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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N.o 1980/2000 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 17 de Julho de 2000
relativo a um sistema comunitário revisto de atribuição de rótulo ecológico
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO
EUROPEIA,

susceptíveis de contribuir para a redução dos impactos
ambientais durante o seu ciclo de vida completo e
prestar-lhes informações sobre as características ambientais dos produtos a que foi atribuído o rótulo ecológico.

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

(5)

É essencial que as organizações não governamentais
(ONG) ambientais e as organizações de consumidores
desempenhem um papel importante e participam activamente no desenvolvimento e na determinação dos critérios relativos ao rótulo ecológico comunitário, por
forma a que o grande público aceite o sistema comunitário de atribuição de rótulo ecológico.

(6)

É necessário explicar aos consumidores que o rótulo
ecológico assinala os produtos susceptíveis de reduzir
determinados impactos ambientais negativos relativamente a outros produtos do mesmo grupo de produtos,
sem prejuízo das disposições regulamentares aplicáveis
aos produtos a nível comunitário ou nacional.

(7)

O domínio de aplicação do sistema deveria incluir
produtos e aspectos ambientais que se revistam de interesse do ponto de vista tanto do mercado interno como
do ambiente. Para efeitos do presente regulamento, os
serviços deverão igualmente ser incluídos nos produtos.

(8)

A abordagem processual e metodológica de estabelecimento dos critérios de atribuição de rótulo ecológico
deve ser actualizada à luz dos progressos científicos e
técnicos e da experiência adquirida neste domínio e
garantir uma coerência com as normas internacionalmente reconhecidas que estão a ser desenvolvidas neste
domínio.

(9)

Os princípios para o estabelecimento do nível de selectividade do rótulo ecológico devem ser claramente enunciados de modo a facilitar uma aplicação coerente e
eficaz do sistema.

(10)

O rótulo ecológico deveria incluir informações simples,
precisas, exactas e cientificamente estabelecidas sobre os
aspectos ambientais importantes que foram considerados para a atribuição do rótulo de modo a permitir
aos consumidores uma escolha esclarecida.

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social ( ),
2

Após consulta ao Comité das Regiões,
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (3),
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O objectivo do Regulamento (CEE) n.o 880/92 do
Conselho, de 23 de Março de 1992, relativo a um
sistema comunitário de atribuição de rótulo ecológico (4)
era, por um lado, criar um sistema comunitário de atribuição de rótulo ecológico facultativo destinado a
promover os produtos com um impacto ambiental reduzido durante o seu ciclo de vida completo e, por outro
lado, fornecer aos consumidores informações precisas,
exactas e cientificamente estabelecidas relativas ao
impacto ambiental dos produtos.
O artigo 18.o do Regulamento (CEE) n.o 880/92 prevê
que, o mais tardar no prazo de cinco anos a contar da
data da sua entrada em vigor, a Comissão examinará o
sistema à luz da experiência adquirida ao longo do seu
funcionamento e proporá quaisquer alterações
adequadas ao regulamento.

(3)

A experiência adquirida durante a aplicação do regulamento indicou a necessidade de alterar o sistema de
modo a reforçar a sua eficácia, melhorar a sua planificação e racionalizar o seu funcionamento.

(4)

Os objectivos fundamentais de um sistema de atribuição
de rótulo ecológico facultativo e selectivo continuam a
ser válidos e, em especial, um sistema desse tipo deve
orientar os consumidores em relação aos produtos

(1) JO C 114 de 12.4.1997, p. 9 e
JO C 64 de 6.3.1999, p. 14.
(2) JO C 296 de 29.9.1997, p. 77.
3
( ) Parecer do Parlamento Europeu de 13 de Maio de 1998 (JO C 167
de 1.6.1998, p. 118), confirmado em 6 de Maio de 1999, posição
comum do Conselho de 11 de Novembro de 1999 (JO C 25 de
28.1.2000, p. 1) e decisão do Parlamento Europeu de 15 de Março
de 2000 (ainda não publicada no Jornal Oficial). Decisão do
Conselho de 29 de Junho de 2000.
4
( ) JO L 99 de 11.4.1992, p. 1.
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(11)

Nas diversas fases da atribuição de um rótulo ecológico,
deverão ser envidados esforços para garantir a utilização
eficiente dos recursos e um elevado nível de protecção
do ambiente;

(18)

As medidas necessárias à aplicação 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).

(12)

É necessário facultar informações suplementares sobre o
rótulo, no que se refere aos motivos da atribuição, para
que os consumidores possam compreender o significado
da atribuição.

(19)

(13)

O sistema de atribuição de rótulo ecológico deve
tornar-se essencialmente autofinanciado a longo prazo.
As contribuições financeiras dos Estados-Membros não
devem aumentar.

O Regulamento (CEE) n.o 880/92 deve ser substituído
pelo presente regulamento de modo a introduzir da
forma o mais eficaz possível as disposições revistas
necessárias pelos motivos acima mencionados, ao
mesmo tempo que disposições provisórias adequadas
garantirão a continuidade e uma transição suave entre os
dois regulamentos,

(14)

É necessário confiar a tarefa de contribuir para a elaboração e revisão dos critérios de atribuição do rótulo
ecológico e dos requisitos de avaliação e verificação
desses critérios a um organismo adequado, o Comité do
Rótulo Ecológico da União Europeia (CREDE), de modo
a garantir a aplicação eficiente e isenta do sistema. O
CREUE deverá ser composto pelos organismos competentes já designados pelos Estados-Membros nos termos
do artigo 9.o do Regulamento (CEE) n.o 880/92 e por
um fórum de consulta que deverá proporcionar uma
participação equilibrada de todas as partes interessadas e
relevantes.

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

(15)

(16)

(17)

É necessário garantir a compatibilidade e a coordenação
do sistema comunitário de atribuição de rótulo ecológico com as prioridades da política de ambiente da
Comunidade e com outros sistemas de atribuição de
rótulo ou certificação da qualidade, tais como os estabelecidos pela Directiva 92/75/CEE do Conselho, de 22 de
Setembro de 1992, relativa à indicação do consumo de
energia dos aparelhos domésticos por meio de rotulagem e outras indicações uniformes relativas aos
produtos (1) e pelo Regulamento (CEE) n.o 2092/91 do
Conselho, de 24 de Junho de 1991, relativo ao modo de
produção biológico de produtos agrícolas e à sua indicação nos produtos agrícolas e nos géneros alimentícios (2).
Apesar de os actuais e novos sistemas de rótulo ecológico poderem continuar a existir nos Estados-Membros,
devem ser estabelecidas disposições a fim de garantir a
coordenação do rótulo ecológico comunitário com os
outros sistemas de atribuição de rótulo ecológico existentes na Comunidade, de modo a promover os objectivos comuns para um consumo sustentável.
É necessário garantir a transparência na aplicação do
sistema e a compatibilidade com as normas internacionais pertinentes a fim de facilitar o acesso e a participação no sistema dos fabricantes e exportadores de
países terceiros.

(1) JO L 297 de 13.10.1992, p. 16.
(2) JO L 198 de 22.7.1991, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1804/1999 (JO L 222
de 24.8.1999, p. 1).

Artigo 1.o
Objectivos e princípios
1.
O objectivo do sistema comunitário de atribuição de
rótulo ecológico (adiante designado «o sistema») consiste em
promover produtos susceptíveis de contribuir para a redução
de impactos ambientais negativos, por comparação com outros
produtos do mesmo grupo, contribuindo deste modo para a
utilização eficiente dos recursos e para um elevado nível de
protecção do ambiente. Para atingir este objectivo, serão facultadas aos consumidores desses produtos orientações e informações correctas, não enganadoras e assentes em bases científicas.
Para efeitos do presente regulamento:
— o termo «produto» inclui qualquer tipo de bens ou de
serviços,
— o termo «consumido» inclui compradores profissionais.
2.
Os impactos ambientais serão identificados com base na
análise das interacções dos produtos com o ambiente,
incluindo a utilização da energia e dos recursos naturais,
durante o ciclo de vida do produto.
3.
A participação no sistema não afecta os requisitos
ambientais ou outros requisitos regulamentares da legislação
comunitária ou nacional, aplicáveis às diversas fases do ciclo de
vida dos bens e, quando for o caso, dos serviços.
4.
A aplicação do sistema deve ser compatível com os
Tratados, incluindo o princípio da precaução, com os instrumentos adoptados por força dos Tratados e com a política de
ambiente da Comunidade, especificada no programa comunitário de política e acção relacionado com o ambiente e desenvolvimento sustentável (quinto programa de acção) previsto na
resolução de 1 de Fevereiro de 1993 (4), e deve ser coordenada
com outras disposições e sistemas de rotulagem ou certificação
de qualidade, nomeadamente o sistema comunitário de rotulagem energética previsto na Directiva 92/75/CEE e o esquema
de agricultura orgânica previsto no Regulamento (CEE) n.o
2092/91.
(3) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(4) JO C 138 de 17.5.1993, p. 1.
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Artigo 2.o
Âmbito
1.
O rótulo ecológico comunitário pode ser atribuído a
produtos disponíveis na Comunidade que cumpram os requisitos ambientais fundamentais a que se refere o artigo 3.o e os
critérios para a atribuição do rótulo ecológico previstos no
artigo 4.o Os critérios para a atribuição do rótulo ecológico
serão estabelecidos por grupos de produtos.
Um grupo de produtos é constituído por bens ou serviços que
tenham finalidades similares e que sejam equivalentes em
termos de utilização e de percepção pelos consumidores.
2.
Para poder ser incluído no presente sistema, o grupo de
produtos deve satisfazer as seguintes condições:
a) Representar um volume importante de vendas e de
comércio no mercado interno;
b) Induzir, numa ou em diversas fases do ciclo de vida do
produto, impactos ambientais significativos a nível global
ou regional e/ou de natureza geral;
c) Apresentar um potencial significativo para a introdução de
melhoramentos ambientais por escolha do consumidor,
bem como incentivar os fabricantes ou os prestadores de
serviços a procurarem uma vantagem concorrencial através
de uma oferta de produtos que satisfaçam as condições para
a atribuição do rótulo ecológico; e
d) Incluir, no seu volume de vendas, uma parte importante
destinada ao consumo ou utilização finais.
3.
Um grupo de produtos pode ser subdividido em
subgrupos, com a correspondente adaptação dos critérios de
atribuição do rótulo ecológico, sempre que as características
dos produtos assim o exigirem e a fim de optimizar o potencial
do rótulo ecológico para a introdução de melhoramentos
ambientais.
Os critérios para a atribuição de rótulo ecológico relativos a
diversos subgrupos de um mesmo grupo de produtos, incluídos
no mesmo documento sobre os critérios, publicado nos termos
do n.o 5 do artigo 6.o, tornar-se-ão aplicáveis simultaneamente.
4.
O rótulo ecológico não pode ser atribuído a substâncias
ou preparações classificadas como muito tóxicas, tóxicas, perigosas para o ambiente, cancerígenas, tóxicas no que respeita à
reprodução ou mutagénicas, nos termos da Directiva 67/
/548/CEE do Conselho (1) ou da Directiva 1999/45/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho (2) nem a produtos fabricados por processos susceptíveis de prejudicar de forma significativa o ser humano e/ou o ambiente, ou que na sua aplicação
normal possam ser nocivos para o consumidor.
5.
O presente regulamento não é aplicável a géneros alimentícios, bebidas, produtos farmacêuticos, nem aos dispositivos
médicos definidos na Directiva 93/42/CEE do Conselho (3) que
(1) JO L 196 de 16.8.1967, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 1999/33/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho (JO L 199 de 30.7.1999, p. 57).
2
( ) JO L 200 de 30.7.1999, p. 1.
3
( ) JO L 169 de 12.7.1993, p. 1. Directiva alterada pela Directiva
98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 331 de
7.12.1998, p. 1).
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se destinem apenas a utilização profissional ou a serem prescritos ou supervisados por profissionais médicos.
Artigo 3.o
Requisitos ambientais
1.
O rótulo ecológico pode ser atribuído a um produto que
apresente características que lhe permitam contribuir de modo
significativo para melhoramentos em relação a aspectos ecológicos essenciais, relacionados com os objectivos e princípios
enumerados no artigo 1.o Estes aspectos ecológicos devem ser
identificados à luz da matriz de avaliação indicativa que consta
do anexo I, utilizando os requisitos metodológicos que
constam do anexo II.
2.

São aplicáveis as seguintes disposições:

a) Na avaliação dos melhoramentos comparativos, deve ser
tido em conta o balanço ambiental líquido dos benefícios e
dos encargos, incluindo os aspectos de saúde e de segurança
associados às adaptações ao longo das várias fases de vida
dos produtos em análise. A avaliação deve igualmente ter
em conta os possíveis benefícios ambientais relacionados
com a utilização dos produtos em questão;
b) Os aspectos ecológicos essenciais serão determinados pela
identificação das categorias de impacto ambiental em que o
produto em análise presta o contributo mais significativo
numa perspectiva de ciclo de vida e, entre estes aspectos,
aqueles em que existe um potencial significativo de melhoramento;
c) A fase de pré-produção do ciclo de vida dos bens inclui a
extracção ou a produção e transformação de matérias-primas e a produção de energia. Estes aspectos devem ser
tomados em consideração, na medida em que seja tecnicamente viável.
Artigo 4.o
Critérios de atribuição do rótulo ecológico e requisitos de
avaliação e verificação
1.
Serão estabelecidos critérios de atribuição de rótulo
ecológico específicos por grupos de produtos. Esses critérios
definirão, relativamente a cada um dos aspectos ecológicos
essenciais mencionados no artigo 3.o, os requisitos que um
produto deve preencher a fim de ser tomado em consideração
para efeitos de atribuição do rótulo ecológico, incluindo os
requisitos relacionados com a sua capacidade para responder às
necessidades dos consumidores.
2.
Os critérios procurarão garantir uma base de selectividade
assente nos seguintes princípios:
a) As perspectivas de penetração do produto no mercado da
Comunidade devem, durante o período de validade dos
critérios, ser suficientes para introduzir melhoramentos
ambientais por escolha do consumidor;
b) A selectividade dos critérios deve tomar em consideração a
viabilidade técnica e económica das adaptações necessárias
para o seu cumprimento num período de tempo razoável;
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c) A selectividade dos critérios deve ser determinada de forma
a garantir o máximo potencial de melhoramento ambiental.
3.
Os requisitos para a avaliação da conformidade de
produtos específicos com os critérios de atribuição do rótulo
ecológico e para a verificação das condições de utilização do
rótulo ecológico mencionadas no n.o 1 do artigo 9.o, serão
estabelecidos, para cada grupo de produtos, juntamente com os
critérios de atribuição de rótulo ecológico.
4.
O período de validade dos critérios e os requisitos de
avaliação e verificação serão especificados em relação a cada
conjunto de critérios de atribuição do rótulo ecológico para
cada grupo de produtos.
Os critérios de atribuição do rótulo ecológico e dos requisitos
de avaliação e verificação relacionados com os critérios serão
oportunamente revistos antes do fim do período de validade
dos critérios especificados para cada grupo de produtos, após o
que será apresentada uma proposta de prorrogação, anulação
ou revisão.

Artigo 5.o
Plano de trabalho
A Comissão estabelecerá um plano de trabalho comunitário
relativo ao rótulo ecológico, segundo os objectivos e princípios
previstos no artigo 1.o, no prazo de um ano a contar da data de
entrada em vigor do presente regulamento, depois de o Comité
do Rótulo Ecológico da União Europeia a que se refere o artigo
13.o, adiante designado «CREUE», ser consultado nos termos do
artigo 17.o O plano de trabalho incluirá uma estratégia para o
desenvolvimento do sistema, que deve definir, para o triénio
subsequente:
— objectivos de melhoramento ambiental e penetração no
mercado que o sistema procurará alcançar,
— uma lista exemplificativa de grupos de produtos que serão
considerados prioritários para uma acção comunitária,
— planos para a coordenação e cooperação entre o sistema e
outros sistemas de atribuição de rótulos ecológicos nos
Estados-Membros.
O plano de trabalho contemplará, em particular, o desenvolvimento de acções comuns visando o fomento de produtos
portadores do rótulo ecológico, bem como a criação de um
mecanismo de intercâmbio de informações relativas a grupos
de produtos existentes e futuros a nível nacional e a nível da
União Europeia.
O plano de trabalho preverá igualmente medidas de execução
da estratégia, incluindo o financiamento planeado do sistema.
Esse plano indicará igualmente os serviços aos quais o sistema
não é aplicável, tendo em conta o regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que permite a participação voluntária
de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS).
O plano de trabalho será revisto periodicamente. A primeira
revisão do plano de trabalho incluirá um relatório sobre a
execução dos planos de coordenação e cooperação entre o
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sistema comunitário e os sistemas nacionais de rótulo ecológico.
Artigo 6.o
Processos para o estabelecimento dos critérios de
atribuição de rótulo ecológico
1.
As condições para a atribuição do rótulo ecológico serão
definidas em função de grupos de produtos.
Os critérios ecológicos específicos para cada grupo de produtos
e os respectivos períodos de validade serão definidos nos
termos do artigo 17.o, após consulta do CREUE.
2.
A Comissão iniciará o procedimento por sua própria
iniciativa ou a pedido do CREUE. A Comissão mandatará o
CREUE para a elaboração e a revisão periódica dos critérios de
atribuição do rótulo ecológico e dos requisitos de avaliação e
verificação desses critérios, aplicáveis aos grupos de produtos
abrangidos pelo presente regulamento. O mandato estabelecerá
um prazo para a conclusão dos trabalhos.
Ao redigir o mandato, a Comissão deverá ter em conta:
— o plano de trabalho definido no artigo 5.o,
— os requisitos metodológicos previstos no anexo II.
3.
Com base no mandato, o CREUE elaborará projectos de
critérios de atribuição do rótulo ecológico para o grupo de
produtos, bem como de requisitos de avaliação e verificação
desses critérios, tal como previsto no artigo 4.o e no anexo IV,
tendo em conta os resultados dos estudos de viabilidade e de
mercado, as considerações relativas ao ciclo de vida e a análise
de melhoramento a que se refere o anexo II.
4.
O projecto de critérios a que se refere o n.o 3 será
comunicado à Comissão, e esta deverá decidir se o mandato:
— foi cumprido, podendo o projecto de critérios ser submetido ao Comité de Regulamentação nos termos do artigo
17.o, ou
— não foi cumprido, caso em que o CREUE deverá continuar
os seus trabalhos sobre o projecto de critérios.
5.
A Comissão publicará os critérios de atribuição do rótulo
ecológico e as respectivas actualizações na série L do Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 7.o
Atribuição do rótulo ecológico
1.
Os pedidos de atribuição do rótulo ecológico podem ser
apresentados pelos fabricantes, importadores, prestadores de
serviços, comerciantes e retalhistas. Os dois últimos apenas
podem apresentar pedidos para os produtos colocados no
mercado com a sua própria marca comercial.
2.
O pedido pode-se referir a um produto colocado no
mercado com uma ou mais marcas comerciais. Em caso de
alteração das características dos produtos e se essa alteração
não afectar o cumprimento dos critérios, não será necessário
um novo pedido. Todavia, os organismos competentes serão
informados das alterações significativas.
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3.
O pedido será apresentado a um organismo competente,
segundo as seguintes regras:
a) Sempre que um produto seja originário de um único
Estado-Membro, o pedido será apresentado ao organismo
competente desse Estado-Membro;
b) Sempre que um produto seja originário, na mesma forma,
de vários Estados-Membros, o pedido pode ser apresentado
a um organismo competente de um desses Estados-Membros. Nestes casos, ao avaliar o pedido, o organismo
competente deve consultar os organismos competentes dos
outros Estados-Membros em causa;
c) Sempre que um produto seja originário de fora da Comunidade, o pedido pode ser apresentado a um organismo
competente de qualquer um dos Estados-Membros em cujo
mercado o produto deva ser ou tenha sido colocado.
4.
A decisão de atribuição do rótulo será tomada pelo organismo competente que recebe o pedido, depois de:
a) Verificar que o produto cumpre os critérios publicados ao
abrigo do n.o 5 do artigo 6.o;
b) Verificar que o pedido preenche os requisitos de avaliação e
verificação; e
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Artigo 9.o
Condições de utilização

1.
O organismo competente celebrará um contrato com o
requerente de um rótulo ecológico, estabelecendo as condições
de utilização do rótulo. Estas incluirão disposições relativas à
revogação da autorização de utilização do rótulo. A autorização será objecto de reexame e o contrato revisto ou revogado, consoante o caso, na sequência de qualquer revisão dos
critérios de atribuição do rótulo ecológico aplicáveis a um
determinado produto. Este contrato deverá referir que a participação no sistema não prejudicará os requisitos ambientais ou
outros requisitos regulamentares da legislação comunitária ou
nacional aplicáveis às diversas fases da vida dos bens e, quando
for o caso, a um serviço.
Para facilitar o cumprimento desta disposição, será adoptado
um contrato-tipo, nos termos do artigo 17.o
2.
O rótulo ecológico não pode ser utilizado nem pode ser
mencionado em publicidade antes de ter sido atribuído e, após
a sua atribuição, apenas pode ser evocado em relação ao
produto específico ao qual foi atribuído.

c) Consultar, se necessário, os organismos competentes a que
se refere o n.o 3 do presente artigo.

