso
poderão ser em breve superadas. Tal superação seria
prejudicial ao bom funcionamento do regime das resti-

(3)

A fim de obviar a esta situação, há que rejeitar, até ao
termo do período de exportação em curso, os pedidos
de certificados do sistema B em relação às uvas de mesa
exportadas após 10 de Agosto de 2000,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em relação aos às uvas de mesa são rejeitados os pedidos de
certificados de exportação do sistema B, apresentados ao abrigo
do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1321/2000, em relação
aos quais a declaração de exportação dos produtos tenha sido
aceite após 10 de Agosto de 2000 e antes de 16 de Setembro
de 2000.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 de Agosto de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Pedro SOLBES MIRA

Membro da Comissão

(1) JO L 292 de 15.11.1996, p. 12.
(2) JO L 34 de 9.2.2000, p. 16.
(3) JO L 149 de 23.6.2000, p. 11.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1770/2000 DA COMISSÃO
de 10 de Agosto de 2000
que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos produtos dos sectores dos cereais e do arroz
exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
contratos a longo prazo; a fixação de uma taxa de
restituição específica para a fixação prévia das restituições é uma medida que permite ir ao encontro destes
diferentes objectivos.

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, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1510/
/2000 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 3, terceiro
parágrafo, do seu artigo 13.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, relativo à organização comum
do mercado do arroz (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1528/2000 (4) e, nomeadamente, o n.o 3, quarto parágrafo, primeira frase, do seu artigo
13.o,

(5)

Na sequência do acordo entre a Comunidade Europeia e
os Estados Unidos da América relativo às exportações de
massas alimentícias da Comunidade para os Estados
Unidos e aprovado pela Decisão 87/482/CEE do
Conselho (6), é necessário diferenciar a restituição em
relação às mercadorias dos códigos NC 1902 11 00 e
1902 19 em função do seu destino.

(6)

Nos termos do n.os 3 e 5, do artigo 4.o do Regulamento
(CE) n.o 1520/2000, deve fixar-se uma taxa de restituição reduzida tendo em conta o montante da restituição
à produção aplicado ao produto de base utilizado, nos
termos do Regulamento (CEE) n.o 1722/93 da
Comissão (7), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 87/1999 (8), válido no
período considerado de fabricação destas mercadorias.

(7)

As bebidas espirituosas são consideradas como menos
sensíveis ao preço dos cereais utilizados no seu fabrico.
No entanto, o Protocolo n.o 19 dos actos relativos à
adesão da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido prevê
a adopção de medidas necessárias para facilitar a utilização de cereais comunitários no fabrico de bebidas
espirituosas obtidas a partir de cereais. Convém,
portanto, adaptar a taxa de restituição aplicável aos
cereais exportados sob forma de bebidas espirituosas.

(8)

É necessário continuar a garantir uma gestão rigorosa
que tenha em conta, por um lado, as previsões de
despesas e, por outro, as disponibilidades orçamentais.

(9)

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

Considerando o seguinte:
Em conformidade com o n.o 1 do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 e com o n.o 1 do artigo 13.o
do Regulamento (CE) n.o 3072/95, a diferença entre as
cotações ou os preços no mercado mundial dos
produtos referidos no artigo 1.o de cada um destes dois
regulamentos e os preços na Comunidade pode ser
coberta por uma restituição à exportação.

(1)

O Regulamento (CE) n.o 1520/2000 da Comissão, de 13
de Julho de 2000, que estabelece para certos produtos
agrícolas exportados sob a forma de mercadorias não
abrangidas pelo anexo I do Tratado, as normas comuns
de aplicação de regime relativas à concessão das restituições à exportação e os critérios de fixação dos seus
montantes (5), especificou os produtos para os quais se
pode fixar uma taxa da restituição aplicável por ocasião
da sua exportação sob a forma de mercadorias abrangidas, conforme o caso, pelo anexo B do Regulamento
(CEE) n.o 1766/92 ou pelo anexo B do Regulamento
(CE) n.o 3072/95.