É proibido qualquer tipo de publicidade falsa ou enganosa ou a
utilização de rótulos ou logotipos susceptíveis de gerar
confusão com o rótulo ecológico comunitário instituído pelo
presente regulamento.

5.
Sempre que os critérios de atribuição do rótulo ecológico
exijam que as instalações de produção preencham certos requisitos, estes deverão ser respeitados em todas as instalações em
que o produto é fabricado.

Artigo 10.o

6.
Os organismos competentes reconhecerão os testes e
verificações efectuados pelos organismos acreditados ao abrigo
das normas da série EN 45000 ou normas internacionais equivalentes. Os organismos competentes colaborarão de modo a
garantir a aplicação efectiva e coerente dos processos de avaliação e verificação.

Artigo 8.o
Rótulo ecológico
A forma do rótulo ecológico deve cumprir o disposto no anexo
III. As especificações relativas às informações ambientais pertinentes para cada grupo de produtos e à apresentação dessa
informação no rótulo ecológico serão incluídas nos critérios
estabelecidos nos termos do artigo 6.o As informações devem
ser claras e compreensíveis em todos os casos.
A Comissão consultará as associações nacionais de consumidores representadas no Comité dos Consumidores estabelecido
pela Decisão 95/260/CE da Comissão (1) antes de 24 de
Setembro de 2005, a fim de avaliar se o rótulo ecológico e as
informações adicionais correspondem efectivamente às necessidades dos consumidores em matéria de informação. Com base
nesta avaliação, a Comissão introduzirá as alterações adequadas
no que diz respeito às informações que devem constar do
rótulo ecológico, nos termos do artigo 17.o
(1) JO L 162 de 13.7.1995, p. 37.

Promoção do rótulo ecológico
Os Estados-Membros e a Comissão, em cooperação com os
membros do CREUE, promoverão a utilização do rótulo ecológico comunitário através de campanhas de sensibilização e de
informação junto dos consumidores, produtores, comerciantes,
retalhistas e do grande público, apoiando deste modo o desenvolvimento do sistema.
A fim de encorajar a utilização dos produtos que ostentem o
rótulo ecológico, a Comissão e as outras instituições da Comunidade Europeia, bem como outras autoridades públicas a nível
nacional, devem dar o exemplo ao especificarem as suas
exigências relativas aos produtos, sem prejuízo da legislação
comunitária.

Artigo 11.o
Outros sistemas de atribuição de rótulo ecológico dos
Estados-Membros
A Comissão e os Estados-Membros tomarão todas as medidas
para assegurar a coordenação necessária entre este sistema e os
sistemas nacionais dos Estados-Membros, nomeadamente no
que respeita à selecção dos grupos de produtos e à definição e
revisão dos critérios a nível comunitário e nacional. Para esse
efeito, devem ser adoptadas medidas de cooperação e de coordenação nos termos do artigo 17.o, incluindo, nomeadamente,
as medidas previstas no plano de trabalho elaborado segundo o
artigo 5.o
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Artigo 15.o

Sempre que um produto tenha o rótulo ecológico comunitário
e o nacional, ambos os logotipos serão apostos lado a lado no
produto em causa.
Neste contexto, tanto os actuais como os futuros sistemas de
atribuição de rótulo ecológico dos Estados-Membros podem
continuar a coexistir com o sistema.
Artigo 12.o
Custos e taxas

Fórum de Consulta
A Comissão assegurará que, no exercício das suas actividades, o
CREUE respeite a participação equilibrada de todas as partes
interessadas relativamente a cada grupo de produtos, como a
indústria e os prestadores de serviços, incluindo as pequenas e
médias empresas (PME), os artesãos e as respectivas associações, os sindicatos, os comerciantes, os retalhistas, os importadores, os grupos de protecção do ambiente e as organizações
de consumidores. Estas partes reunir-se-ão num fórum de
consulta. O regulamento interno do fórum será elaborado pela
Comissão nos termos do artigo 17.o

Todos os pedidos de atribuição de um rótulo ecológico darão
lugar ao pagamento de uma taxa relativa aos custos inerentes
ao processamento do pedido.
A utilização do rótulo ecológico dará lugar ao pagamento de
uma taxa anual pelo requerente.
Os níveis das taxas relativas ao tratamento dos pedidos e das
taxas anuais serão definidos de acordo com o anexo V, nos
termos do artigo 17.o
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Artigo 16.o
Adaptação ao progresso técnico
Os anexos do presente regulamento podem ser adaptados ao
progresso técnico, incluindo os progressos registados nas actividades internacionais de normalização pertinentes, nos termos
do artigo 17.o
Artigo 17.o
Comité

Artigo 13.o
Comité do Rótulo Ecológico da União Europeia
A Comissão criará um Comité do Rótulo Ecológico da União
Europeia (CREUE), composto pelos organismos competentes
referidos no artigo 14.o e pelo fórum de consulta referido no
artigo 15.o O CREUE contribuirá nomeadamente para a elaboração e revisão dos critérios de atribuição do rótulo ecológico e
dos requisitos de avaliação e verificação desses critérios, nos
termos do artigo 6.o
O regulamento interno do CREUE será elaborado pela
Comissão nos termos do artigo 17.o e tendo em conta os
princípios processuais previstos no anexo IV.
Artigo 14.

o

Organismos competentes
1.
Cada Estado-Membro garantirá a designação e o funcionamento do ou dos organismos (adiante designados «organismos competentes») responsáveis pela execução das funções
previstas no presente regulamento. Se for designado mais do
que um organismo competente, o Estado-Membro determinará
as respectivas competências e normas de coordenação aplicáveis a esses organismos.
2.

Os Estados-Membros garantirão que:

a) A composição dos organismos competentes garanta a sua
independência e neutralidade;

1.

A Comissão é assistida por um Comité.

2.
Sempre que se faça referência ao presente artigo, são
aplicáveis os artigos 5.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE,
tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.o
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão 1999/
/468/CE é de três meses.
3.

O comité aprovará o seu regulamento interno.
Artigo 18.o
Infracções

Os Estados-Membros tomarão as medidas judiciais ou administrativas adequadas em caso de incumprimento das disposições
do presente regulamento, e comunicá-las-ão à Comissão.
Artigo 19.o
Disposições provisórias
É revogado o Regulamento (CEE) n.o 880/92. Todavia, este
regulamento continua a ser aplicável aos contratos celebrados
ao abrigo do n.o 1 do seu artigo 12.o As decisões baseadas no
Regulamento (CEE) n.o 880/92 continuam em vigor até serem
revistas ou terem caducado.
Artigo 20.o
Revisão

b) O regulamento interno dos organismos assegure, a nível
nacional, a participação activa de todas as partes interessadas e um nível de transparência adequado;

A Comissão procederá, antes de 24 de Setembro de 2005, à
revisão do sistema em função da experiência adquirida no
decurso da sua aplicação.

c) Os organismos competentes apliquem correctamente o
disposto no presente regulamento.

A Comissão proporá as alterações adequadas ao presente regulamento.
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Artigo 21.o
Disposições finais

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Julho de 2000.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

A Presidente

O Presidente

N. FONTAINE

J. GLAVANY
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ANEXO I
MATRIZ DE AVALIAÇÃO INDICATIVA
Ciclo de vida dos produtos
Bens
Aspectos ambientais

Qualidade do ar
Qualidade da água
Protecção dos solos
Redução dos resíduos
Poupança de energia
Gestão de recursos naturais
Prevenção do aquecimento do planeta
Protecção da camada de ozono
Segurança ambiental
Ruído
Biodiversidade

Pré-produção/matérias-primas

Produção

Distribuição
(incluindo
embalagem)

Serviços

Utilização

Reutilização/
/reciclagem/
/eliminação

Aquisição
de bens para
prestação
de serviços

Prestação
de serviços

Gestão
de resíduos
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ANEXO II
REQUISITOS METODOLÓGICOS PARA A DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DO RÓTULO
ECOLÓGICO
Introdução
O processo de identificação e seleccção dos aspectos ecológicos essenciais, bem como de definição dos critérios de
atribuição do rótulo ecológico, deverá incluir as seguintes etapas:
— estudo de viabilidade e de mercado,
— considerações sobre o ciclo de vida,
— análise dos melhoramentos,
— proposta relativa aos critérios.
Estudo de viabilidade e de mercado
O estudo de viabilidade e de mercado tomará em consideração os diversos tipos de grupo de produtos em questão no
mercado da Comunidade Europeia, as quantidades produzidas ou fornecidas, importadas e vendidas, assim como a
estrutura do mercado dos Estados-Membros. Serão igualmente tomadas em consideração as trocas comerciais internas e
externas.
Serão avaliadas a percepção pelos consumidores, as diferenças funcionais entre tipos de produtos e a necessidade de
definir subgrupos.
Considerações sobre o ciclo de vida (CCV)
Os aspectos ecológicos essenciais que justificam a definição de critérios identificado através de considerações sobre o ciclo
de vida (CCV) e serão avaliados de acordo com métodos e normas internacionalmente reconhecidos. Os princípios
constantes das normas EN ISO 14040 e ISO 14024 serão tidos na devida conta, se for caso disso.
Análise dos melhoramentos
As considerações sobre os melhoramentos tomarão especialmente em conta os seguintes aspectos:
— potencial teórico de melhoramento ambiental em conjugação com possíveis alterações introduzidas nas estruturas do
mercado, com base na avaliação dos melhoramentos a partir de considerações sobre o ciclo de vida,
— viabilidade técnica, industrial e económica e as alterações do mercado,
— atitude, percepção e preferências dos consumidores, susceptíveis de influenciar a eficácia do rótulo ecológico.
Proposta relativa aos critérios
A proposta final relativa aos critérios ecológicos terá em conta as aspectos ecológicos essenciais relacionados com o grupo
de produtos.
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ANEXO III
DESCRIÇÃO DO RÓTULO ECOLÓGICO

Configuração do rótulo ecológico
O rótulo ecológico será atribuído aos produtos que são conformes com os critérios definidos em relação a cada um dos
aspectos ecológicos essenciais seleccionados. Incluirá informações destinadas aos consumidores, de acordo com o artigo
8.o e com o modelo seguinte.
O rótulo é composto por duas partes: campo 1 e campo 2, como se segue:

RÓTULO ECOLÓGICO DA UNIÃO EUROPEIA

*

*

*

Atribuído a bens ou serviços que cumprem os requisitos ambientais
do sistema de atribuição do rótulo ecológico da UE
Número de registo da licença:

Campo 1

Campo 2

O campo 2 contém informações sobre os motivos da atribuição do rótulo ecológico. Estas informações devem referir-se a
pelo menos um e, no máximo, três tipos de impacto ambiental e devem consistir numa breve descrição.
Segue-se um exemplo:

*

fraca poluição do ar

*

baixo consumo de energia

*

toxicidade reduzida
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Os campos 1 e 2 devem aparecer juntos sempre que for viável mas, se o espaço constituir um factor importante
(pequenos produtos), o campo 2 pode ser omitido em alguns casos, desde que o rótulo seja usado na íntegra noutros
pedidos relativos ao mesmo produto. Por exemplo, o campo 1 pode ser usado sozinho no próprio produto, desde que o
rótulo apareça na íntegra na embalagem, em folhetos informativos ou noutro tipo de material presente nos pontos de
venda.

ANEXO IV
PROCEDIMENTO APLICÁVEL AO ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DO RÓTULO
ECOLÓGICO
Para a definição dos critérios de atribuição do rótulo ecológico e igualmente dos requisitos de avaliação e verificação
desses critérios, deverão ser seguidos os seguintes princípios:
1. Participação das partes interessadas
a) Será criado no âmbito do CREUE um grupo de trabalho ad hoc, no qual participarão as partes interessadas referidas
no artigo 15.o e os organismos competentes referidos no artigo 14.o, para o estabelecimento dos critérios de
atribuição do rótulo ecológico aplicáveis a cada grupo de produtos.
b) As partes interessadas participarão no processo de identificação e de selecção dos aspectos ambientais importantes,
especialmente nas seguintes etapas:
i) estudo de viabilidade e de mercado,
ii) considerações sobre o ciclo de vida,
iii) análise dos melhoramentos,
iv) proposta relativa aos critérios.
Serão envidados todos os esforços no sentido de chegar a um consenso ao longo de todo o processo, sem perder de
vista o objectivo de níveis elevados de protecção do ambiente.
Será redigido e distribuído em tempo útil aos participantes, antes das reuniões do grupo de trabalho ad hoc, um
documento de trabalho com o resumo das principais conclusões de cada uma das etapas.
2. Consulta aberta e transparência
a) Será elaborado e publicado um relatório final que incluirá os principais resultados. Serão colocados à disposição dos
interessados documentos provisórios com os resultados das diferentes fases do trabalho e as observações formuladas serão tomadas em consideração.
b) Proceder-se à a uma consulta aberta o teor do relatório. Será concedido um prazo de, pelo menos, 60 dias antes da
apresentação dos critérios ao comité, no decurso do qual poderão ser apresentados comentários relativamente aos
critérios propostos, de acordo com o procedimento enunciado no artigo 1777.o Serão tomadas em consideração
todas as observações recebidas. Serão fornecidas, mediante pedido, informações sobre o modo como os comentários foram tomados em consideração.
c) O relatório incluirá um resumo e anexos com os cálculos de inventário pormenorizados.
3. Confidencialidade
Será garantida a protecção das informações confidenciais fornecidas pelos particulares, organismos públicos, empresas
privadas, grupos de interesses, partes interessadas ou outras fontes.
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ANEXO V
TAXAS
1. Taxas aplicáveis aos pedidos
Os pedidos de atribuição do rótulo ecológico estão sujeitos ao pagamento de uma taxa relativa aos custos inerentes ao
processamento do pedido. Será fixada uma taxa mínima e uma taxa máxima.
No caso das PME (1) e dos fabricantes de produtos e prestadores de serviços de países em desenvolvimento, a taxa
aplicável ao pedido deve ser reduzida em, pelo menos, 25 %.
2. Taxas anuais
Cada requerente ao qual foi atribuído um rótulo ecológico pagará ao organismo competente responsável pela
atribuição do rótulo uma taxa anual para a utilização do rótulo ecológico.
O período abrangido pela taxa terá início na data de atribuição de rótulo ecológico ao requerente.
A taxa anual é calculada em relação ao volume anual de vendas na União Europeia do produto ao qual é atribuído o
rótulo. Será fixada uma taxa mínima e uma taxa máxima.
No caso das PME (1) e dos fabricantes de produtos e prestadores de serviços de países em desenvolvimento, a taxa
anual aplicável ao pedido deve ser reduzida em, pelo menos, 25 %.
Podem ser concedidas reduções suplementares da taxa anual aos requerentes a quem já tenha sido atribuído o rótulo
ecológico nos termos das normas EMAS ou ISO 14001.
Na medida em que tal se revele adequado, podem ser concedidas outras reduções de taxa nos termos do artigo 17.o
3. Despesas de ensaio e verificação
Nem a taxa aplicável ao pedido nem a taxa anual incluem qualquer custo relacionado com ensaios e verificações
susceptíveis de virem a ser necessários para os produtos que são objecto do pedido. Os requerentes deverão suportar
directamente os custos de tais ensaios e verificações.
O objectivo de redução dos custos ao mínimo deve ser observado na definição dos requisitos de avaliação e verificação,
o que se reveste de especial importância para facilitar a participação de PME no sistema comunitário do rótulo
ecológico e contribui assim para melhorar a sua divulgação.

(1) Definidas na Recomendação 96/280/CE da Comissão (JO L 107 de 30.4.1996, p. 4).
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REGULAMENTO (CE) N.o 1981/2000 DA COMISSÃO
de 20 de Setembro 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,

(2)

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.

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 21 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 20 de Setembro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 de 15.7.1998, p. 4.

L 237/14

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

21.9.2000

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 20 de Setembro de 2000, que estabelece os valores forfetários de importação
para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00
0707 00 05

0709 90 70
0805 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
628
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
512
800
804
999
052
064
999
052
624
999
052
060
064
066
400
624
999

85,5
85,5
85,5
145,8
115,7
69,2
69,2
70,1
70,4
54,6
62,1
64,3
84,4
58,3
226,3
123,0
206,1
57,3
87,9
205,8
76,2
126,7
85,8
56,6
71,2
129,0
190,8
159,9
61,5
64,9
61,3
69,7
125,4
249,9
105,5

(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 1982/2000 DA COMISSÃO
de 20 de Setembro de 2000
que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para o oitavo concurso
público parcial efectuado no âmbito do concurso público permanente referido no Regulamento
(CE) n.o 1531/2000
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

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

(4)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em contra o Regulamento (CE) n.o 2038/1999 do
Conselho, de 13 de Setembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo
Regulamento (CE) 1527/2000 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 5, segunda alínea, do seu artigo 18.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Por força do Regulamento (CE) n.o 1531/2000 da
Comissão, de 13 de Julho de 2000, respeitante a um
concurso público permanente para a determinação de
direitos niveladores e/ou de restituições à exportação de
açúcar branco (3), procedeu-se a concursos públicos
parciais para a exportação desse açúcar.
Nos termos do n.o 1 do artigo 9.o do Regulamento (CE)
n.o 1531/2000, é fixado um montante máximo da restituição à exportação, eventualmente, para o concurso
público parcial em causa, tendo em conta, nomeadamente, a situação e a evolução previsível do mercado do
açúcar na Comunidade e no mercado mundial.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para o oitavo concurso público parcial de açúcar branco, efectuado no âmbito do Regulamento (CE) n.o 1531/2000, o
montante máximo da restituição à exportação é fixado em
40,157 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Setembro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 175 de 14.7.2000, p. 59.
(3) JO L 175 de 14.7.2000, p. 69.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1983/2000 DA COMISSÃO
de 20 de Setembro de 2000
que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação
dos melaços no sector do açúcar
mercado; os preços de oferta que possam ser considerados não representativos da tendência efectiva do
mercado devem igualmente ser excluídos.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2038/1999 do
Conselho, de 13 de Setembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 1527/2000 da Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1422/95 da Comissão,
de 23 de Junho de 1995, que estabelece as regras de aplicação
relativas à importação de melaços no sector do açúcar e que
altera o Regulamento (CEE) n.o 785/68 (3), e, nomeadamente, o
n.o 2 do seu artigo 1.o e o n.o 1 do seu artigo 3.o,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

Considerando o seguinte:
O Regulamento (CE) n.o 1422/95 prevê que o preço CIF
de importação do melaço, a seguir designado «preço
representativo», é estabelecido em conformidade com o
Regulamento (CEE) n.o 785/68 da Comissão (4); este
preço se entende fixado para a qualidade-tipo definida
no artigo 1.o do citado regulamento.

(1)

O preço representativo do melaço é calculado relativamente a um local de passagem da fronteira da Comunidade, que é Amesterdão; esse preço deve ser calculado a
partir das possibilidades de compra mais favoráveis no
mercado mundial estabelecidas com base nas cotações
ou preços desse mercado ajustados em função das eventuais diferenças de qualidade relativamente à qualidade-tipo. A qualidade-tipo do melaço foi definida pelo
Regulamento (CEE) n.o 785/68.

(2)

Para a determinação das possibilidades de compra mais
favoráveis no mercado mundial, devem ser tidas em
conta todas as informações relativas às ofertas feitas no
mercado mundial, aos preços registados nos mercados
importantes de países terceiros e às operações de venda
concluídas no âmbito do comércio internacional, de que
a Comissão tem conhecimento, quer através dos
Estados-Membros quer pelos seus próprios meios.
Aquando dessa determinação, se pode tomar por base,
nos termos do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o
785/68, uma média de vários preços, desde que essa
média possa ser considerada representativa da tendência
efectiva do mercado.

(3)

Aquelas informações não são tidas em conta quando a
mercadoria não tiver qualidade sã, leal e comerciável ou
quando o preço de oferta indicado apenas se referir a
uma pequena quantidade não representativa do

(4)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

252
175
141
145

de
de
de
de

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

p.
p.
p.
p.

1.
59.
12.
12.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

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

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 de Setembro de
2000.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 20 de Setembro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

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

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

1703 10 00 (1)

9,48

—

0

1703 90 00 (1)

10,19

—

0

Código NC

(1) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 785/68, alterado.
(2) Este montante substitui, nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95, a taxa dos direitos da pauta aduaneira comum fixada
para esses produtos.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1984/2000 DA COMISSÃO
de 20 de Setembro de 2000
que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
exportação, actualmente em vigor, em conformidade
com o anexo do presente regulamento,

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2038/1999 do
Conselho, de 13 de Setembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 1527/2000 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 5, terceiro parágrafo, do seu artigo 18.o,
Considerando o seguinte:
(1)

As restituições aplicáveis à exportação para o açúcar
branco e para o açúcar em bruto foram fixadas pelo
Regulamento (CE) n.o 1937/2000 da Comissão (3).