(2)

Em conformidade com o n.o 1, primeiro parágrafo, do
artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1520/2000, a taxa da
restituição por 100 quilogramas de cada um dos
produtos de base considerados deve ser fixada mensalmente.

(3)

Os compromissos assumidos em matéria de restituições
que podem ser concedidas à exportação de produtos
agrícolas incorporados em mercadorias não abrangidas
pelo anexo I do Tratado podem ser postas em causa pela
fixação prévia de taxas de restituição elevadas; por
consequência, é conveniente tomar medidas para salvaguardar essas situações, sem prejuízo da conclusão de

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As taxas das restituições aplicáveis aos produtos de base do
anexo A do Regulamento (CE) n.o 1520/2000 e referidos no
artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 ou n.o 1 do artigo
1.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, alterado, exportados sob
a forma de mercadorias indicadas respectivamente no anexo B
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 ou no anexo B do Regulamento (CE) n.o 3072/95, são fixadas como indicado no anexo.
(6) JO L 275 de 29.9.1987, p. 36.
(7) JO L 159 de 1.7.1993, p. 112.
(8) JO L 9 de 15.1.1999, p. 8.
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Artigo 2.o
Em caso de utilização de certificado de restituição emitido antes
de 14 de Julho de 2000, e para as mercadorias constantes do
anexo I do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, aplica-se uma taxa
de restituição reduzida tendo em conta o montante da restituição à produção.
Todavia, se, no momento da admissão da declaração de exportação e em apoio do pedido de pagamento da restituição à
exportação, o operador apresentar prova de que, para os
produtos de base que serviram para o fabrico das mercadorias
a exportar, o benefício da concessão de uma restituição à
produção previsto pelo Regulamento (CEE) n.o 1722/93 não foi

11.8.2000

nem será pedido, aplica-se a taxa de restituição sem ter em
conta o montante da restituição à produção.
A prova referida no parágrafo precedente será prestada mediante apresentação, pelo exportador, de uma declaração do
transformador do produto de base em causa, que ateste que,
para este último produto, o benefício de uma restituição à
produção previsto pelo Regulamento (CEE) n.o 1722/93 não foi
nem será pedido. Esta declaração será controlada nos termos
do n.o 1 do artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 1520/2000.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 de Agosto de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 10 de Agosto de 2000, que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos
produtos dos sectores dos cereais e do arroz exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo
I do Tratado

(em EUR/100 kg)
Taxas das restituições em EUR/100 kg
Código NC

Designação das mercadorias (1)

em caso
de fixação prévia
das restituições

outros

– No caso de exportação para os Estados Unidos da América de mercadorias dos
códigos NC 1902 11 e 1902 19

—

—

– Outros casos

—

—

0,936

0,936

– – Em caso de aplicação do n.o 5 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1222/94 (2)

—

—

– – Outros casos

—

—

1002 00 00

Centeio

—

—

1003 00 90

Cevada

1,440

1,440

1004 00 00

Aveia

4,292

4,292

1005 90 00

Milho utilizado sob a forma de:

1001 10 00

1001 90 99

Trigo duro:

Trigo mole e mistura de trigo com centeio:
– No caso de exportação para os Estados Unidos da América de mercadorias dos
códigos NC 1902 11 e 1902 19
– Outros casos:

– Amido:
– – Em caso de aplicação do n.o 5 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1222/94 (2)

—

—

2,080

2,080

– – Em caso de aplicação do n.o 5 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1222/94 (2)

0,000

0,000

– – Outros casos

3,833

3,833

– Outras formas (incluindo em natureza)

3,833

3,833

– Em caso de aplicação do n.o 5 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1222/94 (2)

6,155

6,155

– Outros casos

0,000

0,000

– de grãos redondos

2,654

2,654

– de grãos médios

3,272

3,272

– de grãos longos

4,976

4,976

– – Outros casos
– Glicose, xarope de glicose, maltodextrina, xarope de maltadextrina dos códigos NC
1720 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):

Fécula de batata do código NC 1108 13 00 assimilada a um produto resultante da
transformação de milho:

ex 1006 30

Arroz branqueado:
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(em EUR/100 kg)
Taxas das restituições em EUR/100 kg

Código NC

Designação das mercadorias (1)

em caso
de fixação prévia
das restituições

outros

1006 40 00

Trincas de arroz

4,362

4,362

1007 00 90

Sorgo

6,155

6,155

(1) No que se refere aos produtos agrícolas resultantes da transformação de produtos de base e/ou assimilados é necessário aplicar os coeficientes que figuram no anexo E do
Regulamento (CE) n.o 1222/94 da Comissão (JO L 177 de 15.7.2000, p. 1).
(2) As mercadorias que constam do anexo Ι do Regulamento (CEE) n.o 1722/93.
(3) Para os xaropes dos códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, obtidos a partir da mistura de xaropes de glucose e de frutose, apenas o xarope de glucose tem
direito à restituição à exportação.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1771/2000 DA COMISSÃO
de 10 de Agosto de 2000
que altera as taxas de restituições aplicáveis a certos produtos lácteos, exportados sob a forma de
mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(2)

A aplicação de regras e critérios, retomados pelo Regulamento (CE) n.o 1705/2000, aos dados de que a
Comissão dispõe actualmente leva a modificar as taxas
das restituições actualmente em vigor, nos termos do
anexo do presente regulamento,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1255/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo à organização
comum dos mercados do sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1670/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu
artigo 31.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:

As taxas das restituições fixadas pelo Regulamento (CE) n.o
1705/2000 são alteradas nos termos do anexo do presente
regulamento.

(1)

As taxas de restituições aplicáveis, a partir de Agosto de
2000, aos produtos referidos no anexo, exportados sob
a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do
Tratado, foram fixadas pelo Regulamento (CE) n.o 1705/
/2000 da Comissão (3).

Artigo 1.o

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 de Agosto de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 de 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 195 de 1.8.2000, p. 28.
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ANEXO
ao regulamento da Comissão, de 10 de Agosto de 2000, que altera as taxas de restituição aplicáveis a certos
lacticínios exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
(Em EUR/100 kg)
Código NC

ex 0402 10 19

Designação das mercadorias

Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, sem adição de açúcar ou outros
edulcorantes, com um teor, em peso, de matérias gordas, inferior a 1,5 % (PG 2):
a) Em caso de exportação de mercadorias abrangidas pelo código NC 3501
b) Em caso de exportação de outras mercadorias

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Taxas de
restituição

—
53,00

Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, sem adição de açúcar ou outros
edulcorantes, com um teor, em peso, de matérias gordas, igual a 26 % (PG 3):
a) Em caso de exportação de mercadorias que contenham, sob forma de
produtos equiparados ao PG 3, manteiga ou nata a preço reduzido, obtidas
nos termos previstos no Regulamento (CE) n.o 2571/97

63,00

b) Em caso de exportação de outras mercadorias

79,00

Manteiga com um teor em matérias gordas de 82 % em peso (PG 6):
a) No caso de exportação de mercadorias que contenham manteiga ou nata a
preço reduzido, fabricadas nas condições previstas no Regulamento (CE) n.o
2571/97

75,00

b) No caso de exportação de mercadorias abrangidas pelo código NC
2106 90 98 de teor, em matérias gordas de leite igual ou superior a 40 % em
peso

177,25

c) Em caso de exportação de outras mercadorias

170,00
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 31 de Julho de 2000
relativa à celebração do Acordo sob forma de troca de cartas entre a Comunidade Europeia e a
Noruega sobre o alargamento da rede comum de comunicações/interface comum de sistemas
(CCN/CSI) no âmbito da Convenção relativa ao regime comum de trânsito
(2000/506/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 133.o, conjugado com o n.o 2,
primeira frase, e o n.o 3, primeiro parágrafo, do seu artigo
300.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

A aplicação do sistema informatizado de trânsito, introduzido pela Decisão n.o 1/1999 da Comissão Mista CE/
/EFTA «Trânsito Comum» (1), requer o estabelecimento
de uma rede informática internacional que permita o
intercâmbio de informações entre as autoridades competentes das partes na Convenção de 20 de Maio de 1987,
relativa a um regime comum de trânsito (2), adiante
designada «convenção».