(2)

A aplicação das modalidades estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 1937/2000, dados de que a Comissão
tem conhecimento, conduz à alteração das restituições à

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos na alínea a)
do n.o 1 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2038/1999, tal
qual e não desnaturados, fixadas no anexo do Regulamento
(CE) n.o 1937/2000 são modificadas de acordo com os
montantes referidos no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Setembro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 175 de 14.7.2000, p. 59.
(3) JO L 232 de 14.9.2000, p. 9.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 20 de Setembro de 2000, que altera as restituições à exportação do açúcar
branco e do açúcar em bruto puro
Código do produto

Destino

Unidade de medida

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido

Montante das restituições

33,75
31,39
33,75
31,39

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

0,3669
36,69
37,10
37,10
0,3669

(1) O presente montante é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de 92 %. Se o rendimento do açúcar em bruto exportado se
afastar de 92 %, o montante da restituição aplicável será calculado em conformidade com as disposições do n.o 4 do artigo 19.o do
Regulamento (CE) n.o 2038/1999 do Conselho.
(2) Fixação suspensa pelo Regulamento (CEE) n.o 2689/85 da Comissão (JO L 255 de 26.9.1985, p. 12), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n.o 3251/85 (JO L 309 de 21.11.1985, p. 14).

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da
Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1), alterado.
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento (CE) n.o 2543/1999 da Comissão (JO L 307 de
2.12.1999, p. 46).

L 237/20

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

21.9.2000

REGULAMENTO (CE) N.o 1985/2000 DA COMISSÃO
de 20 de Setembro de 2000
que altera o Regulamento (CE) n.o 1487/95, que estabelece a estimativa das necessidades de
abastecimento das ilhas Canárias em produtos do sector da carne de suíno, e determina as ajudas
para os produtos provenientes da Comunidade
relação existente entre as ajudas para os cereais e as
relativas à carne de suíno. Na sequência das alterações
das cotações e dos preços dos produtos cerealíferos na
parte europeia da Comunidade e no mercado mundial, é
conveniente fixar a ajuda ao abastecimento das ilhas
Canárias nos montantes referidos no anexo.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1601/92 do Conselho,
de 15 de Junho de 1992, que estabelece medidas específicas
relativas a determinados produtos agrícolas a favor das ilhas
Canárias (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1257/1999 (2), e, nomeadamente, o n.o 4
do seu artigo 4.o,

(2)

Considerando o seguinte:
Os montantes das ajudas ao abastecimento das ilhas
Canárias em produtos do sector da carne de suíno foram
fixados pelo Regulamento (CE) n.o 1487/95 da
Comissão, de 28 de Junho de 1995, que estabelece a
estimativa das necessidades de abastecimento das ilhas
Canárias em produtos do sector da carne de suíno e
determina as ajudas relativas aos produtos provenientes
da Comunidade (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1318/2000 (4). Para o
cálculo da ajuda aos produtos de carne de suíno destinados às ilhas Canárias, é necessário ter em conta a

(1)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo II do Regulamento (CE) n.o 1487/95 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Outubro de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 20 de Setembro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
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145
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de
de
de
de

27.6.1992,
26.6.1999,
29.6.1995,
23.6.2000,

p.
p.
p.
p.
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ANEXO

«ANEXO II

Montante da ajuda concedida aos produtos provenientes do mercado comunitário
(em EUR/100 kg peso líquido)
Código dos produtos

Montante da ajuda

0203 21 10 9000
0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100
0203 29 15 9100
0203 29 55 9110

7,8
11,7
7,8
7,8
11,7
7,8
13,2

NB: Os códigos dos produtos e as notas de pé-de-página são definidos no Regulamento
(CEE) n.o 3846/87 da Comissão.»
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REGULAMENTO (CE) N.o 1986/2000 DA COMISSÃO
de 20 de Setembro de 2000
que altera o Regulamento (CEE) n.o 1725/92, que estabelece as normas de execução do regime
específico de abastecimento dos Açores e da Madeira em produtos do sector da carne de suíno
carne de suíno. Na sequência das alterações das cotações
e dos preços dos produtos cerealíferos na parte europeia
da Comunidade e no mercado mundial, é conveniente
fixar a ajuda ao abastecimento dos Açores e da Madeira
nos montantes referidos no anexo.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece as medidas
específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor
dos arquipélagos dos Açores e da Madeira (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1257/
/1999 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 10.o,
Considerando o seguinte:
(1)
Os montantes das ajudas ao abastecimento dos Açores e
da Madeira em produtos do sector da carne de suíno
foram fixados pelo Regulamento (CEE) n.o 1725/92 da
Comissão, de 30 de Junho de 1992, que estabelece as
normas de execução do regime específico de abastecimento dos Açores e da Madeira em produtos do sector
da carne de suíno (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1317/2000 (4). Para o
cálculo da ajuda aos produtos de carne de suíno destinados aos Açores e à Madeira, é necessário ter em conta
a relação entre as ajudas para os cereais e as relativas à

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo II do Regulamento (CEE) n.o 1725/92 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Outubro de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 20 de Setembro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
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ANEXO
«ANEXO II
Montante da ajuda concedida aos produtos referidos no anexo I e provenientes do mercado
comunitário
(em EUR/100 kg peso líquido)
Código dos produtos

Montante da ajuda

0203 11 10 9000
0203 12 11 9100
0203 12 19 9100
0203 19 11 9100
0203 19 13 9100
0203 19 15 9100
0203 19 55 9110
0203 19 55 9310

7,8
11,7
7,8
7,8
11,7
7,8
13,2
13,2

0203 21 10 9000
0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100
0203 29 15 9100
0203 29 55 9110

7,8
11,7
7,8
7,8
11,7
7,8
13,2

NB: Os códigos dos produtos e as notas de pé-de-página são definidos no
Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de 24.12.1987,
p. 1).»
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REGULAMENTO (CE) N.o 1987/2000 DA COMISSÃO
de 20 de Setembro de 2000
que fixa o nível dos limites quantitativos comunitários para a reimportação na Comunidade
Europeia dos produtos têxteis da categoria 13 originários da República Popular da China após
operações de aperfeiçoamento passivo económico realizadas neste país e que altera o Regulamento
(CEE) n.o 3030/93 do Conselho
ao termo do período de vigência do presente acordo
bilateral sobre o comércio de produtos têxteis.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n. 3030/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, relativo ao regime
comum aplicável às importações de certos produtos têxteis
originários de países terceiros (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1591/2000 da
Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do artigo 3.o do seu
anexo VII,

(3)

É oportuno alterar nesse sentido o quadro que acompanha o anexo VII do Regulamento (CEE) n.o 3030/93.

(4)

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

o

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

O n.o 3 do artigo 3.o do anexo VII do Regulamento
(CEE) n.o 3030/93 estipula que os limites quantitativos
aplicáveis aos produtos reimportados a título do aperfeiçoamento passivo económico já em vigor podem,
sempre que necessário, ser ajustados.

(2)

O limite quantitativo em vigor aplicável à reimportação,
na Comunidade, dos produtos têxteis da categoria 13
originários da República Popular da China após operações de aperfeiçoamento passivo económico realizadas
neste país se revelou insuficiente para satisfazer as necessidades de importação dos operadores comunitários até

Artigo 1.o
1.
Os limites quantitativos comunitários aplicáveis em 2000
à reimportação na Comunidade de produtos têxteis da categoria 13 originários da República Popular da China após uma
operação de aperfeiçoamento passivo económico realizada
neste país são fixados em 827 000 unidades.
2.
O quadro que acompanha o anexo VII do Regulamento
(CEE) n.o 3030/93 é alterado nesse sentido.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 20 de Setembro de 2000.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão

(1) JO L 275 de 8.11.1993, p. 1.
(2) JO L 186 de 25.7.2000, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1988/2000 DA COMISSÃO
de 20 de Setembro de 2000
que estabelece restrições à introdução na Comunidade de espécimes de determinadas espécies da
fauna e flora selvagens
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n. 338/97 do Conselho
de 9 de Dezembro de 1996, relativo à protecção de espécies da
fauna e da flora selvagens através do controlo do seu
comércio (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1476/2000 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 19.o,

(3)

Foram consultados os países de origem das espécies
sujeitas às restrições em questão.

(4)

O artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 939/97 da
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1006/98 (5), estabelece disposições para a aplicação pelos Estados-Membros das
restrições aprovadas pela Comissão.

(5)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité para o
Comércio da Fauna e Flora Selvagens,

o

Após consulta do Grupo de Análise Científica,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

O n. 6 do artigo 4. do Regulamento (CE) n. 338/97
prevê que a Comissão pode estabelecer restrições gerais
ou restrições relativas aos países de origem no que
respeita à introdução na Comunidade de espécimes de
determinadas espécies, definido as condições para tais
restrições.
o

o

o

A lista de tais restrições foi estabelecida pela última vez
pelo Regulamento (CE) n.o 1968/1999 da Comissão (3).
A lista em questão deverá agora ser revista à luz do
n.o 6, primeiro parágrafo, do artigo 4.o do Regulamento
(CE) n.o 338/97. No interesse da clareza, a lista estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1968/1999 deverá ser
totalmente substituída. O Regulamento (CE) n.o 1968/
/1999 deverá portanto ser revogado.

Artigo 1.o
Sem prejuízo do disposto no artigo 41.o do Regulamento (CE)
n.o 939/97, é suspensa a possibilidade de introdução na Comunidade de espécimes das espécies de fauna e flora selvagens
mencionadas no anexo ao presente regulamento.
Artigo 2.o
É revogado o Regulamento (CE) n.o 1968/1999.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 20 de Setembro de 2000.
Pela Comissão
Margot WALLSTRÖM

Membro da Comissão

(1) JO L 61 de 3.3.1997, p. 1.
(2) JO L 171 de 7.7.1999, p. 5.
(3) JO L 244 de 16.9.1999, p. 22.

(4) JO L 140 de 30.5.1997, p. 9.
(5) JO L 145 de 15.5.1998, p. 3.
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ANEXO

Espécimes das espécies incluídas no anexo A do Regulamento (CE) n.o 338/97, em relação às quais é suspensa a
possibilidade de introdução na Comunidade
Origem ou origens
abrangidas

Espécie

Espécimes abrangidos

Países de origem

Artigo 4.o n.o6,
alínea

FAUNA
MAMMALIA
CARNIVORA
Felidae
Lynx lynx

Selvagem

Todos

Azerbaijão, Moldávia, Lituânia, Ucrânia

a)

Selvagem

Todos

Cazaquistão

a)

Bovidae
Ovis ammon nigrimontana

Espécimes das espécies incluídas no anexo B do Regulamento (CE) n.o 338/97, em relação às quais é suspensa a
possibilidade de introdução na Comunidade
Origem ou origens
abrangidas

Espécie

Espécimes abrangidos

Países de origem

Artigo 4.o n.o 6
alínea

FAUNA
MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae
Zaglossus bruijni

Selvagem

Todos

Todos

b)

Arctocebus aureus

Selvagem

Todos

República Centro-Africana, Gabão

b)

Arctocebus calabarensis

Selvagem

Todos

Nigéria

b)

Nycticebus pygmaeus

Selvagem

Todos

Todos

b)

Euoticus pallidus (sinónimo Galago elegantulus
pallidus )

Selvagem

Todos

Nigéria

b)

Galago matschiei (sinónimo G. inustus )

Selvagem

Todos

Ruanda

b)

Galago senegalensis

Selvagem

Todos

Jibuti

b)

Galagoides demidoff (sinónimo Galago demidovii )

Selvagem

Todos

Burquina Faso, República Centro-Africana, Quénia, Senegal

b)

Galagoides zanzibaricus
zanzibaricus )

Selvagem

Todos

Malavi

b)

Callithrix argentata

Selvagem

Todos

Paraguai

b)

Callithrix geoffroyi (sinónimo C. jacchus geoffroyi )

Selvagem

Todos

Brasil

b)

Saguinus labiatus

Selvagem

Todos

Colômbia

b)

Alouatta fusca

Selvagem

Todos

Todos

b)

Alouatta seniculus

Selvagem

Todos

Trindade e Tobago

b)

PRIMATES
Loridae

Galagonidae

(sinónimo

Galago

Callitrichidae

Cebidae
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Origem ou origens
abrangidas

Espécie

Espécimes abrangidos

L 237/27

Países de origem

Artigo 4.o n.o 6
alínea

Ateles belzebuth

Selvagem

Todos

Todos

b)

Ateles fusciceps

Selvagem

Todos

Todos

b)

Ateles geoffroyi

Selvagem

Todos

Todos

b)

Ateles paniscus

Selvagem

Todos

Peru

b)

Callicebus torquatus

Selvagem

Todos

Equador

b)

Cebus albifrons

Selvagem

Todos

Guiana

b)

Cebus capucinus

Selvagem

Todos

Belize, Venezuela

b)

Cebus olivaceus

Selvagem

Todos

Peru

b)

Chiropotes satanas

Selvagem

Todos

Brasil

b)

Lagothrix lagothricha

Selvagem

Todos

Todos

b)

Allenopithecus nigroviridis

Selvagem

Todos

Todos

b)

Cercopithecus ascanius

Selvagem

Todos

Burundi

b)

Cercopithecus cephus

Selvagem

Todos

República Centro-Africana

b)

Cercopithecus dryas (incluindo C. salongo)

Selvagem

Todos

República Democrática do Congo

b)

Cercopithecus erythrogaster

Selvagem

Todos

Todos

b)

Cercopithecus erythrotis

Selvagem

Todos

Todos

b)

Cercopithecus hamlyni

Selvagem

Todos

Todos

b)

Cercopithecus pogonias

Selvagem

Todos

Camarões, Guiné Equatorial, Nigéria

b)

Cercopithecus preussi (sinónimo C. Ihoesti
preussi)

Selvagem

Todos

Camarões, Guiné Equatorial, Nigéria

b)

Colobus guereza

Selvagem

Todos

Guiné Equatorial

b)

Colobus polykomos

Selvagem

Todos

Costa do Marfim, Gana, Nigéria

b)

Lophocebus albigena (sinónimo: Cercocebus albigena )

Selvagem

Todos

Quénia, Nigéria

b)

Macaca arctoides

Selvagem

Todos

Índia, Malásia e Tailândia

b)

Macaca assamensis

Selvagem

Todos

Nepal

b)

Macaca cyclopis

Selvagem

Todos

Todos

b)

Macaca fascicularis

Selvagem

Todos

Bangladesche, Índia

b)

Macaca maura

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Macaca nemestrina

Selvagem

Todos

China

b)

Macaca nemestrina pagensis

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Macaca nigra

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Macaca ochreata

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Macaca sylvanus

Selvagem

Todos

Argélia, Marrocos

b)

Papio hamadryas

Selvagem

Todos

Guiné-Bissau, Libéria, Líbia

b)

Procolobus badius (sinónimo: Colobus badius)

Selvagem

Todos

Todos

b)

Procolobus verus (sinónimo: Colobus verus)

Selvagem

Todos

b)

Trachypithecus
phayrei)

phayrei

(sinónimo:

Presbytis

Selvagem

Todos

Benim, Costa do Marfim, Gana, Serra
Leoa, Togo
Camboja, China, Índia

Trachypithecus
senex)

vetulus

(sinónimo:

Presbytis

Selvagem

Todos

Sri Lanca

b)

Cercopithecidae

b)
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Origem ou origens
abrangidas

Espécimes abrangidos
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Países de origem

Artigo 4.o n.o 6
alínea

XENARTHRA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla

Selvagem

Todos

Belize, Uruguay

b)

Ratufa affinis

Selvagem

Todos

Singapura

b)

Ratufa bicolor

Selvagem

Todos

China

b)

Selvagem

Todos

Bolívia, Peru

b)

Cynogale bennetti

Selvagem

Todos

Brunei, China, Indonésia, Malásia,
Singapura, Tailândia, Vietname

b)

Eupleres goudotii

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Fossa fossana

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Leptailurus serval

Selvagem

Todos

Argélia

b)

Oncifelis colocolo

Selvagem

Todos

Chile

b)

Prionailurus bengalensis

Selvagem

Todos

Macau

b)

Selvagem

Todos

Angola

b)

Hexaprotodon liberiensis (sinónimo: Choeropsis
liberiensis)

Selvagem

Todos

Costa do Marfim, Guiné, Guiné-Bissau,
Nigéria Serra Leoa

b)

Hippopotamus amphibius

Selvagem

Todos

Gâmbia, Libéria, Níger, Nigéria, Serra
Leoa,

b)

Selvagem

Todos, com excepção:
— dos espécimes provenientes
da população registada na
Argentina, desde que as
respectivas
autorizações
sejam confirmadas pelo
Secretariado antes da aceitação pelo Estado-Membro
de importação,
— dos produtos obtidos da
tosquia de animais vivos
realizada ao abrigo do
programa de gestão aprovado, devidamente marcados
e registados,
— da exportação sem fins
comerciais de quantidades
limitadas de lã para ensaios
industriais, até 500 kg/ano

Argentina

b)

RODENTIA
Sciuridae

CARNIVORA
Canidae
Chrysocyon brachyurus
Viverridae

Felidae

PERISSODACTYLA
Equidae
Equus zebra hartmannae
ARTIODACTYLA
Hippopotamidae

Camelidae
Lama guanicoe
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Origem ou origens
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Espécimes abrangidos
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Países de origem

Artigo 4.o n.o 6
alínea

Moschidae
Moschus chrysogaster

Selvagem

Todos

China

b)

Moschus berezovski

Selvagem

Todos

China

b)

Moschus fuscus

Selvagem

Todos

China

b)

Moschus moschiferus

Selvagem

Todos

China, Federação da Rússia

b)

Selvagem

Todos

Todos

b)

Selvagem

Todos

Zâmbia

b)

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Accipiter brachyurus

Selvagem

Todos

Papuásia-Nova Guiné

b)

Accipiter gundlachi

Selvagem

Todos

Cuba

b)

Accipiter imitator

Selvagem

Todos

Papuásia-Nova Guiné, Ilhas Salomão

b)

Buteo galapagoensis

Selvagem

Todos

Equador

b)

Buteo ridgwayi

Selvagem

Todos

República Dominicana, Haiti

b)

Erythrotriorchis radiatus

Selvagem

Todos

Austrália

b)

Gyps coprotheres

Selvagem

Todos

Moçambique, Namíbia, Suazilândia

b)

Harpyopsis novaeguineae

Selvagem

Todos

Indonésia, Papuásia-Nova Guiné

b)

Leucopternis lacernulata

Selvagem

Todos

Brasil

b)

Leucopternis occidentalis

Selvagem

Todos

Equador, Peru

b)

Lophoictinia isura

Selvagem

Todos

Austrália

b)

Spizaetus bartelsi

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Falco deiroleucus

Selvagem

Todos

Belize, Guatemala

b)

Falco fasciinucha

Selvagem

Todos

Botsuana, Etiópia, Quénia, Malavi,
Moçambique, África do Sul, Sudão,
Tanzânia, Zâmbia, Zimbabué

b)

Falco hypoleucos

Selvagem

Todos

Austrália, Papuásia-Nova Guiné

b)

Micrastur plumbeus

Selvagem

Todos

Colômbia, Equador

b)

Selvagem

Todos

Indonésia, Malásia

b)

Balearica pavonina

Selvagem

Todos

Guiné, Malí

b)

Balearica regulorum

Selvagem

Todos

Angola, Botsuana, Burundi, República
Democrática do Congo, Quénia,
Lesoto, Malavi, Moçambique, Namíbia,
Ruanda, África do Sul, Suazilândia,
Uganda, Zâmbia, Zimbabue

b)

Grus carunculatus

Selvagem

Todos

Todos

b)

Bovidae
Ovis ammon (excepto as subespécie nigrimontana e hogdsonii)
AVES
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas bernieri
FALCONIFORMES
Accipitridae

Falconidae

GALLIFORMES
Phasianidae
Polyplectron schleiermacheri
GRUIFORMES
Gruidae
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COLUMBIFORMES
Columbidae
Goura cristata

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Goura scheepmakeri

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Goura victoria

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Selvagem

Todos

Tanzânia

b)

Criados em
ranchos

Todos

Moçambique

b)

Agapornis lilianae

Selvagem

Todos

Tanzânia

b)

Agapornis nigrigenis

Selvagem

Todos

Todos

b)

Agapornis pullarius

Selvagem

Todos

Angola, Quénia, Togo

b)

Agapornis roseicollis

Selvagem

Todos

Botsuana

b)