(2)

A Comunidade Europeia já desenvolveu a rede comum
de comunicações/interface comum de sistemas
(CCN/CSI) que preenche os requisitos necessários.

(3)

Nos termos da Decisão n.o 2/1999 da Comissão Mista
CE/EFTA «Trânsito Comum» (3), a CCN/CSI destina-se a
ser utilizada por todas as partes contratantes na
convenção, devendo a participação financeira dos países
parceiros e outras questões conexas ser definidas de
comum acordo entre a Comunidade e cada um dos
países parceiros.

(1) JO L 65 de 12.3.1999, p. 50.
(2) JO L 226 de 13.8.1987, p. 2.
(3) JO L 119 de 7.5.1999, p. 53.

(4)

Em 22 de Outubro de 1999, o Conselho autorizou a
Comissão das Comunidades Europeias a negociar, com
cada um dos países não comunitários partes na
convenção, um acordo sob forma de troca de cartas
sobre o alargamento da CCN/CSI a cada um deles.

(5)

A Comissão negociou o alargamento da CCN/CSI à
Noruega.

(6)

O acordo sob forma de troca de cartas sobre o referido
alargamento deve ser aprovado,

DECIDE:

Artigo 1.o
É aprovado, em nome da Comunidade, o Acordo sob forma de
troca de cartas entre a Comunidade Europeia e a Suíça sobre o
alargamento da rede comum de comunicações/interface
comum de sistemas (CCN/CSI) no âmbito da Convenção relativa ao regime comum de trânsito.
O texto do acordo sob forma de troca de cartas acompanha a
presente decisão.

Artigo 2.o
O presidente do Conselho fica autorizado a designar a pessoa
ou as pessoas com poderes para assinar o acordo sob forma de
troca de cartas para efeitos de vincular a Comunidade.
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Artigo 3.o
A presente decisão produz efeitos na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Feito em Bruxelas, em 31 de Julho de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
H. VÉDRINE
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ACORDO SOBRE FORMA DE TROCA DE CARTAS
entre a Comunidade Europeia e a Noruega sobre o alargamento da rede comum de comunicações/
/interface comum de sistemas (CCN/CSI) no âmbito da Convenção relativa ao regime comum de
trânsito
A. Carta da Comunidade Europeia

Excelentíssimo Senhor,
No que diz respeito ao alargamento à Noruega da utilização da rede comum de comunicações/interface
comum de sistemas (CCN/CSI) para o novo sistema informatizado do trânsito (NCTS), gostaria de propor o
seguinte compromisso em nome da Comunidade Europeia:
I.

As partes respeitarão as especificações técnicas estabelecidas nos documentos indicados em anexo à
presente carta, que foram postos à disposição da Noruega, bem como qualquer alteração futura
introduzida no âmbito do projecto.

II.

A Comissão das Comunidades Europeias, adiante designada «Comissão», administrará e desenvolverá o
sistema em conformidade com as orientações elaboradas no CPC-CWP — CCN/CSI também para os
países terceiros.

III.

As partes respeitarão as regras sobre a política de segurança geral estabelecidas no âmbito do projecto.

IV.

Até 1 de Setembro de 2000, a Noruega pagará um montante fixo de 120 000 euros para a instalação
da CCN/CSI.

V.

Antes de 31 de Janeiro de 2001, a Comissão procederá ao apuramento das contas correspondentes
aos custos de instalação com base no montante já pago e no custo efectivo imputável à Noruega com
base na convenção específica que para o efeito celebrou com o subcontratante e apresentará à noruega
um justificativo. O pagamento final (pagamento do saldo) será efectuado 30 dias após a apresentação
do justificativo.

VI.

Até 1 de Setembro de 2000, a Noruega pagará um montante fixo de 48 000 euros pelo custo da
utilização da rede em 2000.