Alisterus chloropterus chloropterus

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Amazona agilis

Selvagem

Todos

Jamaica

b)

Amazona auropalliata

Selvagem

Todos

Honduras

b)

Amazona autumnalis

Selvagem

Todos

Equador

b)

Amazona collaria

Selvagem

Todos

Jamaica

b)

Amazona mercenaria

Selvagem

Todos

Venezuela

b)

Amazona oratrix

Selvagem

Todos

Belize, Guatemala, Honduras, México

b)

Amazona xanthops

Selvagem

Todos

Bolívia, Paraguai

b)

Ara ararauna

Selvagem

Todos

Trinidade e Tobago

b)

Ara chloropterus

Selvagem

Todos

Argentina, Panamá

b)

Ara couloni

Selvagem

Todos

Bolívia, Brasil

b)

Ara severa

Selvagem

Todos

Guiana

b)

Aratinga acuticaudata

Selvagem

Todos

Uruguai

b)

Aratinga aurea

Selvagem

Todos

Argentina

b)

Aratinga auricapilla

Selvagem

Todos

Todos

b)

Aratinga erythrogenys

Selvagem

Todos

Peru

b)

Aratinga euops

Selvagem

Todos

Cuba

b)

Aratinga solstitialis

Selvagem

Todos

Venezuela

b)

Bolborhynchus ferrugineifrons

Selvagem

Todos

Colômbia

b)

Cacatua sanguinea

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Cacatua sulphurea

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Charmosyna amabilis

Selvagem

Todos

Fiji

b)

Charmosyna diadema

Selvagem

Todos

Todos

b)

Cyanoliseus patagonus

Selvagem

Todos

Chile, Uruguai

b)

Deroptyus accipitrinus

Selvagem

Todos

Peru

b)

Eclectus roratus

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Eunymphicus cornutus

Selvagem

Todos

Nova Caledónia

b)

Forpus xanthops

Selvagem

Todos

Peru

b)

Hapalopsittaca amazonina

Selvagem

Todos

Todos

b)

Hapalopsittaca fuertesi

Selvagem

Todos

Colômbia

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Selvagem

Todos

Todos

b)

Leptosittaca branickii

Selvagem

Todos

Todos

b)

Lorius domicella

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

PSITTACIFORMES
Psittacidae
Agapornis fischeri
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alínea

Nannopsittaca panychlora

Selvagem

Todos

Brasil

b)

Neophema splendida

Selvagem

Todos

Austrália

b)

Pionus chalcopterus

Selvagem

Todos

Peru

b)

Poicephalus cryptoxanthus

Selvagem

Todos

Tanzânia

b)

Poicephalus meyeri

Selvagem

Todos

Tanzânia

b)

Poicephalus robustus

Selvagem

Todos

Botsuana, Gâmbia, Mali, Namíbia,
Nigéria, Senegal, África do Sul,
Suazilândia, Togo

b)

Poicephalus rufiventris

Selvagem

Todos

Tanzânia

b)

Polytelis alexandrae

Selvagem

Todos

Austrália

b)

Prioniturus luconensis

Selvagem

Todos

Filipinas

b)

Psittacula alexandri

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Psittacula finschii

Selvagem

Todos

Bangladesche, Camboja

b)

Psittacula roseata

Selvagem

Todos

China

b)

Psittacus erithacus

Selvagem

Todos

Benim, Burundi, Libéria, Mali, Togo

b)

Psittinus cyanurus

Selvagem

Todos

Vietname

b)

Psittrichas fulgidus

Selvagem

Todos

Todos

b)

Pyrrhura albipectus

Selvagem

Todos

Equador

b)

Pyrrhura calliptera

Selvagem

Todos

Colômbia

b)

Pyrrhura leucotis

Selvagem

Todos

Brasil

b)

Pyrrhura orcesi

Selvagem

Todos

Equador

b)

Pyrrhura picta

Selvagem

Todos

Colômbia

b)

Pyrrhura viridicata

Selvagem

Todos

Colômbia

b)

Tanygnathus gramineus

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Touit melanonotus

Selvagem

Todos

Brasil

b)

Touit surda

Selvagem

Todos

Brasil

b)

Trichoglossus johnstoniae

Selvagem

Todos

Filipinas

b)

Triclaria malachitacea

Selvagem

Todos

Argentina, Brasil

b)

Tauraco corythaix

Selvagem

Todos

Moçambique

b)

Tauraco fischeri

Selvagem

Todos

Tanzânia

b)

Tauraco ruspolii

Selvagem

Todos

Etiópia

b)

Phodilus prigoginei

Selvagem

Todos

República Democrática do Congo

b)

Tyto aurantia

Selvagem

Todos

Papuásia-Nova Guiné

b)

Tyto inexspectata

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Tyto manusi

Selvagem

Todos

Papuásia-Nova Guiné

b)

Tyto nigrobrunnea

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Tyto sororcula

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

CUCULIFORMES
Musophagidae

STRIGIFORMES
Tytonidae
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Strigidae
Bubo philippensis

Selvagem

Todos

Filipinas

b)

Bubo vosseleri

Selvagem

Todos

Tanzânia

b)

Glaucidium albertinum

Selvagem

Todos

República Democrática do Congo,
Ruanda

b)

Ketupa blakistoni

Selvagem

Todos

China, Japão, Federação da Rússia

b)

Ketupa ketupu

Selvagem

Todos

Singapura

b)

Nesasio solomonensis

Selvagem

Todos

Papuásia-Nova Guiné, Ilhas Salomão

b)

Ninox affinis

Selvagem

Todos

Índia

b)

Ninox rudolfi

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Otus angelinae

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Otus fuliginosus

Selvagem

Todos

Filipinas

b)

Otus longicornis

Selvagem

Todos

Filipinas

b)

Otus magicus

Selvagem

Todos

Seichelles

b)

Otus mindorensis

Selvagem

Todos

Filipinas

b)

Otus mirus

Selvagem

Todos

Filipinas

b)

Otus pauliani

Selvagem

Todos

Comores

b)

Otus rutilus

Selvagem

Todos

Comores

b)

Scotopelia ussheri

Selvagem

Todos

Costa do Marfim, Gana, Guiné, Libéria,
Serra Leoa

b)

Strix davidi

Selvagem

Todos

China

b)

Selvagem

Todos

Tailândia

b)

Selvagem

Todos

Todos

b)

Callagur borneoensis

Selvagem

Todos

Todos

b)

Trachemys scripta elegans

Selvagem

Vivos

Todos

d)

Selvagem

Todos

Argentina

b)

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Selvagem

Todos

Bolívia, Equador

b)

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Selvagem

Todos

Bangladeche, Paquistão

b)

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Geochelone gigantea

Selvagem

Todos

Seicheles

b)

Geochelone pardalis

Selvagem

Todos

Moçambique, Tanzânia, Zâmbia

b)

Criados em
ranchos

Todos

Moçambique

b)

CORACIIFORMES
Bucerotidae
Buceros rhinoceros
PASSERIFORMES
Pittidae
Pitta nympha
REPTILIA
TESTUDINES
Emydidae

Testudinidae
Geochelone chilensis
Geochelone denticulata
Geochelone elegans
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Geochelone platynota

Selvagem

Todos

Mianmar

b)

Gopherus agassizii

Selvagem

Todos

Todos

b)

Gopherus berlandieri

Selvagem

Todos

Todos

b)

Gopherus polyphemus

Selvagem

Todos

Estados Unidos da América

b)

Homopus aerolatus

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Homopus boulengeri

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Homopus femoralis

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Homopus signatus

Selvagem

Todos

Todos

b)

Indotestudo elongata

Selvagem

Todos

Bangladeche, China, Índia

b)

Indotestudo forstenii

Selvagem

Todos

Todos

b)

Kinixys belliana

Selvagem

Todos

Moçambique

b)

Criados em
rancho

Todos

Benim, Moçambique

b)

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Selvagem

Todos

Togo

b)

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Criados em
rancho

Todos

Benim

b)

Kinixys erosa
Kinixys homeana

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Kinixys natalensis

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Manouria emys

Selvagem

Todos

Bangladeche, Brunei, Camboja, China,
Índia, Indonésia, Laos, Mianmar,
Tailândia, Vietname

b)

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Selvagem

Todos

Todos

b)

Manouria impressa

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Psammobates spp.

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Pyxis arachnoides

Selvagem

Todos

Todos

b)

Selvagem

Vivos

Todos

c)

Selvagem

Todos

Todos

b)

Selvagem

Vivos

China, Paquistão

c)

Erymnochelys madagascariensis

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Podocnemis erythrocephala

Selvagem

Todos

Colômbia, Venezuela

b)

Podocnemis expansa

Selvagem

Todos

Colômbia, Equador, Guiana, Peru,
Trinidade e Tobago, Venezuela

b)

Podocnemis lewyana

Selvagem

Todos

Todos

b)

Podocnemis sextuberculata

Selvagem

Todos

Peru

b)

Padocnemis unifilis

Selvagem

Todos

Suriname

b)

Selvagem

Todos

Salvador, Guatemala, México

b)

Uromastyx acanthinurus

Selvagem

Todos

Sudão

b)

Uromastyx maliensis

Selvagem

Todos

Todos

b)

Testudo horsfieldii
Pelomedusidae

CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman crocodilus
SAURIA
Agamidae
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Chamaeleonidae
Chamaeleo angeli

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo antimena

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo balteatus

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo belalandaensis

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo bifidus

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo boettgeri

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo brevicornis

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo campani

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo capuroni

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo cucullatus

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo ellioti

Selvagem

Todos

Burundi

b)

Chamaeleo fallax

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo furcifer

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo gallus

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo gastrotaenia

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo globifer

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo gracilis

Criados em
rancho

Todos

Togo

b)

Chamaeleo guibei

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo hilleniusi

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo labordi

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo linotus

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo malthe

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo minor

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo monoceras

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo nasutus

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo oshaughnessyi

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo parsonii

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo petteri

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo peyrieresi

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo rhinoceratus

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo tsaratananensis

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo tuzetae

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Chamaeleo willsii

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma abbotti

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma antanosy

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma barbouri

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma befotakensis

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma breviceps

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma cepediana

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma chekei

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma dubia

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma edwardnewtonii

Selvagem

Todos

Maurícias

b)

Phelsuma flavigularis

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Gekkonidae
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Phelsuma guttata

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma klemmeri

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma leiogaster

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma minuthi

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma modesta

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma mutabilis

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma pronki

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma pusilla

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma seippi

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma serraticauda

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma standingi

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Phelsuma trilineata

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Conolophus pallidus

Selvagem

Todos

Equador

b)

Conolophus subcristatus

Selvagem

Todos

Equador

b)

Iguana iguana

Selvagem

Todos

Salvador

b)

Heloderma horridum

Selvagem

Todos

Guatemala, México

b)

Heloderma suspectum

Selvagem

Todos

México, Estados Unidos da América

b)

Selvagem

Todos

Ilhas Salomão

b)

Varanus albigularis

Selvagem

Todos

Lesoto

b)

Varanus beccarii

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Varanus bogerti

Selvagem

Todos

Papuásia-Nova Guiné

b)

Varanus dumerilii

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Varanus exanthematicus

Selvagem

Todos

Benim

b)

Criados em
ranchos

Todos

Benim, Togo

b)

Varanus jobiensis (sinónimo V. karlschmidti )

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Varanus niloticus

Selvagem

Todos

Burundi, Moçambique

b)

Criados em
ranchos

Todos

Benimn, Togo

b)

Varanus rudicollis

Selvagem

Todos

Filipinas

b)

Varanus salvadorii

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Varanus salvator

Selvagem

Todos

China, Índia, Singapura

b)

Varanus telenestes

Selvagem

Todos

Papuásia-Nova Guiné

b)

Varanus teriae

Selvagem

Todos

Austrália

b)

Varanus yemenensis

Selvagem

Todos

Arábia Saudita, Iémen

b)

Boa constrictor

Selvagem

Todos

Salvador, Honduras,

b)

Calabaria reinhardtii

Criados em
ranchos

Todos

Benim, Togo

b)

Eryx colubrinus

Selvagem

Todos

Tanzânia

b)

Eunectes deschauenseei

Selvagem

Todos

Brasil

b)

Iguanidae

Helodermatidae

Scincidae
Corucia zebrata
Varanidae

SERPENTES
Boidae

L 237/36

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Espécie

Origem ou origens
abrangidas

Espécimes abrangidos

21.9.2000

Países de origem

Artigo 4.o n.o 6
alínea

Eunectes murinus

Selvagem

Todos

Paraguai

b)

Morelia boeleni

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Python molurus

Selvagem

Todos

China, Vietnam

b)

Python reticulatus

Selvagem

Todos

Índia, Singapura

b)

Python sebae

Selvagem

Todos

Mauritânia, Moçambique

b)

Criados em
ranchos

Todos

Moçambique

b)

Selvagem

Todos

China

b)

Selvagem

Todos, com excepção dos espécimes das reservas de 102 285
peles marcadas e registadas que
foram adquiridas antes de 30 de
Setembro de 1993, desde que o
Secretariado do CITES tenha
confirmado a validade da licença
de exportação indonésia

Indonésia

b)

Mantella aurantiaca

Selvagem

Todos

Madagáscar

d)

Rana catesbeiana

Todos

Vivos

Todos

d)

Ornithoptera croesus

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Ornithoptera meridionalis

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Ornithoptera urvillianus

Selvagem

Todos

Ilhas Salomão

b)

Ornithoptera tithonus

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Ornithoptera victoriae

Selvagem

Todos

Ilhas Salomão

b)

Troides andromache

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Criados em
ranchos

Todos

Indonésia

b)

Hippopus hippopus

Selvagem

Todos

Estados Federados da Micronésia,
Vanuatu

b)

Tridacna deresa

Selvagem

Todos

Tonga

b)

Tridacna gigas

Selvagem

Todos

Guam, Estados Federados da Micronésia, Fiji, Indonésia, Ilhas Marshall,
Palau, Papuásia-Nova Guiné, Vanuatu

b)

Tridacna rosewateri

Selvagem

Todos

Maurícias

b)

Tridacna squamosa

Selvagem

Todos

Tonga

b)

Tridacna tevoroa

Selvagem

Todos

Todos

b)

Colubridae
Ptyas mucosus

AMPHIBIA
ANURA
Ranidae

ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae
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MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas

Selvagem

Todos

Antígua e Barbuda, Barbados, Domínica, Santa Lúcia, Trindade e Tobago

b)

Selvagem

Todos

Indonésia

b)

Selvagem

Todos

Bósnia-Herzegovina, Bulgária, República Checa, Moldávia, Eslováquia,
Suíça, Ucrânia

b)

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Aceras anthropophorum

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Aeranthes henrici

Selvagem

Todos

Madagáscar

b)

Anacamptis pyramidalis

Selvagem

Todos

Estónia, Eslováquia, Suíça, Turquia

b)

Barlia robertiana

Selvagem

Todos

Malta, Turquia

b)

Cephalanthera damasonium

Selvagem

Todos

Polónia, Eslováquia

b)

Cephalanthera rubra

Selvagem

Todos

Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia,
Eslováquia

b)

Cypripedium japonicum

Selvagem

Todos

China, República Popular Democrática
de Coreia, Japão, República da Coreia

b)

Cypripedium macranthos

Selvagem

Todos

China, República Popular Democrática
da Coreia, Japão, República da Coreia,
Federação da Rússia

b)

Cypripedium margaritaceum

Selvagem

Todos

China

b)

Cypripedium micranthum

Selvagem

Todos

China

b)

Dactylorhiza fuchsii

Selvagem

Todos

República Checa, Polónia

b)

Dactylorhiza incarnata

Selvagem

Todos

Noruega, Eslováquia

b)

Dactylorhiza latifolia

Selvagem

Todos

Noruega, Polónia, Eslováquia

b)

Dactylorhiza maculata

Selvagem

Todos

República Checa, Lituânia, Noruega,

b)

Dactylorhiza romana

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Dactylorhiza russowii

Selvagem

Todos

República Checa, Lituânia, Noruega,
Polónia

b)

Dactylorhiza traunsteineri

Selvagem

Todos

Listenstaine, Polónia

b)

Dendrobium bellatulum

Selvagem

Todos

Camboja, China, Índia, República
Democrática Popular do Laos,
Mianmar, Tailândia, Vietname

b)

Gymnadenia conopsea

Selvagem

Todos

República Checa, Lituânia, Eslováquia

b)

Himantoglossum hircinum

Selvagem

Todos

República Checa, Hungria, Suíça

b)

Nigritella nigra

Selvagem

Todos

Noruega

b)

Ophrys apifera

Selvagem

Todos

Hungria

b)

Ophrys holoserica

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Ophrys insectifera

Selvagem

Todos

República Checa, Hungria, Letónia,
Listenstaine, Noruega, Roménia, Eslováquia

b)

CNIDARIA
SCLERACTINIA
Caryophylliidae
Catalaphyllia jardinei
FLORA
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis

Euphorbiaceae
Euphorbia millotii
Orchidaceae
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Ophrys pallida

Selvagem

Todos

Argélia

b)

Ophrys scolopax

Selvagem

Todos

Hungria, Roménia

b)

Ophrys sphegodes

Selvagem

Todos

Hungria, Roménia, Suíça

b)

Ophrys tenthredinifera

Selvagem

Todos

Malta, Turquia

b)

Ophrys umbilicata

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Orchis coriophora

Selvagem

Todos

Polónia, Federação da Rússia, Suíça

b)

Orchis italica

Selvagem

Todos

Malta, Turquia

b)

Orchis laxiflora

Selvagem

Todos

Suíça

b)

Orchis mascula

Selvagem

Todos

Estónia, Lituânia, Polónia

b)

Criados em
rancho/criados
em captividade

Todos

Albânia

b)

Orchis militaris

Selvagem

Todos

Lituânia, Polónia, Eslováquia

b)

Orchis morio

Selvagem

Todos

Estónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia,
Turquia

b)

Orchis pallens

Selvagem

Todos

Hungria, Polónia, Federação da Rússia
Eslováquia

b)

Orchis papilionacea

Selvagem

Todos

Roménia, Eslovénia

b)

Orchis provincialis

Selvagem

Todos

Suíça

b)

Orchis punctulata

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Orchis purpurea

Selvagem

Todos

Polónia, Eslováquia, Suíça, Turquia

b)

Orchis simia

Selvagem

Todos

Bósnia-Herzegovina, Croácia, Macedónia, Roménia, Eslovénia, Suíça,
Turquia, Jugoslávia

b)

Orchis tridentata

Selvagem

Todos

República Checa, Eslováquia, Turquia

b)

Orchis ustulata

Selvagem

Todos

Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia,
Federação da Rússia, Eslováquia

b)

Serapias cordigera

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Serapias lingua

Selvagem

Todos

Malta

b)

Serapias parviflora

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Serapias vomeracea

Selvagem

Todos

Malta, Suíça, Turquia

b)

Spiranthes spiralis

Selvagem

Todos

República Checa, Listenstaine, Polónia,
Suíça

b)

Cyclamen intaminatum

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Cyclamen mirabile

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Cyclamen parviflorum

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Cyclamen persicum

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Cyclamen pseudibericum

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Cyclamen trochopteranthum

Selvagem

Todos

Turquia

b)

Primulaceae
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REGULAMENTO (CE) N.o 1989/2000 DA COMISSÃO
de 20 de Setembro de 2000
relativo à emissão de certificados de exportação do sistema A2 no sector das frutas e produtos
hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

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 4 do seu artigo 3.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1877/2000 da Comissão (3)
fixou as taxas de restituição indicativas e as quantidades
indicativas dos certificados de exportação do sistema A2,
que não os solicitados no âmbito da ajuda alimentar.

(2)

Em relação aos tomates, aos limões, às uvas de mesa e às
maçãs, atendendo à situação económica e em função das
indicações recebidas dos operadores pelos seus pedidos
de certificados do sistema A2, há que fixar taxas de
restituição definitivas diferentes das taxas de restituição
indicativas, bem como percentagens de emissão das
quantidades pedidas. As taxas definitivas não podem
exceder as taxas indicativas majoradas de 50 %.

Em aplicação do n.o 5 do artigo 3.o do Regulamento (CE)
n.o 2190/96, os pedidos de taxas superiores às taxas
definitivas correspondentes são considerados nulos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Relativamente aos certificados de exportação do sistema
A2 cujo pedido tenha sido apresentado ao abrigo do artigo 1.o
do Regulamento (CE) n.o 1877/2000, a data efectiva de apresentação do pedido, referida no n.o 1, segundo parágrafo, do
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 2190/96, é 21 de Setembro
de 2000.
2.
Os certificados referidos no n.o 1 serão emitidos com as
taxas de restituição definitivas e até ao limite das percentagens
de emissão das quantidades pedidas, indicadas em anexo.
3.
Em aplicação do n.o 5, do artigo 3.o do Regulamento (CE)
n.o 2190/96, os pedidos, referidos no n.o 1, de taxas superiores
às taxas definitivas correspondentes, indicadas em anexo, são
considerados nulos.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Setembro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

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 225 de 5.9.2000, p. 10.
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ANEXO

Taxas de
restituição definitivas
(EUR/t líquida)

Percentagens
de emissão das
quantidades
pedidas

Tomates

26

100 %

Laranjas

45

80 %

Limões

50

98 %

Uvas de mesa

34

100 %

Maçãs

25

100 %

Pêssegos e nectarinas

—

—%

Produto
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REGULAMENTO (CE) N.o 1990/2000 DA COMISSÃO
de 20 de Setembro de 2000
que fixa as restituições à exportação de azeite
os custos de exportação dos produtos neste último
mercado.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos no n.o 2,
alínea c), do artigo 1.o do Regulamento n.o 136/66/CEE são
fixadas nos montantes constantes do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Setembro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
L 327 de 21.12.1999, p. 7.
L 78 de 31.3.1972, p. 1.
L 348 de 30.12.1977, p. 53.
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ANEXO
do regulamento da Comissão de 20 de Setembro de 2000 que fixa as restituições à exportação de azeite
(EUR/100 kg)
Código do produto

Montante da restituição (1)

1509 10 90 9100

0,00

1509 10 90 9900

0,00

1509 90 00 9100

0,00

1509 90 00 9900

0,00

1510 00 90 9100

0,00

1510 00 90 9900

0,00

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

NB: Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87
da Comissão, alterado.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1991/2000 DA COMISSÃO
de 20 de Setembro de 2000
que fixa o preço do mercado mundial do algodão não descaroçado e estabelece o montante do
adiantamento da ajuda
mais representativos para o comércio internacional; no
entanto, estão previstas adaptações desses critérios para
a determinação do preço do mercado mundial do
algodão descaroçado, a fim de ter em conta as diferenças
justificadas pela qualidade do produto entregue ou pela
natureza das ofertas e das cotações. Essas adaptações são
fixadas no artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 1201/89.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão da Grécia e, nomeadamente,
os n.os 3 e 10 do Protocolo n.o 4 relativo ao algodão, com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1553/95 do Conselho (1),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1554/95 do Conselho,
de 29 de Junho de 1995, que fixa as regras gerais do regime de
ajuda ao algodão e revoga o Regulamento (CEE) n.o 2169/
/81 (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1419/98 (3), e, nomeadamente, os seus artigos
3.o, 4.o e 5.o,
Considerando o seguinte:
Nos termos do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1554/
/95, o preço do mercado mundial do algodão não descaroçado é determinado periodicamente a partir do preço
do mercado mundial verificado para o algodão descaroçado, tendo em conta a relação tradicionalmente existente entre o preço do mercado mundial do algodão
descaroçado e o preço calculado para o algodão não
descaroçado. Essa relação foi estabelecida no n.o 2 do
artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1201/89 da
Comissão, de 3 de Maio de 1989, que estabelece as
regras de execução do regime de ajuda para o
algodão (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1624/1999 (5). No caso de o preço
do mercado mundial não poder ser determinado desta
forma, deve ser estabelecido com base no último preço
determinado.

(1)

Nos termos do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1554/
/95, o preço do mercado mundial do algodão descaroçado é determinado para um produto que satisfaça
determinadas características, e tendo em conta as ofertas
e as cotações mais favoráveis no mercado mundial de
entre as consideradas representativas da tendência real
desse mercado. Para efeitos dessa determinação, é estabelecida uma média das ofertas e cotações verificadas
numa ou em várias bolsas europeias para um produto
entregue cif num porto do Norte da Europa em proveniência dos diferentes países fornecedores considerados

(2)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

148
148
190
123
192

de
de
de
de
de

30.6.1995, p. 45.
30.6.1995, p. 48.
4.7.1998, p. 4.
4.5.1989, p. 23.
24.7.1999, p. 39.

(3)

A aplicação dos critérios acima referidos implica que o
preço do mercado mundial do algodão não descaroçado
deve ser fixado no nível indicado em seguida.

(4)

O n.o 3A, primeiro parágrafo, do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1554/95 estabelece que o montante do
adiantamento é igual ao preço de objectivo diminuído
do preço do mercado mundial e de uma redução calculada mediante a fórmula aplicável em caso de superação
da quantidade máxima garantida, mas com base na
produção estimada de algodão não descaroçado majorada, no mínimo, de 15 %. O Regulamento (CE) n.o
1842/2000 da Comissão (6) fixou o nível da produção
estimada para a campanha de 2000/2001. A aplicação
deste método conduz à fixação do adiantamento por
Estado-Membro nos níveis indicados infra,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
O preço do mercado mundial do algodão não descaroçado, referido no artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1554/95,
é fixado em 38,702 euros/100 kg.
2.
O montante do adiantamento da ajuda referido no n.o
3A, primeiro parágrafo, do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o
1554/95 é fixado em:
— 42,086 euros/100 kg para a Espanha,
— 23,058 euros/100 kg para a Grécia,
— 67,598 euros/100 kg para os restantes Estados-Membros.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 de Setembro de
2000.
(6) JO L 220 de 31.8.2000, p. 14.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 20 de Setembro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

21.9.2000

21.9.2000
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DIRECTIVA 2000/56/CE DA COMISSÃO
de 14 de Setembro de 2000
que altera a Directiva 91/439/CEE do Conselho relativa à carta de condução
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/439/CEE do Conselho, de 29
de Julho de 1991, relativa à carta de condução (1), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 97/26/CE (2), e,
nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 7.oA,
Considerando o seguinte:
(1)

É necessário adaptar a lista de códigos comunitários
harmonizados descritos nos anexos I e IA da Directiva
91/439/CEE.

(2)

A lista de códigos comunitários harmonizados necessita
de mais especificações à luz do progresso científico e
técnico na matéria, bem como da experiência prática
adicional adquirida com as adaptações anteriores.

(3)

(4)

(5)

(6)

As exigências mínimas para os exames de condução
previstas no anexo II da Directiva 91/439/CEE têm de
ser revistas à luz do progresso científico e técnico na
matéria.
É necessário rever o anexo II por forma a aprofundar a
harmonização dos exames de condução na Comunidade
Europeia e a adaptar as exigências dos exames às necessidades do tráfego diário. Devem ser introduzidos critérios de avaliação para o exame prático com o objectivo
de aprofundar a harmonização.
A revisão do anexo II destina-se directamente a
aumentar a segurança rodoviária, pelo que as exigências
mínimas aplicáveis ao exame teórico e ao exame prático
devem ser reforçadas.
As medidas estatuídas na presente directiva estão em
conformidade com o parecer do Comité da Carta de
Condução,

(1) JO L 237 de 24.8.1991, p. 1.
(2) JO L 150 de 7.6.1997, p. 41.

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
A Directiva 91/439/CEE é alterada do seguinte modo:
1. Os anexos I e IA são alterados nos termos do anexo I da
directiva.
2. O anexo II passa a ter a redacção do anexo III da presente
directiva.
Artigo 2.o
1.
Os Estados-Membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à presente directiva o mais tardar em 30 de
Setembro de 2003. Do facto informarão imediatamente a
Comissão.
As disposições adoptadas pelos Estados-Membros farão referência à presente directiva ou serão acompanhados dessa referência aquando da sua publicação oficial. O modo da referência
incumbe aos Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros comunicarão à Comissão o texto
das disposições essenciais de direito interno que adoptarem no
domínio regido pela presente directiva.
Artigo 3.o
A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 4.o
Os Estado-Membros são os destinatários da presente directiva.
Feito em Bruxelas, em 14 de Setembro de 2000.
Pela Comissão
Loyola DE PALACIO

Vice-Presidente
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ANEXO I
No anexo I, ponto 2, referente à página 4 da carta de condução, e no anexo I A, ponto 2, referente à página 2 da carta de
condução, alínea a), rubrica 12, o primeiro travessão passa a ter a seguinte redacção:
«— códigos 01 a 99: códigos comunitários harmonizados
CONDUTOR (Motivos médicos)
01. Correcção e/ou protecção da visão
01.01 Óculos
01.02 Lente(s) de contacto
01.03 Óculos de protecção
01.04 Lentes opacas
01.05 Cobertura ocular
01.06 Óculos ou lentes de contacto
02. Prótese auditiva/ajuda à comunicação
02.01 Prótese auditiva para um ouvido
02.02 Prótese auditiva para os dois ouvidos
03. Prótese/ortose dos membros
03.01 Prótese/ortose do membro superior
03.02 Prótese/ortose do membro inferior
05. Utilização limitada (utilização obrigatória do sub-código, condução sujeita a restrições por motivos médicos)
05.01 Limitada a deslocações durante o dia (por exemplo: uma hora após o nascer do sol e uma hora antes do
pôr do sol)
05.02 Limitada a deslocações num raio de … km da residência do titular ou apenas na cidade/região …
05.03 Condução sem passageiros
05.04 Limitada a deslocações a velocidade inferior a … km/h
05.05 Condução autorizada exclusivamente quando acompanhado por um titular de carta de condução
05.06 Sem reboque
05.07 Condução não autorizada em auto-estradas
05.08 Proibida a ingestão de bebidas alcoólicas
ADAPTAÇÕES DO VEÍCULO
10. Transmissão modificada
10.01 Transmissão manual
10.02 Transmissão automática
10.03 Transmissão que opera electronicamente
10.04 Alavanca de mudanças ajustada
10.05 Sem caixa de velocidades secundária
15. Embraiagem modificada
15.01 Pedal de embraiagem ajustado
15.02 Embraiagem manual
15.03 Embraiagem automática
15.04 Divisória em frente do pedal de embraiagem/pedal de embraiagem dobrável/pedal de embraiagem retirado

21.9.2000

21.9.2000

PT
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20. Sistemas de travagem modificados
20.01 Pedal do travão ajustado
20.02 Pedal do travão aumentado
20.03 Pedal do travão adequado para ser utilizado pelo pé esquerdo
20.04 Pedal do travão com molde da sola do sapato
20.05 Pedal do travão inclinado
20.06 Travão de serviço manual (adaptado)
20.07 Pressão máxima do travão de serviço reforçado
20.08 Pressão máxima do travão de emergência integrado no travão de serviço
20.09 Travão de parque ajustado
20.10 Travão de parque que funciona electricamente
20.11 Travão de parque (ajustado) que funciona com o pé
20.12 Divisória em frente do pedal do travão/pedal do travão dobrável/pedal do travão retirado
20.13 Travão operado pelo joelho
20.14 Travão de serviço operado electricamente
25. Sistemas de aceleração modificados
25.01 Pedal do acelerador ajustado
25.02 Pedal do acelerador com molde da sola do sapato
25.03 Pedal do acelerador inclinado
25.04 Acelerador manual
25.05 Acelerador operado pelo joelho
25.06 Servo-acelerador (electrónico, pneumático, etc.)
25.07 Pedal do acelerador à esquerda do pedal do travão
25.08 Pedal do acelerador à esquerda
25.09 Divisória em frente do pedal do acelerador/pedal do acelerador dobrável/pedal do acelerador retirado
30. Sistemas combinados de travagem e aceleração modificados
30.01 Pedais paralelos
30.02 Pedais ao (ou quase ao) mesmo nível
30.03 Acelerador e travão com corrediça
30.04 Acelerador e travão com corrediça e ortese
30.05 Pedais do acelerador e do travão dobráveis/retirados
30.06 Piso elevado
30.07 Divisória no lado do pedal do travão
30.08 Divisória para prótese no lado do pedal do travão
30.09 Divisória em frente dos pedais do acelerador e do travão
30.10 Suporte do calcanhar/perna
30.11 Acelerador e travão operados electricamente
35. Disposições dos comandos modificadas
(Interruptores das luzes, limpa/lava pára-brisas, buzina, indicadores de mudança de direcção, etc.)
35.01 Dispositivos de comando operáveis sem influências negativas na direcção e no manejo
35.02 Dispositivos de comando operáveis sem libertar o volante e os acessórios (manípulo, garfo, etc.)
35.03 Dispositivos de comando operáveis sem libertar o volante e os acessórios (manípulo, garfo, etc.) com a
mão esquerda
35.04 Dispositivos de comando operáveis sem libertar o volante e os acessórios (manípulo, garfo, etc.) com a
mão direita
35.05 Dispositivos de comando operáveis sem libertar o volante e os acessórios (manípulo, garfo, etc.) e os
mecanismos combinados do acelerador e do travão
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40. Direcção modificada
40.01 Direcção assistida standard
40.02 Direcção assistida reforçada
40.03 Direcção com sistema de reserva
40.04 Coluna de direcção alongada
40.05 Volante ajustado (secção do volante maior e/ou mais espessa, volante de diâmetro reduzido, etc.)
40.06 Volante inclinado
40.07 Volante vertical
40.08 Volante horizontal
40.09 Condução operada pelo pé
40.10 Direcção ajustada alternativa (joy-stick, etc.)
40.11 Manípulo no volante
40.12 Ortese da mão no volante
40.13 Com tenodese ortésica
42. Espelho(s) retrovisore(s) adaptado(s)
42.01 Espelho retrovisor exterior do lado direito (esquerdo)
42.02 Espelho retrovisor exterior montado no guarda-lamas
42.03 Espelho retrovisor interior adicional que permite ver o tráfego
42.04 Espelho retrovisor interior panorâmico
42.05 Espelho retrovisor para o ângulo morto
42.06 Espelho(s) retrovisore(s) exteriore(s) operado(s) electricamente
43. Banco do condutor modificado
43.01 Banco do condutor a uma boa altura de visão e à distância normal do volante e do pedal
43.02 Banco do condutor ajustado à forma do corpo
43.03 Banco do condutor com apoio lateral para uma boa estabilidade na posição sentada
43.04 Banco do condutor com braço de apoio
43.05 Aumento do comprimento de deslizamento do banco do condutor
43.06 Ajustamento do cinto de segurança
43.07 Cinto de segurança do tipo arnês
44. Modificações de motociclos (utilização obrigatória do sub-código)
44.01 Travões de pé e de mão combinados num só
44.02 Travão de mão (ajustado) (roda da frente)
44.03 Travão de pé (ajustado) (roda traseira)
44.04 Alavanca do acelerador (ajustada)
44.05 Transmissão manual e embraiagem manual (ajustadas)
44.06 Espelho(s) retrovisore(s) (ajustado(s)
44.07 Comandos (ajustados) (indicadores de mudança de direcção, luz de travagem, …)
44.08 Altura do banco que permite ao condutor ter simultaneamente os dois pés na estrada em posição sentada
45. Motociclo com carro apenas
50. Restringido a um número de veículo/quadro específico (número de identificação do veículo, NIV)
51. Restringido a uma chapa de veículo/matrícula específica (número de matrícula do veículo, NMV)
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QUESTÕES ADMINISTRATIVAS
70. Troca de carta de condução n.o … emitida por … (símbolo UE/ONU caso se trate de um país terceiro; por
exemplo: 70.0123456789.NL)
71. Segunda via da carta de condução n.o … (símbolo UE/ONU caso se trate de um país terceiro; por exemplo:
71.987654321.HR)
72. Limitada aos veículos da categoria A com uma cilindrada máxima de 125 cm3 e uma potência máxima de
11 kW (A1)
73. Limitada aos veículos da categoria B de tipo triciclo ou quadriciclo a motor (B1)
74. Limitada aos veículos da categoria C cuja massa máxima autorizada não exceda 7 500 kg (C1)
75. Limitada aos veículos da categoria D com 16 lugares sentados no máximo, além do lugar do condutor (D1)
76. Limitada aos veículos da categoria C cuja massa máxima autorizada não exceda 7 500 kg (C1), com um reboque
cuja massa máxima autorizada exceda 750 kg, na condição de a massa máxima do conjunto não exceder
12 000 kg e de a massa máxima autorizada do reboque não exceder a massa sem carga do veículo tractor
(C1 + E)
77. Limitada aos veículos da categoria D com 16 lugares sentados no máximo, além do lugar do condutor (D1), com
um reboque cuja massa máxima autorizada exceda 750 kg, na condição de: a) a massa máxima autorizada do
conjunto não exceder 12 000 kg e a massa máxima autorizada do reboque não exceder a massa sem carga do
veículo tractor; b) o reboque não ser utilizado para o transporte de pessoas (D1 + E)
78. Limitada aos veículos com transmissão automática:
(Directiva 91/439/CEE, anexo II, segundo parágrafo do ponto 8.1.1)
79. (…) Limitada aos veículos conformes com as especificações indicadas entre parênteses, no âmbito da aplicação do
n.o 1 do artigo 10.o da directiva
90.01: para a esquerda
90.02: para a direita
90.03: esquerda
90.04: direita
90.05: mão
90.06: pé
90.07: utilizável»
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ANEXO II
«ANEXO II

I. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA OS EXAMES DE CONDUÇÃO
Os Estados-Membros tomarão as medidas necessárias para assegurar que os candidatos à carta de condução possuem os
conhecimentos e aptidões e manifestam o comportamento exigidos para a condução de um veículo a motor. O exame,
instituído para tal fim, deve incluir:
— um exame teórico, seguido de,
— um exame das aptidões e do comportamento.
Passam a descrever-se as condições em que este exame deve processar-se:
A EXAME TEÓRICO
1.

Forma
A forma será escolhida de modo a comprovar que o candidato possui os conhecimentos necessários relativos
aos assuntos enumerados nos pontos 2 a 4.
Os candidatos à obtenção de carta de condução de uma categoria que tenham passado o exame teórico
relativo a uma carta de condução de categoria diferente podem ser isentos das disposições comuns previstas
nos pontos 2 a 4.

2.

Teor do exame teórico relativo a todas as categorias de veículos

2.1.

Devem ser colocadas questões sobre cada um dos pontos enumerados a seguir, ficando o seu conteúdo e
forma ao critério de cada Estado-Membro.

2.1.1.

Disposições legais em matéria de tráfego rodoviário:
— especialmente as disposições respeitantes a sinais, marcação e sinalização rodoviária, a regras de prioridade
e a limites de velocidade.

2.1.2.

Condutor:
— importância da vigilância e da atitude em relação aos outros utentes da estrada,
— percepção, avaliação e tomada de decisões, especialmente tempo de reacção e modificações no comportamento do condutor ligadas aos efeitos de álcool, drogas e medicamentos, aos estados emocionais e à
fadiga.

2.1.3.

Estrada:
— princípios mais importantes relativos ao respeito das distâncias de segurança entre veículos e da distância
de travagem e ao comportamento do veículo em estrada com estados do piso e condições meteorológicas
diferentes,
— factores de risco na condução, ligados aos diferentes estados do piso e, nomeadamente, às suas variações
em função das condições atmosféricas e da hora do dia ou da noite,
— características dos diferentes tipos de estradas e disposições obrigatórias a elas referentes.

2.1.4.

Outros utentes da estrada:
— factores específicos de risco ligados à inexperiência de outros utentes da estrada e às categorias mais
vulneráveis de utentes, como crianças, peões, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida,
— riscos inerentes à circulação e à condução de vários tipos de veículos, bem como às diferentes condições
de visibilidade dos seus condutores.

2.1.5.

Regulamentação geral e diversos:
— regras relativas aos documentos administrativos exigidos para efeitos da utilização do veículo,
— regras gerais que descrevem o comportamento a adoptar pelo condutor em caso de acidente (sinalizar,
alertar) e as medidas que, se for caso disso, pode tomar para socorrer as vítimas de acidentes na estrada,
— factores de segurança relativos ao veículo, à carga e às pessoas transportadas.

2.1.6.

Precauções necessárias ao sair do veículo.

2.1.7.

Elementos mecânicos ligados à segurança da condução: os candidatos devem estar aptos a detectar as avarias
mais correntes, em especial as que podem afectar sistemas de direcção, de suspensão e de travagem,
pneumáticos, luzes e indicadores de mudança de direcção, catadióptricos, espelhos retrovisores, limpa-pára-brisas, sistema de escape, cintos de segurança e avisadores acústicos.

2.1.8.

Equipamentos de segurança dos veículos, nomeadamente a utilização de cintos de segurança, encostos de
cabeça e equipamentos de segurança para crianças.
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2.1.9.

Regras aplicáveis à utilização do veículo relacionada com o ambiente (utilização adequada dos avisadores
acústicos, consumo moderado de combustível, limitação das emissões poluentes, etc.).

3.

Disposições específicas relativas às categorias A e A1

3.1.

Controlo obrigatório dos conhecimentos gerais sobre:

3.1.1.

Utilização do equipamento de protecção, como, por exemplo, luvas, botas, vestuário e capacete.

3.1.2.

Visibilidade dos condutores de motociclos relativamente a outros utentes da estrada.

3.1.3.

Factores de risco associados aos diferentes estados dos pisos, conforme atrás se refere, atendendo sobretudo a
pontos de instabilidade, como, por exemplo, tampas de esgoto, marcações (linhas e setas), carris de eléctrico.