VII. A partir de 2001, em 15 de Maio de cada ano, a Noruega pagará um montante fixo pelo custo anual
da utilização da rede. A Comissão comunicará à Noruega, até 31 de Julho de cada ano, o montante
fixo para o ano seguinte. O montante fixo para 2001 é de 96 000 euros.
VIII. Até 31 de Janeiro de cada ano, a Comissão procederá ao apuramento das contas correspondentes aos
custos anuais de utilização da rede com base no montante já pago e no custo efectivo imputável à
Noruega, fornecendo-lhe o justificativo. A Comissão calculará o custo efectivo com base na sua
relação contratual com o subcontratante, que será escolhido em conformidade com os procedimentos
em vigor para a ajudicação dos contratos. O pagamento final (pagamento do saldo) será efectuado 30
dias após a apresentação do justificativo. O montante total a pagar pela Noruega não excederá em
caso algum 20 % do montante fixo anual já pago.
IX.

Tal como os Estados-Membros da União Europeia, a Noruega será informada das tendências previstas
para estes custos, bem como dos elementos principais do desenvolvimento da CCN/CSI susceptíveis
de ter um impacto nestes custos.

X.

Até 1 de Setembro de 2000, a Noruega pagará um montante de 40 000 euros a título de provisão
anual destinada a financiar imprevistos e o desenvolvimento futuro. A Comissão facultará à Noruega
um justificativo com a repartição dos custos a financiar pela provisão. Até 15 de Maio de cada ano, a
Noruega reconstituirá essa provisão através do pagamento de um montante correspondente ao
montante efectivamente utilizado no ano anterior para os imprevistos e o desenvolvimento futuro.
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Todos os pagamentos deverão ser efectuados à Comissão. Salvo disposição em contrário, basear-se-ão
num justificativo por esta elaborado, que permitirá a identificação dos diferentes serviços e o
fornecimento de equipamento e software, a pagar no prazo de 60 dias.

XII. O presente acordo permanecerá em vigor enquanto as duas partes forem partes contratantes na
Convenção de 20 de Maio de 1987, relativa a um regime comum de trânsito. Ambas as partes
reservam-se o direito de o alterar por acordo mútuo.
XIII. Caso a Noruega pague os montantes previstos nos pontos IV, V, VI, VII e IX com atraso em relação às
datas indicadas nos pontos acima mencionados, a União Europeia poderá aplicar juros de mora aos
pagamentos em atraso (à taxa aplicada pelo Banco Central Europeu às suas operações em euros,
publicada no Jornal Oficial, série C, em vigor na data prevista para o reembolso, acrescida de um
ponto e meio). A mesma taxa será aplicável aos pagamentos a efectuar pela Comunidade.
Muito agradeceria a Vossa Excelência que se dignasse confirmar-me o acordo da Suíça em relação ao que
precede.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.
Em nome do Conselho da União Europeia

ANEXO À TROCA DE CARTAS
DOCUMENTAÇÃO EXTERNA CCN/CSI
ASPECTOS GERAIS
21info_en

CCN/CSI: a integração telemática nos serviços aduaneiros e na fiscalidade indirecta (em
inglês)

21info_fr

CCN/CSI: a integração telemática nos serviços aduaneiros e na fiscalidade indirecta (em
francês)

Arap_101

Arquitectura das aplicações transeuropeias

Bnf104de

Vantagens previstas devido à utilização da CCN/CSI pelas aplicações transeuropeias da DG
XXI (em alemão)

Bnf104en

Vantagens previstas devido à utilização da CCN/CSI pelas aplicações transeuropeias da DG
XXI (em inglês)

Bnf104fr

Vantagens previstas devido à utilização da CCN/CSI pelas aplicações transeuropeias da DG
XXI (em francês)

Lr092v08

Descrição da oferta CSI

Lr155v01

Descrição do comportamento dinâmico das interacções da CCN/CSI

Lst-rol-XXI-00

Descrição do papel da CCN/CSI

Mathaeus-Dublin

Arquitectura e metodologia dos sistemas intracomunitários

Pre-gen-XXI

Apresentação da CCN/CSI e guia de leitura

CCN/TC
Ccn_tc_sla_03

Acordo relativo ao nível de serviço da CCN/TC

Epm01

Manual de procedimentos externos CCN/TC

Sqp_01

Programa de qualidade do serviço CCN/TC

DESENVOLVIMENTO
Acq_03

Guia da configuração da aplicação

Prg_c_05

Guia de programação da aplicação (em linguagem C)