3.1.4.

Elementos mecânicos ligados à segurança da condução, conforme atrás se refere, atendendo sobretudo ao
interruptor de paragem de emergência, aos níveis do óleo e à corrente.

4.

Disposições específicas relativas às categorias C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E

4.1.

Controlo obrigatório de conhecimentos gerais em matéria de:

4.1.1.

Regras relativas a horas de condução e períodos de repouso, em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o
3820/85 do Conselho (1); utilização do aparelho de controlo, em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o
3821/85 do Conselho (2).

4.1.2.

Regras relativas ao tipo de transporte em questão (mercadorias ou passageiros).

4.1.3.

Documentos relativos ao veículo e ao transporte, exigidos para o transporte nacional e internacional de
mercadorias e passageiros.

4.1.4.

Atitude em caso de acidente; conhecimento das medidas a tomar após um acidente ou ocorrência similar,
incluindo acções de emergência, como evacuação de passageiros e conhecimentos básicos de primeiros
socorros.

4.1.5.

Precauções a adoptar durante a remoção e a substituição de rodas.

4.1.6.

Regulamentação sobre peso e dimensões do veículo; regras relativas aos dispositivos de limitação de
velocidade.

4.1.7.

Obstrução da visibilidade devida às características dos veículos.

4.1.8.

Leitura de um mapa de estradas; planeamento do itinerário, incluindo utilização de sistemas electrónicos de
navegação (opcional).

4.1.9.

Factores de segurança relativos às operações de carga do veículo: controlo da carga (estiva e fixação),
dificuldades com diferentes tipos de carga (por exemplo, líquidos e carga pendente), operações de carga e
descarga de mercadorias e utilização de equipamento de carga e descarga (apenas para as categorias C, C + E,
C1 e C1 + E).

4.1.10. Responsabilidade do condutor no que se refere ao transporte de passageiros; conforto e segurança dos
passageiros; transporte de crianças; verificações necessárias antes de iniciar a viagem; inclusão de todos os
tipos de autocarros no exame teórico (autocarros afectos à prestação de serviços públicos, autocarros com
dimensões especiais, etc.) (apenas para as categorias D, D + E, D1 e D1 + E).
4.2.

Controlo obrigatório dos conhecimentos gerais relativos às seguintes disposições adicionais referentes às
categorias C, C + E, D e D + E:

4.2.1.

Os princípios de construção de: motores de combustão interna, fluidos (por exemplo, óleo do motor, líquido
refrigerante, líquido de lavagem), sistema de combustível, sistema eléctrico, sistema de ignição, sistema de
transmissão (embraiagem, caixa de velocidades, etc.).

4.2.2.

Lubrificação e protecção anti-gelo.

4.2.3.

Princípios de construção, colocação, utilização correcta e cuidados com os pneumáticos.

4.2.4.

Princípios de tipo, funcionamento, partes principais, ligação, utilização e manutenção diária dos dispositivos
de travagem e de limitação da velocidade.

4.2.5.

Tipos, funcionamento, partes principais, ligação, utilização e manutenção diária dos sistemas de acoplamento
(apenas para as categorias C + E, D + E).

4.2.6.

Métodos de identificação de causas de avarias.

4.2.7.

Manutenção preventiva de avarias e reparações correntes necessárias.

4.2.8.

Responsabilidade do condutor relativamente à recepção, ao transporte e à entrega de mercadorias, segundo as
condições acordadas (apenas para as categorias C, C + E).

(1) JO L 370 de 31.12.1985, p. 1.
(2) JO L 370 de 31.12.1985, p. 8.
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B EXAME DAS APTIDÕES E DO COMPORTAMENTO

5.

Veículo e seu equipamento

5.1.

A condução de um veículo com transmissão manual será sujeita a um exame das aptidões e do comportamento, efectuado num veículo com transmissão manual.
Se o candidato ficar aprovado no exame de aptidões e comportamento num veículo com transmissão
automática, tal virá indicado na carta de condução emitida com base nesse exame. Uma carta que contenha
esta menção só pode ser utilizada para a condução de veículos com transmissão automática.
Entende-se por “veículo com transmissão automática” um veículo no qual apenas pela utilização do acelerador
ou dos travões se permite variar a desmultiplicação (ou razão de engrenagem) entre o motor e as rodas.

5.2.

Os veículos utilizados no exame das aptidões e do comportamento devem respeitar os critérios mínimos a
seguir indicados. Os Estados-Membros podem acentuar as restrições sobre estes ou prever outros critérios.
Categoria A:
— acesso gradual [artigo 6.o, n.o 1, alínea b), primeiro travessão, primeira frase]: motociclos sem carro lateral,
de cilindrada superior a 120 cm3, que podem atingir uma velocidade de 100 km/h,
— acesso directo [artigo 6.o, n.o 1, alínea b), primeiro travessão, segunda frase]: motociclos sem carro lateral,
com potência mínima de 35 kW.
Subcategoria A1:
Motociclos sem carro lateral, com cilindrada mínima de 75 cm3.
Categoria B:
Veículos de categoria B com quatro rodas, que podem atingir a velocidade de pelo menos 100 km/h.
Categoria B + E:
Conjuntos compostos por um veículo de exame da categoria B e por um reboque com massa máxima
autorizada de pelo menos 1 000 kg, que podem atingir a velocidade de pelo menos 100 km/h e que não se
encontram incluídos na categoria B; o compartimento de carga do reboque deve consistir num corpo de
caixa fechada cujas largura e altura sejam pelo menos iguais às do veículo a motor, ou ligeiramente menos
largo que o veículo a motor, desde que seja possibilitada a visão para a retaguarda através do uso de
retrovisores exteriores do veículo a motor; o reboque deve ser apresentado com um mínimo de 800 kg da
sua massa real total.
Subcategoria B1:
Triciclo ou quadriciclo com motor, que pode atingir a velocidade de, pelo menos, 60 km/h.
Categoria C:
Veículo da categoria C com, pelo menos, massa máxima autorizada de 12 000 kg, comprimento de 8 metros
e largura de 2,40 metros e que pode atingir a velocidade de 80 km/h, equipado com travões anti-bloqueio,
com caixa de pelo menos oito relações de transmissão para avanço e com equipamento de controlo nos
termos do Regulamento (CEE) n.o 3821/85; o compartimento de carga deve consistir num corpo de caixa
fechada cujas largura e altura sejam pelo menos iguais às da cabina; o veículo deve ser apresentado com um
mínimo de 10 000 kg da sua massa real total.
Categoria C + E:
Veículo articulado ou um conjunto composto por um veículo de exame da categoria C e um reboque com
comprimento mínimo de 7,5 metros; quer o veículo articulado quer o conjunto devem ter massa máxima
autorizada não inferior a 20 000 kg, comprimento mínimo de 14 metros e largura de, pelo menos, 2,40
metros, devem poder atingir a velocidade mínima de 80 km/h e ser equipado com travões anti-bloqueio,
com caixa de pelo menos oito relações de transmissão para avanço e com equipamento de controlo nos
termos do Regulamento (CEE) n.o 3821/85; o compartimento de carga deve consistir num corpo de caixa
fechada cujas largura e altura sejam pelo menos iguais às da cabina; quer o veículo articulado quer o conjunto
serão apresentados com um mínimo de 15 000 kg da sua massa real total.
Subcategoria C1:
Veículo da subcategoria C1 com massa máxima autorizada não inferior a 4 000 kg, com largura não inferior
a 5 metros e que pode atingir a velocidade de, pelo menos, 80 km/h, equipado com travões anti-bloqueio e
possuindo equipamento de controlo nos termos do Regulamento (CEE) n.o 3821/85; o compartimento de
carga deve consistir num corpo de caixa fechada cujas largura e altura sejam pelo menos iguais às da cabina.
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Subcategoria C1 + E:

Conjunto composto por um veículo de exame da subcategoria C1 e por um reboque com massa máxima
autorizada não inferior a 1 250 kg; o conjunto deve ter comprimento mínimo de 8 metros e atingir a
velocidade de, pelo menos, 80 km/h; o compartimento de carga do reboque deve consistir num corpo de
caixa fechada cujas largura e altura sejam pelo menos iguais às da cabina; o reboque será apresentado com
um mínimo de 800 kg da sua massa real total.
Categoria D:
Veículo da categoria D, com comprimento mínimo de 10 metros e largura não inferior a 2,40 metros e que
pode atingir a velocidade de, pelo menos, 80 km/h, equipado com travões anti-bloqueio e possuindo
equipamento de controlo nos termos do Regulamento (CEE) n.o 3821/85.
Categoria D + E:
Conjunto composto por um veículo de exame da categoria D e por um reboque cuja massa máxima
autorizada não pode ser inferior a 1 250 kg, com largura não inferior a 2,40 metros e que pode atingir a
velocidade de, pelo menos, 80 km/h. O compartimento de carga do reboque deve consistir num corpo de
caixa fechada cujas largura e altura sejam de pelo menos 2 metros; o reboque deve ser apresentado com um
mínimo de 800 kg da sua massa real total.
Subcategoria D1:
Veículo da subcategoria D1 com massa máxima autorizada não inferior a 4 000 kg, com largura não inferior
a 5 metros e que pode atingir a velocidade de, pelo menos, 80 km/h, equipado com travões anti-bloqueio e
possuindo equipamento de controlo nos termos do Regulamento (CEE) n.o 3821/85.
Subcategoria D1 + E:
Conjunto composto por um veículo de exame da subcategoria D1 e por um reboque cuja massa máxima
autorizada não pode ser inferior a 1 250 kg e que pode atingir a velocidade de, pelo menos, 80 km/h. O
compartimento de carga do reboque deve consistir num corpo de caixa fechada cujas largura e altura sejam
de pelo menos 2 metros; o reboque deve ser apresentado com um mínimo de 800 kg da sua massa real
total.
Os veículos de exame para as categorias B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 e D1 + E, que não
cumpram os critérios mínimos supra mas que estivessem ao serviço antes da entrada em vigor da presente
directiva da Comissão, podem continuar a ser utilizados durante um período não superior a 10 anos após a
data da referida entrada em vigor. Os requisitos relacionados com a carga a transportar por estes veículos,
podem ser implementados pelos Estados-Membros até 10 anos após a entrada em vigor desta directiva.
6.

Exame das aptidões e do comportamento para as categorias A e A1

6.1.

Preparação e controlo técnico do veículo, com referência à segurança rodoviária.
Os candidatos devem demonstrar capacidade de condução segura satisfazendo as seguintes exigencias:

6.1.1.

Ajustar o equipamento de protecção, como luvas, botas, vestuário e capacete.

6.1.2.

Proceder a verificações aleatórias sobre o estado de pneumáticos, travões, sistema de direcção, interruptor de
paragem de emergência, corrente, níveis do óleo, luzes, catadióptricos, indicadores de mudança de direcção e
avisador acústico, quando aplicado.

6.2.

Exame de manobras especiais, com referência à segurança rodoviária:

6.2.1.

Pôr e tirar o motociclo do descanso e deslocá-lo sem ajuda do motor, caminhando a seu lado.

6.2.2.

Estacionar o motociclo, pondo-o no descanso.

6.2.3.

Pelo menos duas manobras a executar em marcha lenta, incluindo slalom; isto deve permitir avaliar da
capacidade de utilização da embraiagem em combinação com o travão, o equilíbrio, a direcção da visão, a
posição no motociclo e a colocação dos pés nos apoios.

6.2.4.

Pelo menos duas manobras a executar a velocidade elevada, das quais uma manobra em segunda ou terceira
velocidade a pelo menos a 30 km/h e uma manobra evitando um obstáculo à velocidade mínima de
50 km/h; isto deve permitir avaliar da capacidade de se posicionar no motociclo, a direcção da visão, o
equilíbrio, a técnica de direcção e a técnica de mudança de velocidades.

6.2.5.

Travagem: devem ser executados, no mínimo, dois exercícios de travagem, incluindo uma travagem de
emergência à velocidade mínima de 50 km/h; isto deve permitir avaliar da capacidade de utilização dos
travões dianteiro e traseiro, a direcção da visão e a posição no motociclo.
As manobras especiais mencionadas nos pontos 6.2.3 a 6.2.5 devem ser aplicadas, o mais tardar, cinco anos
após a entrada em vigor da presente directiva.
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6.3.

Comportamento no tráfego
Os candidatos devem efectuar todas as manobras a seguir indicadas, em condições normais de trânsito, em
segurança absoluta e com todas as precauções necessárias:

6.3.1.

Arrancar: após o estacionamento; após uma paragem no trânsito; em saída de um caminho de acesso.

6.3.2.

Circular em estrada em alinhamento recto; cruzar veículos, inclusive em passagens estreitas.

6.3.3.

Conduzir em curvas.

6.3.4.

Cruzamentos: abordar e atravessar intersecções e entroncamentos.

6.3.5.

Mudar de direcção: virar à esquerda e à direita, mudar de via de circulação.

6.3.6.

Entrar/sair de auto-estradas ou estradas similares (se disponíveis): acesso pela via de aceleração, saída pela via
de desaceleração.

6.3.7.

Ultrapassar/cruzar: ultrapassar veículos (se possível); circular ao lado de obstáculos (por exemplo, veículos
estacionados); ser ultrapassado por outros veículos (se for adequado).

6.3.8.

Enfrentar eventuais características especiais da estrada: rotundas; passagens ferroviárias de nível; paragens de
eléctrico/autocarro; passadeiras; subida e descida de declives longos.

6.3.9.

Tomar as precauções necessárias ao sair do veículo.

7.

Exame das aptidões e do comportamento para as categorias B, B1, B + E

7.1.

Preparação e controlo técnico do veículo, com referência à segurança rodoviária.
Os candidatos devem demonstrar capacidade de condução segura satisfazendo as seguintes exigências:

7.1.1.

Ajustar o assento na medida necessária, a fim de encontrar a posição correcta.

7.1.2.

Ajustar espelhos retrovisores, cintos de segurança e apoios de cabeça, caso existam.

7.1.3.

Confirmar se as portas estão fechadas.

7.1.4.

Proceder a verificações aleatórias sobre o estado de pneumáticos, travões, fluidos (por exemplo, óleo do
motor, líquido refrigerante, líquido de lavagem), luzes, catadióptricos, indicadores de mudança de direcção e
avisador acústico.

7.1.5.

Controlar os factores de segurança relativos às operações de carga do veículo: carroçaria, chapas, portas do
compartimento de carga, travamento da cabina, processo de carregamento, amarração da carga (apenas para a
categoria B + E).

7.1.6.

Controlar o mecanismo de acoplamento, o travão e as ligações eléctricas (apenas para a categoria B + E).

7.2.

Categorias B e B1: exame de manobras especiais, com referência à segurança rodoviária.
O exame incidirá numa selecção das seguintes manobras (pelo menos duas do conjunto de quatro pontos,
incluindo uma em marcha atrás):

7.2.1.

Marcha atrás em trajectória rectilínea ou marcha atrás contornando uma esquina à direita ou à esquerda, sem
sair da pertinente via de circulação.

7.2.2.

Inversão de marcha, utilizando a marcha à frente e a marcha atrás.

7.2.3.

Estacionamento do veículo e saída de um espaço de estacionamento (paralelo, oblíquo ou perpendicular, em
marcha à frente ou em marcha atrás, tanto em terreno plano como em subidas ou descidas).

7.2.4.

Travagem para parar com precisão; a utilização da capacidade máxima de travagem do veículo (travagem de
emergência) é facultativa.

7.3.

Categoria B + E: exame de manobras especiais, com referência à segurança rodoviária.

7.3.1.

Atrelar e desatrelar o reboque ao/do seu veículo; esta manobra deve iniciar-se com o veículo e o seu reboque
lado a lado, de forma a permitir avaliar da capacidade de alinhar com segurança o veículo e o reboque, bem
como da capacidade do condutor em atrelar e desatrelar o veículo ao e do reboque.

7.3.2.

Efectuar marcha atrás descrevendo uma curva cujo traçado é deixado ao critério dos Estados-Membros.

7.3.3.

Estacionar de forma segura para efectuar operações de carga/descarga.

7.4.

Comportamento no tráfego
Os candidatos devem efectuar todas as manobras a seguir indicadas, em condições normais de trânsito, em
segurança absoluta e com todas as precauções necessárias:
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7.4.1.

Arrancar: após o estacionamento; após uma paragem no trânsito; em saída de um caminho de acesso.

7.4.2.

Circular em estrada em alinhamento recto; cruzar veículos, inclusive em passagens estreitas.

7.4.3.

Conduzir em curvas.

7.4.4.

Cruzamentos: abordar e atravessar intersecções e entroncamentos.

7.4.5.

Mudar de direcção: virar à esquerda e à direita, mudar de via de circulação.

7.4.6.

Entrar/sair de auto-estradas ou estradas similares (se disponíveis): acesso pela via de aceleração, saída pela via
de desaceleração.

7.4.7.

Ultrapassar/cruzar: ultrapassar veículos (se possível); circular ao lado de obstáculos (por exemplo, veículos
estacionados); ser ultrapassado por outros veículos (se for adequado).

7.4.8.

Enfrentar eventuais características especiais da estrada: rotundas; passagens ferroviárias de nível; paragens de
eléctrico/autocarro; passadeiras; subida e descida de declives longos.

7.4.9.

Tomar as precauções necessárias ao sair do veículo.

8.

Exame das aptidões e do comportamento para as categorias C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E

8.1.

Preparação e controlo técnico do veículo, com referência à segurança rodoviária.
Os candidatos devem demonstrar capacidade de condução segura satisfazendo as seguintes exigências:

8.1.1.

Ajustar o assento na medida necessária, a fim de encontrar a posição correcta.

8.1.2.

Ajustar espelhos retrovisores, cintos de segurança e apoios de cabeça, caso existam.

8.1.3.

Proceder a verificações aleatórias sobre o estado de pneumáticos, sistema de direcção, travões, luzes,
catadióptricos, indicadores de mudança de direcção e avisador acústico.

8.1.4.

Verificar os sistemas de assistência de travagem e de direcção; verificar o estado de rodas, porcas, guarda-lamas, pára-brisas, janelas, limpa-pára-brisas, fluidos (por exemplo, óleo do motor, líquido refrigerante,
líquido de lavagem); verificar e utilizar o painel de instrumentos, incluindo o aparelho de controlo, nos termos
do Regulamento (CEE) n.o 3821/85.

8.1.5.

Verificar a pressão do ar e dos reservatórios de ar e a suspensão.

8.1.6.

Controlar os factores de segurança relativos às operações de carga do veículo: carroçaria, chapas, portas do
compartimento de carga, mecanismo de carregamento (se existir), travamento da cabina (se existir), processo
de carregamento, amarração da carga (apenas para as categorias C, C + E, C1 e C1 + E).

8.1.7.

Controlar o mecanismo de acoplamento, o travão e as ligações eléctricas (apenas para as categorias C + E,
C1 + E, D + E e D1 + E).

8.1.8.

Demonstrar aptidão em tomar medidas especiais relativas à segurança do veículo; controlo da carroçaria, das
portas de serviço, das saídas de emergência, do equipamento de primeiros socorros, dos extintores de
incêndio e de outro equipamento de segurança (apenas para as categorias D, D + E, D1 e D1 + E).

8.1.9.

Ler um mapa de estradas (facultativo).

8.2.

Exame de manobras especiais, com referência à segurança rodoviária.

8.2.1.

Atrelar e desatrelar o reboque ou semi-reboque ao/do seu veículo; esta manobra deve iniciar-se com o veículo
e o seu reboque lado a lado de forma a permitir avaliar da capacidade de alinhar com segurança o veículo e o
reboque, bem como da capacidade do condutor em atrelar e desatrelar o veículo ao e do reboque (apenas para
as categorias C + E, C1 + E, D + E e D1 + E).

8.2.2.

Efectuar marcha atrás descrevendo uma curva cujo traçado é deixado ao critério dos Estados-Membros.

8.2.3.

Estacionar de forma segura para carga/descarga numa rampa/plataforma de carga ou instalação semelhante
(apenas para as categorias C, C + E, C1 e C1 + E).

8.2.4.

Estacionar para entrada ou saída de passageiros do autocarro, em segurança (apenas para as categorias D,
D + E, D1 e D1 + E).

8.3.

Comportamento no tráfego.
Os candidatos devem efectuar todas as manobras a seguir indicadas, em condições normais de trânsito, em
segurança absoluta e com todas as precauções necessárias:
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8.3.1.

Arrancar: após o estacionamento; após uma paragem no trânsito; em saída de um caminho de acesso.

8.3.2.

Circular em estrada em alinhamento recto; cruzar veículos, inclusive em passagens estreitas.

8.3.3.

Conduzir em curvas.

8.3.4.

Cruzamentos: abordar e atravessar intersecções e entroncamentos.

8.3.5.