Prg_Cob_BS2000_03

Guia de programação da aplicação (em linguagem Cobol para BS2000)
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Prg_Cob_CICS_01

Guia de programação da aplicação (em linguagem Cobol para IBM)

Prg_Cob_GCOS7_03

Guia de programação da aplicação (em linguagem Cobel para GCOS7)

Prg_Cob_GCOS8_01

Guia de programação da aplicação (em linguagem Cobel para GCOS8)

Ref_cd09

Manual de referência sobre as definições comuns (em linguagem C)

Ref_Cob_cd01

Manual de referência sobre as definições comuns (em linguagem Cobol)

Ref_Cob_cs01

Manual de referência CSI (em linguagem Cobol)

Ref_Cob_gs01

Manual de referência GSS (em linguagem Cobol)

Ref_Cob_hl01

Manual de referência HL (em linguagem Cobol)

Ref_Cob_os01

Manual de referência OS (em linguagem Cobol)

Ref_Cob_pr01

Manual de referência relativo à apresentação (em linguagem Cobol)

Ref_cs09

Manual de referência CSI (em linguagem C)

Ref_er05

Manual de referência CSI relativo aos códigos do erro

Ref_gs03

Manual de referência GSS (em linguagem C)

Ref_hl07

Manual de referência HL (em linguagem C)

Ref_os01

Manual de referência OS (em linguagem C)

Ref_pr07

Manual de referência relativo à apresentação (em linguagem C)

SEGURANÇA
Pol-sec-XXI-01

Política geral de segurança relativa à CCN/CSI

ESPECIFICAÇÕES
Ad_07

Concepção

Frs_03

Especificações

Fss_05

Especificações do sistema funcional

Ovw_07

Visão global do sistema

FORMAÇÃO
Tra-csi(mod1)-05.ppt

Curso destinado aos autores da concepção e do desenvolvimento da aplicação CSI

Tra-csi(mod2)-05.ppt

Curso destinado aos autores da concepção e do desenvolvimento da aplicação CSI (em
linguagem C)

Tra-csi(mod3)-03.ppt

Curso destinado aos autores da concepção e do desenvolvimento da aplicação CSI (em
linguagem C)

Tra-csi_cob(mod2)-01.ppt

Curso destinado aos autores da concepção e do desenvolvimento da aplicação CSI (em
linguagem Cobol)

Tra-csi_cob(mod3)-01.ppt

Curso destinado aos autores da concepção e do desenvolvimento da aplicação CSI (em
linguagem Cobol)
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B. Carta da Noruega

Excelentíssimo Senhor,
Tenho a honra de acusar a recepção da carta de Vossa Excelência respeitante ao alargamento à Noruega da
utilização da rede comum de comunicações/interface comum de sistemas (CCN/CSI) para o novo sistema
informatizado do trânsito, do seguinte teor:
«No que diz respeito ao alargamento à Noruega da utilização da rede comum de comunicações/interface
comum de sistemas (CCN/CSI) para o novo sistema informatizado do trânsito (NCTS), gostaria de
propor o seguinte compromisso em nome da Comunidade Europeia:
I.

As partes respeitarão as especificações técnicas estabelecidas nos documentos indicados em anexo
à presente carta, que foram postos à disposição da Noruega, bem como qualquer alteração futura
introduzida no âmbito do projecto.

II.

A Comissão das Comunidades Europeias, adiante designada “Comissão”, administrará e desenvolverá o sistema em conformidade com as orientações elaboradas no CPC-CWP — CCN/CSI
também para os países terceiros.

III.

As partes respeitarão as regras sobre a política de segurança geral estabelecidas no âmbito do
projecto.

IV.

Até 1 de Setembro de 2000, a Noruega pagará um montante fixo de 120 000 euros para a
instalação da CCN/CSI.

V.

Antes de 31 de Janeiro de 2001, a Comissão procederá ao apuramento das contas correspondentes aos custos de instalação com base no montante já pago e no custo efectivo imputável à
Noruega com base na convenção específica que para o efeito celebrou com o subcontratante e
apresentará à Noruega um justificativo. O pagamento final (pagamento do saldo) será efectuado
30 dias após a apresentação do justificativo.

VI.

Até 1 de Setembro de 2000, a Noruega pagará um montante fixo de 48 000 euros pelo custo da
utilização da rede em 2000.

VII. A partir de 2001, em 15 de Maio de cada ano, a Noruega pagará um montante fixo pelo custo
anual da utilização da rede. A Comissão comunicará à Noruega, até 31 de Julho de cada ano, o
montante fixo para o ano seguinte. O montante fixo para 2001 é de 96 000 euros.
VIII. Até 31 de Janeiro de cada ano, a Comissão procederá ao apuramento das contas correspondentes
aos custos anuais de utilização da rede com base no montante já pago e no custo efectivo
imputável à Noruega, fornecendo-lhe o justificativo. A Comissão calculará o custo efectivo com
base na sua relação contratual com o subcontratante, que será escolhido em conformidade com os
procedimentos em vigor para a adjudicação dos contratos. O pagamento final (pagamento do
saldo) será efectuado 30 dias após a apresentação do justificativo. O montante total a pagar pela
Suíça não excederá em caso algum 20 % do montante fixo anual já pago.
IX.

Tal como os Estados-Membros da União Europeia, a Suíça será informada das tendências previstas
para estes custos, bem como dos elementos principais do desenvolvimento da CCN/CSI susceptíveis de ter um impacto nestes custos.

X.

Até 1 de Setembro de 2000, a Noruega pagará um monante de 40 000 euros a título de provisão
anual destinada a financiar imprevistos e o desenvolvimento futuro. A Comissão facultará à
Noruega um justificativo com a repartição dos custos a financiar pela provisão. Até 15 de Maio de
cada ano, a Noruega reconstituirá essa provisão através do pagamento de um montante correspondente ao montante efectivamente utilizado no ano anterior para os imprevistos e o desenvolvimento futuro.
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Todos os pagamentos deverão ser efectuados à Comissão. Salvo disposição em contrário,
basear-se-ão num justificativo por esta elaborado, que permitirá a identificação dos diferentes
serviços e o fornecimento de equipamento e software, a pagar no prazo de 60 dias.

XII. O presente acordo permanecerá em vigor enquanto as duas partes forem partes contratantes na
Convenção de 20 de Maio de 1987, relativa a um regime comum de trânsito. Ambas as partes
reserva-se o direito de o alterar por acordo mútuo.
XIII. Caso a Noruega pague os montantes previstos nos pontos IV, V, VI, VII e IX com atraso em
relação às datas indicadas nos pontos acima mencionados, a União Europeia poderá aplicar juros
de mora aos pagamentos em atraso (à taxa aplicada pelo Banco Central Europeu às suas operações
em euros, publicada no Jornal Oficial, série C, em vigor na data prevista para o reembolso,
acrescida de um ponto e meio). A mesma taxa será aplicável aos pagamentos a efectuar pela
Comunidade.
Muito agradeceria a Vossa Excelência que se dignasse confirmar-me o acordo da Noruega em relação ao
que precede.»
Tenho a honra de confirmar a Vossa Excelência o acordo da Noruega sobre o teor desta carta.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.
Pelo Governo da Noruega
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 10 de Agosto de 2000
que altera a Decisão 98/404/CE relativa a medidas de protecção a respeito dos equídeos
provenientes da Turquia
[notificada com o número C(2000) 2489]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2000/507/CE)
mente procedentes de Istambul depois de terem participado em manifestações equestres específicas.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/496/CEE do Conselho, de 15
de Julho de 1991, que fixa os princípios relativos à organização
dos controlos veterinários dos animais provenientes de países
terceiros introduzidos na Comunidade e que altera as Directivas
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 96/43/CE (2), e,
nomeadamente, o n.o 7 do seu artigo 18.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Por ocasião de uma visita de inspecção da Comissão à
Turquia, foram detectadas graves lacunas no que respeita
aos procedimentos de exportação de equídeos deste país
para a Comunidade. Consequentemente, a Comissão
adoptou a Decisão 98/404/CE (3) relativa a medidas de
protecção a respeito dos equídeos provenientes da
Turquia.