Mudar de direcção: virar à esquerda e à direita, mudar de via de circulação.

8.3.6.

Entrar/sair de auto-estradas ou estradas similares (se disponíveis): acesso pela via de aceleração, saída pela via
de desaceleração.

8.3.7.

Ultrapassar/cruzar: ultrapassagem de veículos (se possível); circular ao lado de obstáculos (por exemplo,
veículos estacionados); ser ultrapassado por outros veículos (se for adequado).

8.3.8.

Enfrentar eventuais características especiais da estrada: rotundas; passagens ferroviárias de nível; paragens de
eléctrico/autocarro; passadeiras; subida e descida de declives longos.

8.3.9.

Tomar as precauções necessárias ao sair do veículo.

9.

Notação do exame de aptidões e comportamento

9.1.

Relativamente a cada uma das situações de condução, a avaliação incidirá sobre a facilidade com que o
candidato manobra os diferentes comandos e a capacidade de se inserir com toda a segurança no trânsito,
dominando o veículo. Ao longo da prova, o examinador deve colher uma impressão de segurança. Os erros
de condução ou um comportamento perigoso, que ponham em causa a segurança imediata do veículo de
exame, dos seus passageiros ou dos outros utentes da estrada e que exijam ou não a intervenção do
examinador ou do acompanhante, serão sancionados por reprovação. O examinador tem, porém, liberdade de
decidir da oportunidade de prosseguir o exame até ao seu termo.
Os examinadores devem ser formados com vista a avaliarem correctamente a aptidão dos candidatos para
conduzirem com segurança. O trabalho dos examinadores deve ser acompanhado e fiscalizado por um
organismo autorizado pelo Estado-Membro, a fim de garantir uma aplicação correcta e homogénea da
avaliação dos erros, em conformidade com as normas constantes do presente anexo.

9.2.

Durante a avaliação, os examinadores devem prestar especial atenção à atitude do candidato na condução
(defensiva ou social). Essa atitude deve reflectir o estilo geral de condução, e o examinador deve tê-la em conta
na apreciação global do candidato. Inclui uma condução adaptada e determinada (segura), atenção às
condições da estrada e da meteorologia, atenção ao restante tráfego, atenção aos interesses de outros utentes
da estrada (sobretudo os mais vulneráveis) e antecipação.

9.3.

O examinador deve ainda avaliar o candidato nas seguintes perspectivas:

9.3.1.

Controlo do veículo, tendo em conta: utilização correcta de cintos de segurança, espelhos retrovisores,
encosto para a cabeça e assento; utilização correcta de luzes e outro equipamento; utilização correcta de
embraiagem, caixa de velocidades, acelerador, sistemas de travagem (incluindo um eventual sistema de
terceiro travão), sistema de direcção; controlo do veículo em diferentes circunstâncias e a diferentes velocidades; estabilidade na estrada; peso, dimensões e características do veículo; peso e tipo de carga (apenas para
as categorias B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D + E e D1 + E); conforto dos passageiros (apenas para as categorias
D, D + E, D1 e D1 + E) (sem aceleração rápida, em condução suave e sem travagens bruscas).

9.3.2.

Condução económica e ecológica, tendo em conta rotações por minuto, mudança de velocidades, travagem e
aceleração (apenas para as categorias B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 e D1 + E).

9.3.3.

Visão: visão a 360 °; utilização correcta dos espelhos; visão a longa, média e curta distância.

9.3.4.

Prioridade/cedência de passagem: prioridade em cruzamentos, intersecções e entroncamentos; cedência de
passagem noutras situações (por exemplo, mudança de direcção, mudança de via, manobras especiais).

9.3.5.

Posição correcta na estrada: posição correcta na estrada, em vias, rotundas, curvas, tendo em atenção o tipo e
as características do veículo; pré-posicionamento.

9.3.6.

Distâncias: manter uma distância adequada à frente e aos lados; manter uma distância adequada em relação
aos outros utentes da estrada.

9.3.7.

Velocidade: não exceder a velocidade máxima autorizada; adaptar a velocidade às condições da meteorologia e
do tráfego e, consoante os casos, aos limites nacionais de velocidade; conduzir a tal velocidade que seja
possível parar na distância visível e livre; adaptar a velocidade à velocidade geral dos utentes do mesmo tipo
na estrada.
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9.3.8.

Semáforos, sinalização rodoviária e outras condições: atitude correcta nos semáforos; obediência às indicações
dos controladores de tráfego; atitude correcta perante a sinalização (proibições ou prescrições); reacção
correcta às marcas no pavimento.

9.3.9.

Sinalização: emitir sinais quando necessário, correcta e adequadamente sincronizados; indicar correctamente
as direcções; reagir adequadamente à sinalização emitida por outros utentes da estrada.

9.3.10. Travagem e paragem: desaceleração a tempo, travagem ou paragem em conformidade com as circunstâncias;
antecipação; utilização dos vários sistemas de travagem (apenas para as categorias C, C + E, D e D + E);
utilização de sistemas de redução da velocidade para além dos travões (apenas para as categorias C, C + E, D e
D + E).
10.

Duração do exame
A duração do exame e a distância a percorrer devem ser suficientes para a avaliação das aptidões e dos
comportamentos prescrita na secção B do presente anexo. O tempo mínimo de condução nunca será inferior
a 25 minutos para as categorias A, A1, B, B1 e B + E, e a 45 minutos para as outras categorias. Estes
intervalos não incluem a recepção do candidato, a preparação do veículo, a verificação técnica do veículo em
relação à segurança na estrada, as manobras especiais e o anúncio dos resultados da prova prática.

11.

Local do exame
A parte do exame de avaliação dedicada às manobras especiais pode ser realizada em instalações especiais. A
parte destinada a avaliar os comportamentos na circulação terá lugar, sempre que possível, em estradas
situadas fora das localidades, em vias rápidas e em auto-estradas ou similares, bem como em todos os tipos de
vias urbanas (zonas residenciais, zonas de 30 e de 50 km/h, vias rápidas urbanas), devendo estas representar
os diferentes tipos de dificuldades que um condutor pode encontrar. É aconselhável que o exame possa ter
lugar em diversas condições de densidade de tráfego. O tempo de condução em estrada deve ser utilizado do
modo mais rendoso para avaliar o candidato em todas as situações possíveis de tráfego, com especial ênfase
na passagem de umas para outras.

II. CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPORTAMENTOS LIGADOS À CONDUÇÃO DE UM VEÍCULO A
MOTOR
Os condutores de veículos a motor devem, a qualquer momento, possuir os conhecimentos, aptidões e comportamentos
referidos nos pontos 1 a 9 supra, com vista a poderem:
— discernir os perigos originados pelo trânsito e avaliar o seu grau de gravidade,
— dominar o veículo, a fim de evitar situações de perigo e reagir de forma adequada caso surjam tais situações,
— observar as disposições legais em matéria de trânsito rodoviário, nomeadamente as que têm por objectivo prevenir os
acidentes rodoviários e garantir a fluidez do trânsito,
— detectar as avarias técnicas mais importantes dos seus veículos, nomeadamente aquelas que ponham em causa a
segurança, e tomar medidas adequadas para as corrigir,
— tomar em consideração todos os factores que afectam o comportamento dos condutores (álcool, fadiga, deficiência
visual, etc.), de forma a manter a plena posse das faculdades necessárias a uma condução segura,
— contribuir para a segurança de todos os utentes da estrada, especialmente os mais fracos e os mais expostos, mediante
uma atitude de respeito em relação à personalidade alheia.
Os Estados-Membros podem aplicar as medidas necessárias para assegurar que os condutores que tiverem perdido os
conhecimentos, aptidões e comportamentos referidos nos pontos 1 a 9 supra possam recuperar tais conhecimentos e
aptidões e continuar a exibir tais comportamentos, conforme impõe a condução de veículos a motor.».
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU

COMITÉ MISTO DO EEE

DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 48/2000
de 31 de Maio de 2000
que altera o anexo II (regulamentação técnica, normas, ensaios e certificação) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo II do acordo foi alterado pela Decisão n.o 42/2000 do Comité Misto do EEE, de 19 de Maio
de 2000 (1).

(2)

A Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 1999, relativa aos
equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações e ao reconhecimento mútuo
da sua conformidade (2), deve ser incorporada no acordo.

(3)

A Directiva 1999/5/CE revoga, com efeitos a partir de 8 de Abril de 2000, a Directiva 98/13/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Fevereiro de 1998, relativa aos equipamentos terminais
de telecomunicações e aos equipamentos das estações terrestres de comunicação via satélite,
incluindo o reconhecimento mútuo da sua conformidade (3), que está incorporada no acordo e que
deve, por conseguinte, ser substituída pela Directiva 1999/5/CE.

(4)

A adaptação da Directiva 73/23/CEE do Conselho, de 19 de Fevereiro de 1973, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros no domínio do material eléctrico destinado a ser
utilizado dentro de certos limites de tensão (4), deve ser reformulada na sequência da adesão da
Áustria, da Finlândia e da Suécia à União Europeia,

DECIDE:

Artigo 1.o
No capítulo XVIII do anexo II do acordo, o texto do ponto 4zg (Directiva 98/13/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho) passa a ter a seguinte redacção:
«399 L 0005: Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 1999,
relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações e ao reconhecimento
mútuo da sua conformidade (JO L 91 de 7.4.1999, p. 10)».
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

174 de 13.7.2000, p. 53.
91 de 7.4.1999, p. 10.
74 de 12.3.1998, p. 1.
77 de 26.3.1973, p. 29.
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Artigo 2.o
No capítulo X do anexo II do acordo, o ponto 1 (Directiva 73/23/CEE do Conselho) é alterado do seguinte
modo:
1. É aditado o seguinte travessão:
«— 399 L 0005: Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 1999
(JO L 91 de 7.4.1999, p. 10)».
2. São suprimidos o termo «Finlândia» e a expressão «e a Suécia» que figuram na adaptação.
Artigo 3.o
No capítulo X do anexo II do acordo, é aditado ao ponto 6 (Directiva 89/336/CEE do Conselho) o seguinte
travessão:
«— 399 L 0005: Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 1999
(JO L 91 de 7.4.1999, p. 10)».
Artigo 4.o
Fazem fé os textos da Directiva 1999/5/CE, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que serão
publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 5.o
A presente decisão entra em vigor em 1 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações, em conformidade com o n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 6.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europias.
Feito em Bruxelas, em 31 de Maio de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 49/2000
de 31 de Maio de 2000
que altera o anexo XIV (concorrência) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo XIV do acordo foi alterado pela Decisão n.o 87/1999 do Comité Misto do EEE, de 25 de
Junho de 1999 (1).

(2)

O Regulamento (CE) n.o 823/2000 da Comissão, de 19 de Abril de 2000, relativo à aplicação do
n.o 3 do artigo 81.o do Tratado CE a certas categorias de acordos, decisões e práticas concertadas
entre companhias de transportes marítimos regulares (consórcios) (2) deve ser incorporado no
acordo.

(3)

O Regulamento (CE) n.o 823/2000 substitui, com efeitos a partir de 26 de Abril de 2000, o
Regulamento (CE) n.o 870/95 da Comissão, de 20 de Abril de 1995, relativo à aplicação do n.o 3 do
artigo 85.o do Tratado CE a certas categorias de acordos, decisões e práticas concertadas entre
companhias de transportes marítimos regulares (consórcios) (3), que está incorporado no acordo e
que deve, por conseguinte, ser substituído ao abrigo do acordo com efeitos em 26 de Abril de 2000,

DECIDE:

Artigo 1.o
No anexo XIV do acordo, o texto do ponto 11c [Regulamento (CE) n.o 870/95 da Comissão] passa a ter a
seguinte redacção:
«32000 R 0823: Regulamento (CE) n.o 823/2000 da Comissão, de 19 de Abril de 2000, relativo à
aplicação do n.o 3 do artigo 81.o do Tratado CE a certas categorias de acordos, decisões e práticas
concertadas entre companhias de transportes marítimos regulares (consórcios) (JO L 100 de 20.4.2000,
p. 24).
Para efeitos do acordo, as disposições do regulamento são adaptadas da seguinte forma:
a) No artigo 1.o, a expressão “portos comunitários” é substituída por “portos no território abrangido
pelo Acordo EEE”;
b) No n.o 1, primeiro parágrafo, do artigo 7.o a frase “desde que os acordos em questão sejam
formalmente comunicados à Comissão em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 2843/98 da
Comissão e esta não deduza oposição” é substituída por “desde que os acordos em questão sejam
formalmente comunicados à Comissão da CE ou à autoridade de fiscalização da EFTA em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 2843/98 da Comissão e com as disposições correspondentes do
Protocolo n.o 21 do Acordo EEE, e a autoridade de fiscalização competente não deduza oposição”;
c) No n.o 1 do artigo 7.o, é aditado ao fim da última frase o seguinte texto:
“, ou com a disposição correspondente do Protocolo n.o 21 do Acordo EEE”;
d) No n.o 3 do artigo 7.o, a segunda frase passa a ter a seguinte redacção:
“Deve ser deduzida oposição se um Estado da sua jurisdição apresentar um pedido nesse sentido no
prazo de três meses a contar da data do envio a esses Estados da comunicação formal a que se refere
o n.o 1”;
(1) Ainda não publicado no Jornal Oficial.
(2) JO L 100 de 20.4.2000, p. 24.
(3) JO L 89 de 21.4.1995, p. 7.

21.9.2000

21.9.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

L 237/61

e) No n.o 4 do artigo 7.o, a segunda frase passa a ter a seguinte redacção:
“Todavia, sempre que a oposição decorra do pedido de um Estado da sua jurisdição e este o
mantenha, só pode ser retirada após consulta do Comité Consultivo em matéria de práticas
restritivas e posições dominantes no domínio dos transportes marítimos”;
f) No n.o 7 do artigo 7.o, é aditado ao fim da última frase o seguinte texto:
“, ou pela disposição correspondente do Protocolo n.o 21 do Acordo EEE”;
g) No parágrafo introdutório do artigo 12.o, a frase “Nos termos do artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o
479/92” é substituída por “Quer por sua própria iniciativa, quer a pedido da outra autoridade de
fiscalização ou do Estado da sua jurisdição, ou de pessoas singulares ou colectivas que reivindiquem
um interesse legítimo”.»
Artigo 2.o
Fazem fé os textos do Regulamento (CE) n.o 823/2000, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que
serão publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 1 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações, em conformidade com o n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
A presente decisão aplica-se a partir de 26 de Abril de 2000.
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 31 de Maio de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 50/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo II (regulamentação técnica, normas, ensaios e certificação) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo II do acordo foi alterado pela Decisão n.o 1/2000 do Comité Misto do EEE, de 4 de
Fevereiro de 2000 (1).

(2)

A Diectiva 1999/99/CE da Comissão, de 15 de Dezembro de 1999, que adapta ao progresso técnico
a Directiva 80/1269/CEE do Conselho, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes à potência dos motores dos veículos a motor (2), deve ser incorporada no acordo.

(3)

A Directiva 1999/100/CE da Comissão, de 15 de Dezembro de 1999, que adapta ao progresso
técnico a Directiva 80/1268/CEE do Conselho, relativa às emissões de dióxido de carbono e ao
consumo de combustível dos veículos a motor (3), deve ser incorporada no acordo.

(4)

A Directiva 1999/101/CE da Comissão, de 15 de Dezembro de 1999, que adapta ao progresso
técnico a Directiva 70/157/CEE do Conselho, relativa ao nível sonoro admissível e ao dispositivo de
escape dos veículos a motor (4), deve ser incorporada no acordo.

(5)

A Directiva 1999/102/CE da Comissão, de 15 de Dezembro de 1999, que adapta ao progresso
técnico a Directiva 70/220/CEE do Conselho no que respeita às medidas a tomar contra a poluição
do ar pelas emissões provenientes dos veículos a motor (5), deve ser incorporada no acordo.

(6)

A adaptação da Directiva 70/157/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao nível sonoro admissível e ao dispositivo
de escape dos veículos a motor (6), deve ser reformulada na sequência da adesão da Áustria, da
Finlândia e da Suécia à União Europeia,

DECIDE:

Artigo 1.o
No capítulo I do anexo II do acordo, o ponto 2 (Directiva 70/157/CEE do Conselho) é alterado do seguinte
modo:
1. É aditado o seguinte novo travessão:
«— 399 L 0101: Directiva 1999/101/CE da Comissão, de 15 de Dezembro de 1999 (JO L 334 de
28.12.1999, p. 41)».
2. Nas adaptações a) e b), as entradas relativas à Áustria, Suécia e Finlândia serão suprimidas.
Artigo 2.o
No capítulo I do anexo II do acordo, é aditado ao ponto 3 (Directiva 70/220/CEE do Conselho) o seguinte
travessão:
«— 399 L 0102: Directiva 1999/102/CE da Comissão, de 15 de Dezembro de 1999 (JO L 334 de
28.12.1999, p. 43).».
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Ainda não publicado no Jornal Oficial
JO L 334 de 28.12.1999, p. 32.
JO L 334 de 28.12.1999, p. 36.
JO L 334 de 28.12.1999, p. 41.
JO L 334 de 28.12.1999, p. 43.
JO L 42 de 23.2.1970, p. 16.
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Artigo 3.o
No capítulo I do anexo II do acordo, é aditado ao ponto 42 (Directiva 80/1268/CEE do Conselho) o
seguinte travessão:
«— 399 L 0100: Directiva 1999/100/CE da Comissão, de 15 de Dezembro de 1999 (JO L 334 de
28.12.1999, p. 36)».
Artigo 4.o
No capítulo I do anexo II do acordo, é aditado ao ponto 43 (Directiva 80/1269/CEE do Conselho) o
seguinte travessão:
«— 399 L 0099: Directiva 1999/99/CE da Comissão, de 15 de Dezembro de 1999 (JO L 334 de
28.12.1999, p. 32)».
Artigo 5.o
Fazem fé os textos das Directivas 1999/99/CE, 1999/100/CE, 1999/101/CE e 1999/102/CE, redigidos nas
línguas islandesa e norueguesa, que serão publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Artigo 6.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 7.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 51/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo II (regulamentação técnica, normas, ensaios e certificação) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo II do acordo foi alterado pela Decisão n.o 2/2000 do Comité Misto do EEE, de 4 de
Fevereiro de 2000 (1).

(2)

A Directiva 1999/86/CE do Conselho, de 11 de Novembro de 1999, que adapta ao progresso
técnico a Directiva 76/763/CEE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos bancos de passageiro dos tractores agrícolas ou florestais de rodas (2) deve ser incorporada
no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No capítulo II do anexo II do acordo, é aditado ao ponto 9 (Directiva 76/763/CEE do Conselho) o seguinte
travessão:
«— 399 L 0086: Directiva 1999/86/CE do Conselho, de 11 de Novembro de 1999 (JO L 297 de
18.11.1999, p. 22)».
Artigo 2.o
Fazem fé os textos da Directiva 1999/86/CE, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que serão
publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(1) Ainda não publicado no Jornal Oficial.
(2) JO L 297 de 18.11.1999, p. 22.
(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 52/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo II (regulamentação técnica, normas, ensaios e certificação) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo II do acordo foi alterado pela Decisão n.o 26/2000 do Comité Misto do EEE, de 31 de
Março de 2000 (1).

(2)

A Directiva 1999/75/CE da Comissão, de 22 de Julho de 1999, que altera a Directiva 95/45/CE da
Comissão, que estabelece os critérios de pureza específicos dos corantes que podem ser utilizados
nos géneros alimentícios (2) deve ser incorporada no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No capítulo XII do anexo II do acordo, é aditado ao ponto 46b (Directiva 95/45/CE da Comissão) o
seguinte texto:
«, com as alterações que lhe foram introduzidas por:
— 399 L 0075: Directiva 1999/75/CE da Comissão, de 22 de Julho de 1999 (JO L 206 de 5.8.1999,
p. 19)».
Artigo 2.o
Fazem fé os textos da Directiva 1999/75/CE, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que serão
publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(1) JO L 141 de 15.6.2000, p. 46.
(2) JO L 206 de 5.8.1999, p. 19.
(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 53/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo II (regulamentação técnica, normas, ensaios e certificação) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo II do acordo foi alterado pela Decisão n.o 26/2000 do Comité Misto do EEE, de 31 de
Março de 2000 (1).

(2)

A Directiva 96/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro de 1996, que
altera a Directiva 89/398/CEE, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial (2), deve ser incorporada no
acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No capítulo XII do anexo II do acordo, é aditado ao ponto 51 (Directiva 89/398/CEE do Conselho) o
seguinte texto:
«, com as alterações que lhe foram introduzidas por:
— 396 L 0084: Directiva 96/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro de
1996 (JO L 48 de 19.2.1997, p. 20).
Para efeitos do presente acordo, as disposições da directiva são adaptadas da seguinte forma:
No artigo 4.o, após o último parágrafo da alínea a) do n.o 1, deve ser aditado o seguinte parágrafo:
“relativamente a essa autorização de comercialização temporária, uma parte contratante pode, quando
tiver razões fundamentadas para considerar que um produto constitui um risco para a saúde humana,
restringir ou proibir o uso e/ou a venda desse produto no seu território e informará imediatamente
desse facto as outras partes contratantes através do Comité Misto do EEE, apresentando as razões da sua
decisão. Se uma parte contratante o solicitar, serão realizadas consultas sobre a adequação da medida no
Comité Misto do EEE. É aplicável a parte VII do acordo.”.»
Artigo 2.o
Fazem fé os textos da Directiva 96/84/CE, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que serão
publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
(1) JO L 141 de 15.6.2000, p. 46.
(2) JO L 48 de 19.2.1997, p. 20.
(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

L 237/68

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 54/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo II (regulamentação técnica, normas, ensaios e certificação) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo II do acordo foi alterado pela Decisão n.o 26/2000 do Comité Misto do EEE, de 31 de
Março de 2000 (1).

(2)

A Directiva 96/4/CE da Comissão, de 16 de Fevereiro de 1996, que altera a Directiva 91/321/CEE
relativa às fórmulas para lactentes e às fórmulas de transição (2), deve ser incorporada no acordo.

(3)

A Directiva 1999/50/CE da Comissão, de 25 de Maio de 1999, que altera a Directiva 91/321/CEE,
relativa às fórmulas para lactentes e às fórmulas de transição (3), deve ser incorporada no acordo.

(4)

A Directiva 1999/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Junho de 1999, que altera a
Directiva 89/398/CEE, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos
géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial (4), deve ser incorporada no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
1.
No capítulo XII do anexo II do acordo, é aditado ao ponto 51 (Directiva 89/398/CEE do Conselho) o
seguinte travessão:
«— 399 L 0041: Directiva 1999/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Junho de
1999 (JO L 172 de 8.7.1999, p. 38).»
2.
No capítulo XII do anexo II do acordo, é aditado ao ponto 54a (Directiva 91/321/CEE da Comissão) o
seguinte texto:
«, com as alterações que lhe foram introduzidas por:
— 396 L 0004: Directiva 96/4/CE da Comissão, de 16 de Fevereiro de 1996 (JO L 49 de 28.2.1996,
p. 12).
— 399 L 0050: Directiva 1999/50/CE da Comissão, de 25 de Maio de 1999 (JO L 139 de 2.6.1999,
p. 29).»

Artigo 2.o
Fazem fé os textos das Directivas 96/4/CE e 1999/50/CE e da Directiva 1999/41/CE, redigidos nas línguas
islandesa e norueguesa, que serão publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

141 de 15.6.2000, p. 46.
49 de 28.2.1996, p. 12.
139 de 2.6.1999, p. 29.
172 de 8.7.1999, p. 38.

21.9.2000

21.9.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

L 237/69

Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE todas as notificações (*), em conformidade com o n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 55/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo II (regulamentação técnica, normas, ensaios e certificação) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo II do acordo foi alterado pela Decisão n.o 26/2000 do Comité Misto do EEE, de 31 de
Março de 2000 (1).

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1804/1999 do Conselho, de 19 de Julho de 1999, que completa, no que diz
respeito à produção animal, o Regulamento (CEE) n.o 2092/91 relativo ao modo de produção
biológico de produtos agrícolas e à sua indicação nos produtos agrícolas e nos géneros alimentícios (2), deve ser incorporada no acordo.

(3)

As adaptações do Regulamento (CEE) n.o 2092/91 do Conselho, de 24 de Junho de 1991, relativo ao
modo de produção biológico de produtos agrícolas (3), devem ser reformuladas na sequência da
adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia à União Europeia,

DECIDE:

Artigo 1.o
No capítulo XII do anexo II do acordo, é aditado ao ponto 54b [Regulamento (CEE) n.o 2092/91 do
Conselho] o seguinte travessão:
«— 399 R 1804: Regulamento (CE) n.o 1804/1999 do Conselho, de 19 de Julho de 1999 (JO L 222
de 24.8.1999, p. 1).»
Artigo 2.o
No ponto 54b do capítulo XII do anexo II do acordo, as adaptações do Regulamento (CEE) n.o 2092/91 são
alteradas do seguinte modo:
1. Na adaptação a), as rubricas relativas à Finlândia e à Suécia, incluindo as disposições, são suprimidas.
2. As adaptações b) e c) são suprimidas.
Artigo 3.o
Fazem fé os textos do Regulamento (CE) n.o 1804/1999, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que
serão publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 4.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações, em conformidade com o n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
(1)
(2)
(3)
(*)

JO L 141 de 15.6.2000, p. 46.
JO L 222 de 24.8.1999, p. 1.
JO L 198 de 22.7.1991, p. 1.
Não são indicados requisitos constitucionais.
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Artigo 5.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

L 237/72

PT
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 56/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo II (regulamentação técnica, normas, ensaios e certificação) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo II do acordo foi alterado pela Decisão n.o 26/2000 do Comité Misto do EEE, de 31 de
Março de 2000 (1).

(2)

A Decisão 1999/217/CE da Comissão, de 23 de Fevereiro de 1999, que adopta um repertório das
substâncias aromatizantes utilizadas nos géneros alimentícios, elaborado em aplicação do Regulamento (CE) n.o 2232/96 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Outubro de 1996 (2) deve
ser incorporada no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No capítulo XII do anexo II do acordo, a seguir ao ponto 54u (Decisão n.o 292/97/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho) é aditado o seguinte ponto:
«54v. 399 D 0217: Decisão 1999/217/CE da Comissão, de 23 de Fevereiro de 1999, que adopta um
repertório das substâncias aromatizantes utilizadas nos géneros alimentícios, elaborado em
aplicação do Regulamento (CE) n.o 2232/96 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de
Outubro de 1996 (JO L 84 de 27.3.1999, p. 1).»
Artigo 2.o
Fazem fé os textos da Decisão 1999/217/CE, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que serão
publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(1) JO L 141 de 15.6.2000, p. 46.
(2) JO L 84 de 27.3.1999, p. 1.
(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 57/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo II (regulamentação técnica, normas, ensaios e certificação) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo II do acordo foi alterado pela Decisão n.o 41/2000 do Comité Misto do EEE, de 19 de Maio
de 2000 (1).

(2)

O Regulamento (CE) n.o 2385/1999 da Comissão, de 10 de Novembro de 1999, que altera os anexos
I, II e III do Regulamento (CEE) n.o 2377/90 do Conselho, que prevê um processo comunitário para
o estabelecimento de limites máximos de resíduos de medicamentos veterinários nos alimentos de
origem animal (2), deve ser incorporada no acordo.

(3)

O Regulamento (CE) n.o 2393/1999 da Comissão, de 11 de Novembro de 1999, que altera os anexos
I, II e III do Regulamento (CEE) n.o 2377/90 do Conselho, que prevê um processo comunitário para
o estabelecimento de limites máximos de resíduos de medicamentos veterinários nos alimentos de
origem animal (3), deve ser incorporado no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No capítulo XIII do anexo II do acordo, são aditados ao ponto 14 [Regulamento (CEE) n.o 2377/90 do
Conselho] os seguintes travessões:
«— 399 R 2385: Regulamento (CE) n.o 2385/1999 da Comissão, de 10 de Novembro de 1999 (JO L
288 de 11.11.1999, p. 14),
— 399 R 2393: Regulamento (CE) n.o 2393/1999 da Comissão, de 11 de Novembro de 1999 (JO L
290 de 12.11.1999, p. 5).».
Artigo 2.o
Fazem fé os textos dos Regulamentos (CE) n.o 2385/1999 e (CE) n.o 2393/1999, redigidos nas línguas
islandesa e norueguesa, que serão publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(1)
(2)
(3)
(*)

JO L 174 de 13.7.2000, p. 51.
JO L 288 de 11.11.1999, p. 14.
JO L 290 de 12.11.1999, p. 5.
Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 58/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo II (regulamentação técnica, normas, ensaios e certificação) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo II do acordo foi alterado pela Decisão n.o 42/2000 do Comité Misto do EEE, de 19 de Maio
de 2000 (1).

(2)

A Decisão 1999/511/CE da Comissão, de 7 de Julho de 1999, relativa a um regulamento técnico
comum para os requisitos de ligação aplicáveis a estações móveis multi-intervalos (multislot) de
transmissão de dados de elevado débito em circuitos comutados (HSCSD) (2) deve ser incorporada no
acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No capítulo XVIII do anexo II do acordo, a seguir ao ponto 4zzh (Decisão n.o 1999/645/CE da Comissão) é
aditado o seguinte ponto:
«4zzi. 399 D 0511: Decisão 1999/511/CE da Comissão, de 7 de Julho de 1999, relativa a um
regulamento técnico comum para os requisitos de ligação aplicáveis a estações móveis multi-intervalos (multislot) de transmissão de dados de elevado débito em circuitos comutados
(HSCSD) (JO L 195 de 28.7.1999, p. 34).»
Artigo 2.o
Fazem fé os textos da Decisão 1999/511/CE, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que serão
publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(1) JO L 174 de 13.7.2000, p. 53.
(2) JO L 195 de 28.7.1999, p. 34.
(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 59/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo III (responsabilidade pelos produtos) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo III do acordo foi previamente alterado.

(2)

A Directiva 1999/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Maio de 1999, que altera a
Directiva 85/374/CEE do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de responsabilidade decorrente dos
produtos defeituosos (1) deve ser incorporada no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No anexo III do acordo, no capítulo «Actos referidos» (Directiva 85/374/CEE do Conselho) é aditado o
seguinte texto:
«, com as alterações que lhe foram introduzidas por:
— 399 L 0034: Directiva 1999/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Maio de 1999
(JO L 141 de 4.6.1999, p. 20).»
Artigo 2.o
Fazem fé os textos da Directiva 1999/34/CE, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que serão
publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(1) JO L 141 de 4.6.1999, p. 20.
(*) Indicadas as exigências constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 60/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo XIII (transportes) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo XIII do acordo foi alterado pela Decisão n.o 112/98 do Comité Misto do EEE, de 27 de
Novembro de 1998 (1).

(2)

A Resolução 1999/C 222/01 do Conselho, de 19 de Julho de 1999, relativa à situação em matéria de
atrasos no tráfego aéreo na Europa (2), deve ser incorporada no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No anexo XIII do acordo, a seguir ao ponto 90 (Recomendação 98/376/CE do Conselho) é aditado o
seguinte ponto:
«91. 399 Y 0804(01): Resolução 1999/C 222/01 do Conselho, de 19 de Julho de 1999, relativa à
situação em matéria de atrasos no tráfego aéreo na Europa (JO C 222 de 4.8.1999, p. 1).».
Artigo 2.o
Fazem fé os textos da Resolução 1999/C 222/01, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que serão
publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(1) JO L 277 de 28.10.1999, p. 49.
(2) JO C 222 de 4.8.1999, p. 1.
(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 61/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo XX (ambiente) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo XX do acordo foi alterado pela Decisão n.o 33/2000 do Comité Misto do EEE, de 18 de
Abril de 2000 (1).

(2)

A Decisão 2000/45/CE da Comissão, de 17 de Dezembro de 1999, que estabelece os critérios para a
atribuição do rótulo ecológico comunitário a máquinas de lavar roupa (2), deve ser incorporada no
acordo.

(3)

A Decisão 2000/40/CE da Comissão, de 16 de Dezembro de 1999, que estabelece os critérios para a
atribuição do rótulo ecológico comunitário a frigoríficos (3), deve ser incorporada no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No anexo XX do acordo, o texto do ponto 2c (Decisão 96/461/CE da Comissão) passa a ter a seguinte
redacção:
«32000 D 0045: Decisão 2000/45/CE da Comissão, de 17 de Dezembro de 1999, que estabelece os
critérios para a atribuição do rótulo ecológico comunitário a máquinas de lavar roupa (JO L 16 de
21.1.2000, p. 73).»
Artigo 2.o
No anexo XX do acordo, o texto do ponto 2el (Decisão 96/703/CE da Comissão) passa a ter a seguinte
redacção:
«32000 D 0040: Decisão 2000/40/CE da Comissão, de 16 de Dezembro de 1999, que estabelece os
critérios para atribuição do rótulo ecológico comunitário a frigoríficos (JO L 13 de 19.1.2000, p. 22).»
Artigo 3.o
Fazem fé os textos das Decisões 2000/45/CE e 2000/40/CE, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa,
que serão publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 4.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
(1)
(2)
(3)
(*)

JO L 141 de 15.6.2000, p. 59.
JO L 16 de 21.1.2000, p. 73.
JO L 13 de 19.1.2000, p. 22.
Não são indicados requisitos constitucionais.
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Artigo 5.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 62/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo XXI (estatísticas) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo XXI do acordo foi alterado pela Decisão n.o 23/2000 do Comité Misto do EEE, de 25 de
Fevereiro de 2000 (1).

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1749/1999 da Comissão, de 23 de Julho de 1999, que altera o Regulamento
(CE) n.o 2214/96 sobre os índices harmonizados de preços no consumidor (2), tal como corrigido
pelo JO L 267 de 15.10.1999, p. 59, deve ser incorporada no acordo.

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1617/1999 da Comissão, de 23 de Julho de 1999, que estabelece as normas
de execução do Regulamento (CE) n.o 2494/95 do Conselho no que respeita às normas mínimas de
qualidade para tratamento dos seguros no índice harmonizado de preços no consumidor e que altera
o Regulamento (CE) n.o 2214/96 (3) da Comissão deve ser incorporada no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No anexo XXI do acordo, é aditado ao ponto 19c [Regulamento (CE) n.o 2214/96 da Comissão] o seguinte
texto:
«, com as alterações que lhe foram introduzidas por:
— 399 R 1749: Regulamento (CE) n.o 1749/1999 da Comissão, de 23 de Julho de 1999 (JO L 214 de
13.8.1999, p. 1), tal como corrigido pelo JO L 267 de 15.10.1999, p. 59,
— 399 R 1617: Regulamento (CE) n.o 1617/1999 da Comissão, de 23 de Julho de 1999 (JO L 192 de
24.7.1999, p. 9).»
Artigo 2.o
No anexo XXI do acordo, a seguir ao ponto 19g [Regulamento (CE) n.o 2646/98 da Comissão] é aditado o
seguinte ponto:
«19h. 399 R 1617: Regulamento (CE) n.o 1617/1999 da Comissão, de 23 de Julho de 1999, que
estabelece as normas de execução do Regulamento (CE) n.o 2494/95 do Conselho no que respeita
às normas mínimas de qualidade para tratamento dos seguros no índice harmonizado de preços
no consumidor e que altera o Regulamento (CE) n.o 2214/96 (JO L 192 de 24.7.1999,
p. 9).»
Artigo 3.o
Fazem fé os textos dos Regulamentos (CE) n.o 1749/1999 tal como corrigido pelo JO L 267 de
15.10.1999, p. 59 e (CE) n.o 1617/1999, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que serão publicados
no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
(1) Ainda não publicado no Jornal Oficial.
(2) JO L 214 de 13.8.1999, p. 1.
(3) JO L 192 de 24.7.1999, p. 9.
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Artigo 4.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 5.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 63/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o anexo XXI (estatísticas) do Acordo EEE
O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O anexo XXI do acordo foi alterado pela Decisão n.o 23/2000 do Comité Misto do EEE, de 25 de
Fevereiro de 2000 (1).

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1749/1999 da Comissão, de 1 de Dezembro de 1999, relativo à nomenclatura dos países e territórios para as estatísticas do comércio externo da Comunidade e do comércio
entre os seus Estados-Membros (2), deve ser incorporada no acordo.

(3)

O Regulamento (CE) n.o 2166/1999 do Conselho, de 8 de Outubro de 1999, que estabelece as
disposições de aplicação do Regulamento (CE) n.o 2494/95 no que respeita a normas mínimas para o
tratamento de produtos nos sectores da saúde, da educação e da protecção social no índice
harmonizado de preços no consumidor (3) deve ser incorporada no acordo.

(4)

A Decisão 1999/622/CE, Euratom da Comissão, de 8 de Setembro de 1999, relativa ao tratamento
dos reembolsos de IVA a unidades não tributáveis e a unidades tributáveis pelas respectivas
actividades isentas, para efeito da aplicação da Directiva 89/130/CEE Euratom do Conselho, relativa à
harmonização da determinação do produto nacional bruto a preços de mercado (4) deve ser incorporada no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No anexo XXI do acordo, o texto do ponto 9 [Regulamento (CE) n.o 2645/98 da Comissão] passa a ter a
seguinte redacção:
«399 R 2543: Regulamento (CE) n.o 2543/1999 da Comissão, de 1 de Dezembro de 1999, relativo à
nomenclatura dos países e territórios para as estatísticas do comércio externo da Comunidade e do
comércio entre os seus Estados-Membros (JO L 307 de 2.12.1999, p. 46).»
Artigo 2.o
No anexo XXI do acordo, a seguir ao ponto 19h [Regulamento (CE) n.o 1617/1999 da Comissão] são
aditados os seguintes pontos:
«19i. 399 R 2166: Regulamento (CE) n.o 2166/1999 do Conselho, de 8 de Outubro de 1999, que
estabelece as disposições de aplicação do Regulamento (CE) n.o 2494/95 no que respeita às
normas mínimas para o tratamento de produtos nos sectores da saúde, da educação e da
protecção social no índice harmonizado de preços no consumidor (JO L 266 de 14.10.1999,
p. 1).
19j. 399 D 0622: Decisão 1999/622/CE, Euratom da Comissão, de 8 de Setembro de 1999, relativa
ao tratamento dos reembolsos de IVA a unidades não tributáveis e a unidades tributáveis pelas
respectivas actividades isentas, para efeito da aplicação da Directiva 89/130/CEE Euratom do
Conselho, relativa à harmonização da determinação do produto nacional bruto a preços de
mercado (JO L 245 de 17.9.1999, p. 51).»
(1)
(2)
(3)
(4)

Ainda não publicado no Jornal Oficial.
JO L 307 de 2.12.1999, p. 46.
JO L 266 de 14.10.1999, p. 1.
JO L 245 de 17.9.1999, p. 51.
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Artigo 3.o
Fazem fé os textos dos Regulamentos (CE) n.o 2543/1999 e (CE) n.o 2166/1999 e da Decisão 1999/622/CE,
Euratom, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que serão publicados no suplemento EEE do Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 4.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 5.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE
N.o 64/2000
de 28 de Junho de 2000
que altera o Protocolo n. 47 do Acordo EEE, relativo à supressão dos entraves técnicos ao
comércio vinícola
o

O COMITÉ MISTO DO EEE,

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

O Protocolo n.o 47 do acordo foi alterado pela Decisão n.o 35/2000 do Comité Misto do EEE, de 31
de Março de 2000 (1).

(2)

O Regulamento (CE) n.o 2253/1999 da Comissão, de 25 de Outubro de 1999, que altera o
Regulamento (CE) n.o 881/98 que estabelece normas de execução relativas à protecção das menções
tradicionais complementares utilizadas para certos tipos de vinhos de qualidade produzidos em
regiões determinadas (2) deve ser incorporado no acordo,

DECIDE:

Artigo 1.o
No apêndice 1 do Protocolo n.o 47 do acordo, é aditado ao ponto 42e [Regulamento (CE) n.o 881/98 da
Comissão] o seguinte travessão:
«— 399 R 2253: Regulamento (CE) n.o 2253/1999 da Comissão, de 25 de Outubro de 1999 (JO
L 275 de 26.10.1999, p. 8).»
Artigo 2.o
Fazem fé os textos do Regulamento (CE) n.o 2253/1999, redigidos nas línguas islandesa e norueguesa, que
serão publicados no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor em 29 de Junho de 2000, desde que tenham sido enviadas ao Comité
Misto do EEE (*) todas as notificações previstas no n.o 1 do artigo 103.o do acordo.
Artigo 4.o
A presente decisão será publicada na secção EEE e no suplemento EEE do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2000.
Pelo Comité Misto do EEE
O Presidente
F. BARBASO

(1) JO L 141 de 15.6.2000, p. 62.
(2) JO L 275 de 26.10.1999, p. 8.
(*) Não são indicados requisitos constitucionais.
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação à Decisão 2000/550/CE da Comissão, de 15 de Setembro de 2000, que altera pela segunda vez a
Decisão 2000/486/CE relativa a determinadas medidas de protecção contra a febre aftosa na Grécia
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 234 de 16 de Setembro de 2000)
Na página 45, o anexo passa a ter a seguinte redacção:
em vez de:

«ANEXO
Província(s) de:
EVROS
RODOPI
XANTHI,»,

deve ler-se:

«ANEXO
“ANEXO I
Província(s) de
EVROS

ANEXO II
Província(s) de:
RODOPI
XANTHI”».
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