(2)

Após a adopção da Decisão 98/404/CE, as autoridades
competentes da Turquia comunicaram à Comissão
medidas destinadas a melhorar o controlo veterinário e a
certificação de exportação em conformidade com as
recomendações da inspecção.

(3)

Tomando em consideração os resultados do programa
de controlo do mormo levado a cabo em Istambul e o
compromisso assumido pelas autoridades competentes
turcas de continuar este programa em todo o país e
torná-lo extensivo a outras doenças equinas, parece
adequado permitir o regresso, após uma exportação
temporária, de cavalos comunitários registados directa-

( ) JO L 268 de 24.9.1991, p. 56.
(2) JO L 162 de 1.7.1996, p. 1.
(3) JO L 178 de 23.6.1998, p. 41.
1

(4)

A Decisão 98/404/CE da Comissão deve ser alterada em
conformidade.

(5)

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

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O artigo 1.o da Decisão 98/404/CE passa a ter a seguinte
redacção:
«Artigo 1.o
1.
Os Estados-Membros proíbem a admissão temporária
de cavalos registados, o trânsito e a readmissão de cavalos
registados em proveniência da Turquia após exportação
temporária para participação em corridas, concursos
hípicos e manifestações culturais.
2.
Em derrogação do disposto no n.o 1, os Estados-Membros autorizam o regresso de cavalos registados
temporariamente exportados para participar em corridas e
concursos hípicos na parte europeia da área metropolitana
de Istambul, sempre que estes animais:
a) Tenham participado exclusivamente em corridas sob
supervisão permanente e sob a responsabilidade do
Jockey Club turco ou em concursos hípicos sujeitos às
normas da Federação Equestre Internacional (FEI); e
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b) Sejam acompanhados de um certificado zoossanitário em conformidade com o certificado-modelo
estabelecido no anexo II da Decisão 93/195/CEE da Comissão (*), devidamente preenchido e com o
seguinte complemento oficial:
“Cavalo registado em conformidade com a Decisão 2000/507/CE da Comissão” e
c) Tenham sido directamente transportados por avião em ambas as direcções entre um Estado-Membro
da União Europeia e Istambul.
(*) JO L 86 de 6.4.1993, p. 1.».
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 10 de Agosto de 2000
que altera a Decisão 92/160/CEE da Comissão no que respeita às importações de equídeos do Brasil
[notificada com o número C(2000) 2490]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2000/508/CE)
lização oficial, de partes do território de um país terceiro
que tenham estado indemnes de mormo nos seis meses
que precedem a exportação. É, portanto, adequado
adaptar a regionalização à situação do país em causa em
relação à doença.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 90/426/CEE do Conselho, de 26
de Junho de 1990, relativa às condições de polícia sanitária que
regem a circulação de equídeos e as importações de equídeos
provenientes de países terceiros (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da
Suécia, e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

A Decisão 92/160/CEE da Comissão (2), com a última
redacção que lhe foi dada pela Decisão 2000/163/CE (3),
estabelece a regionalização de certos países terceiros
para as importações de equídeos.
Os Estados de Sergipe e Ceará estão incluídos na lista de
Estados do Brasil, constante do anexo da Decisão 92/
/160/CEE, a partir dos quais os Estados-Membros autorizam a importação de equídeos.
O Brasil notificou casos de mormo em cavalos de
trabalho em certos distritos dos Estados de Sergipe e
Ceará. Desconhece-se até ao momento a origem da
infecção.
Em conformidade com a legislação comunitária, os
Estados-Membros estão autorizados a importar equídeos
provenientes de países terceiros, ou, em caso de regiona-

(1) JO L 224 de 18.8.1990, p. 42.
(2) JO L 71 de 18.3.1992, p. 27.
(3) JO L 51 de 24.2.2000, p. 46.

(5)

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

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Na lista de Estados do Brasil constante do anexo da Decisão
92/160/CEE são suprimidos os termos «Sergipe» e «Ceará».
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 10 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão

