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(Actos adoptados em aplicação do título V do Tratado da União Europeia)

DECISÃO DO CONSELHO
de 9 de Abril de 2001
relativa à nomeação do Presidente do Comité Militar da União Europeia
(2001/309/PESC)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia, e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 28.o,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 207.o,
Recordando a Decisão do Conselho 2001/79/PESC, de 22 de
Janeiro de 2001, que cria o Comité Militar da União Europeia (1),
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Nos termos do artigo 3.o da Decisão 2001/79/PESC, o
Presidente do Comité é nomeado pelo Conselho, por
recomendação do Comité reunido a nível de Chefes de
Estado Maior.
Na sua reunião de 26 de Março de 2001, o Comité,
reunido a nível de Chefes de Estado Maior, recomendou
que o General Hägglund fosse nomeado Presidente do
Comité Militar da União Europeia,

(1) JO L 27 de 30.1.2001, p. 4.

DECIDE:

Artigo 1.o
O General Gustav Hägglund, nascido em 6 de Setembro de
1938 em Viborg, é nomeado Presidente do Comité Militar da
União Europeia, por um período de três anos, a partir da data
de aprovação da presente decisão.
Artigo 2.o
A presente decisão será publicada no Jornal Oficial.
Feito no Luxemburgo, em 9 de Abril de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
A. LINDH
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REGULAMENTO (CE) N.o 747/2001 DO CONSELHO
de 9 de Abril de 2001
relativo ao modo de gestão de contingentes pautais e de quantidades de referência comunitários
para os produtos passíveis de beneficiar de preferências pautais por força dos acordos concluídos
com determinados países mediterrânicos, e que revoga os Regulamentos (CE) n.o 1981/94 e (CE)
n.o 934/95
Marrocos, da Síria e da Tunísia (8), acelerou o processo
de desmantelamento pautal e previu um aumento dos
volumes dos contingentes pautais e das quantidades de
referência estabelecidos nos protocolos dos acordos de
cooperação ou de associação com os países mediterrânicos em causa.

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 133.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
Os Protocolos Complementares dos Acordos de Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia, por um
lado, e a República Democrática Popular da Argélia (1), a
República Árabe do Egipto (2), o Reino Hachemita da
Jordânia (3), a República Árabe Síria (4), por outro, bem
como o Protocolo Complementar do Acordo que cria
uma associação entre a Comunidade Económica Europeia e Malta (5), prevêem concessões pautais, algumas
das quais se inserem no âmbito de contingentes pautais
e de quantidades de referência comunitários.

(1)

O Protocolo que fixa as condições e os processos de
aplicação da segunda fase do acordo que cria uma associação entre a Comunidade Económica Europeia e a
República de Chipre, e que adapta certas disposições do
Acordo (6), complementado pelo Regulamento (CE)
n.o 3192/94 do Conselho, de 19 de Dezembro de 1994,
que altera o regime aplicável à importação para a Comunidade de determinados produtos agrícolas originários
de Chipre (7), prevê igualmente concessões pautais,
algumas das quais se inserem no âmbito de contingentes
pautais e de quantidades de referência comunitários.

(2)

O Regulamento (CEE) n.o 1764/92 do Conselho, de 29
de Junho de 1992, que altera o regime aplicável à
importação para a Comunidade de determinados
produtos agrícolas originários da Argélia, de Chipre, do
Egipto, de Israel, da Jordânia, do Líbano, de Malta, de

(3)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L

297 de 21.10.1987,
297 de 21.10.1987,
297 de 21.10.1987,
327 de 30.11.1988,
81 de 23.3.1989, p.
393 de 31.12.1987,
337 de 24.12.1994,

p.
p.
p.
p.
2.
p.
p.

1.
10.
18.
57.
1.
9.

(4)

As disposições relativas à importação para a Comunidade de laranjas originárias de Chipre, do Egipto e de
Israel foram adaptadas pelos acordos sob a forma de
troca de cartas concluídos entre a Comunidade Europeia
e Chipre (9), entre a Comunidade Europeia e o Egipto (10)
e entre a Comunidade Europeia e Israel (11).

(5)

A Decisão n.o 1/98 do Conselho de Associação CE-Turquia, de 25 de Fevereiro de 1998, relativa ao regime
comercial aplicável aos produtos agrícolas (12), prevê
concessões pautais, algumas das quais se inserem no
âmbito de contingentes pautais.

(6)

O Acordo provisório de Associação Euro-Mediterrânico
sobre Comércio e Cooperação entre a Comunidade
Europeia, por um lado, e a Organização de Libertação da
Palestina (OLP) em benefício da Autoridade Palestiniana
da Cisjordânia e da Faixa de Gaza (13), por outro, bem
como os acordos euro-mediterrânicos que criam uma
associação entre as Comunidades Europeias e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a República da
Tunísia (14), o Reino de Marrocos (15) e o Estado de
Israel (16), por outro, prevêem concessões pautais,
algumas das quais podem ser concedidas no âmbito de
contingentes pautais ou de quantidades de referência
comunitários.

(8) JO L 181 de 1.7.1992, p. 9.
(9) JO L 89 de 4.4.1997, p. 1.
(10) JO L 292 de 15.11.1996, p. 31.
(11) JO L 327 de 18.12.1996, p. 3.
(12) JO L 86 de 20.3.1998, p. 1.
(13) JO L 187 de 16.7.1997, p. 3.
(14) JO L 97 de 30.3.1998, p. 2.
(15) JO L 70 de 18.3.2000, p. 2.
(16) JO L 147 de 21.6.2000, p. 3.
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As referidas concessões pautais são aplicadas pelo Regulamento (CE) n.o 1981/94 do Conselho, de 25 de Julho
de 1994, relativo à abertura e modo de gestão dos
contingentes pautais comunitários para determinados
produtos originários da Argélia, de Chipre, do Egipto, de
Israel, da Jordânia, de Malta, de Marrocos, da Cisjordânia
e da Faixa de Gaza, da Tunísia e da Turquia, e que
estabelece as regras de prorrogação ou de adaptação dos
referidos contingentes pautais (1), e pelo Regulamento
(CE) n.o 934/95 do Conselho, de 10 de Abril de 1995,
que estabelece uma vigilância estatística comunitária no
âmbito de quantidades de referência para determinados
produtos originários de Chipre, do Egipto, da Jordânia,
de Israel, da Tunísia, da Síria, de Malta, de Marrocos e da
Cisjordânia e da Faixa de Gaza (2).

Uma vez que os referidos acordos preferenciais são
concluídos por prazo ilimitado, não se deverá limitar o
prazo de vigência do presente regulamento.

(10)

O benefício das concessões pautais está subordinado à
apresentação, às autoridades aduaneiras, da prova de
origem pertinente, tal como previsto nos acordos preferenciais concluídos entre a Comunidade Europeia e os
países mediterrânicos em causa.

(11)

(12)

contingente pautal para a carne de peru, preparada ou
conservada, originária de Israel ou da quantidade de
referência para as ervilhas para sementeira, originárias de
Marrocos.

(13)

As decisões do Conselho ou da Comissão que alteram os
códigos da Nomenclatura Combinada e da Taric não
implicam alterações significativas. Com a preocupação
de simplificar e de publicar em tempo útil os regulamentos de execução dos contingentes pautais e das
quantidades de referência comunitários previstos nos
novos acordos, protocolos, trocas de cartas ou noutros
actos em matéria de regimes preferenciais, concluídos
entre a Comunidade e os países mediterrânicos, e na
medida em que esses actos já especificam os produtos
passíveis de beneficiar de preferências pautais no âmbito
de contingentes pautais e de quantidades de referência,
bem como os respectivos volumes, direitos aduaneiros,
períodos e outros critérios de elegibilidade, dever-se-á
prever que a Comissão, após consultas realizadas no
âmbito do Comité do Código Aduaneiro, possa proceder
a quaisquer alterações e ajustamentos técnicos necessários do presente regulamento. Isto não tem qualquer
influência no procedimento específico previsto no Regulamento (CE) n.o 3448/93 do Conselho, de 6 de
Dezembro de 1993, que estabelece o regime de trocas
aplicável a certas mercadorias resultantes da transformação de produtos agrícolas (4).

(14)

O Regulamento (CE) n.o 2454/93 da Comissão, de 2 de
Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de
aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do
Conselho, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (5), codificou as regras de gestão dos contingentes
pautais destinados a serem utilizados por ordem cronológica das datas das declarações aduaneiras, e de vigilância das importações preferenciais.

(15)

Por uma questão de celeridade e eficiência, as comunicações entre os Estados-Membros e a Comissão devem,
tanto quanto possível, realizar-se por via electrónica.

(16)

O benefício das concessões pautais concedido às rosas
de flor grande, às rosas de flor pequena, aos cravos
unifloros (bloom) e aos cravos multifloros (spray) está
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas no Regulamento (CEE) n.o 4088/87 do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1987, que determina as condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferenciais
na importação de determinados produtos da floricultura,
originários de Chipre, de Israel, da Jordânia e de
Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de
Gaza (6).

Uma vez que os Regulamentos (CE) n.o 1981/94 e (CE)
n.o 934/95 foram por várias vezes objecto de alterações
substanciais, é necessário presentemente reformulá-los e
simplificá-los em conformidade com a Resolução do
Conselho, de 25 de Outubro de 1996, relativa à simplificação e racionalização das regulamentações e dos procedimentos aduaneiros da Comunidade (3). No interesse de
racionalizar a execução das medidas pautais em causa, as
disposições relativas aos contingentes pautais e às quantidades de referência comunitários devem ser agrupadas
num único regulamento que tem em conta as subsequentes alterações dos regulamentos acima referidos em
conjugação com as alterações dos códigos da Nomenclatura Combinada e das subdivisões da Taric.

(9)

Os referidos acordos preferenciais prevêem que, quando
uma quantidade de referência é excedida, a Comunidade
possa, no período preferencial seguinte, substituir a
concessão concedida no âmbito dessa quantidade de
referência por um contingente pautal de igual quantidade.
Em resultado dos acordos concluídos no âmbito das
negociações multilaterais do Uruguay Round, os direitos
aduaneiros da pauta aduaneira comum tornaram-se,
para determinados produtos, tão favoráveis quanto as
concessões pautais que lhes eram concedidas no âmbito
dos acordos preferenciais mediterrânicos. Por conseguinte, não é necessário continuar a prever a gestão do

(1) JO L 199 de 2.8.1994, p. 1. Regulamento
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
(JO L 68 de 16.3.2000, p. 46).
(2) JO L 96 de 28.4.1995, p. 6. Regulamento
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
(JO L 96 de 18.4.2000, p. 33).
(3) JO C 332 de 7.11.1996, p. 1.

com a última redacção
563/2000 da Comissão
com a última redacção
800/2000 da Comissão

L 109/3

(4) JO L 318 de 20.12.1993, p. 18. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2580/2000
(JO L 298 de 25.11.2000, p. 5).
(5) JO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1602/2000 (JO L 188
de 26.7.2000, p. 1).
(6) JO L 382 de 31.12.1987, p. 22. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1300/1997
(JO L 177 de 5.7.1997, p. 1).

L 109/4
(17)

(18)

(19)

(20)
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Os vinhos originários da Argélia, de Marrocos e da
Tunísia com uma denominação de origem controlada
devem ser acompanhados de um certificado de denominação de origem, conforme com o modelo especificado
no acordo preferencial, ou do documento V I 1 ou do
extracto V I 2, anotados em conformidade com o artigo
9.o do Regulamento (CEE) n.o 3590/85 da Comissão, de
18 de Dezembro de 1985, relativo ao atestado e ao
relatório de análise previstos na importação dos vinhos,
sumos e mostos de uvas (1).
O benefício do contingente pautal para os vinhos licorosos originários de Chipre está subordinado ao cumprimento da condição de que os vinhos sejam designados
como «vinhos licorosos» no documento V I 1 ou no
extracto V I 2, previstos no Regulamento (CEE)
n.o 3590/85 da Comissão.
A decisão do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000,
relativa à celebração do Acordo sob forma de troca de
cartas entre a Comunidade Europeia e a República da
Tunísia respeitante às medidas de liberalização recíprocas e à alteração dos protocolos agrícolas do Acordo
de Associação CE/República da Tunísia (2), prevê novas
concessões pautais e alterações às concessões existentes,
algumas das quais se inserem no âmbito de contingentes
pautais ou de quantidades de referência comunitários.
As medidas necessárias à execução do presente regulamento serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/
/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa
as regras de exercício das competências de execução
atribuídas à Comissão (3),

19.4.2001

as rosas de flor pequena, os cravos unifloros (bloom) e os cravos
multifloros (spray), se as condições de preço estabelecidas no
Regulamento (CEE) n.o 4088/87 não forem cumpridas.
2.
As importações para a Comunidade de produtos em
relação aos quais foram restabelecidos os direitos da pauta
aduaneira comum não podem ser imputadas no contingente
pautal respectivo durante a vigência desses direitos.
Artigo 3.o
Condições especiais para beneficiar de contingentes
pautais para determinados vinhos
1.
Para beneficiar dos contingentes pautais comunitários
referidos nos anexos I a III, com os números de ordem
09.1001, 09.1107 e 09.1205, os vinhos devem ser acompanhados de um certificado de denominação de origem, emitido
pelas autoridades competentes argelinas, marroquinas e tunisinas, em conformidade com o modelo previsto no anexo XII,
ou do documento VI 1 ou do extracto VI 2, anotados em
conformidade com o artigo 9.o do Regulamento (CEE)
n.o 3590/85.
2.
O benefício do contingente pautal com o número de
ordem 09.1417, referido no anexo XI, para os vinhos licorosos
originários de Chipre está subordinado ao cumprimento da
condição de que os vinhos sejam designados como «vinhos
licorosos» no documento VI 1 ou no extracto VI 2, previstos
no Regulamento (CEE) n.o 3590/85.
Artigo 4.o

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Concessões pautais concedidas no âmbito de contingentes
pautais ou de quantidades de referência comunitários

Gestão de contingentes pautais e de quantidades de
referência
1.
Os contingentes pautais referidos no presente regulamento são geridos pela Comissão, em conformidade com os
artigos 308.oA a 308.oC do Regulamento (CEE) n.o 2454/93.

Os produtos originários da Argélia, de Marrocos, da Tunísia, do
Egipto, da Jordânia, da Síria, de Israel, da Cisjordânia e da Faixa
de Gaza, da Turquia, de Malta e de Chipre, enumerados nos
anexos I a XI, introduzidos em livre prática na Comunidade,
podem beneficiar da isenção ou de taxas reduzidas de direitos
aduaneiros nos limites de contingentes pautais ou no âmbito
das quantidades de referência comunitários, durante os
períodos e em conformidade com as disposições estabelecidas
no presente regulamento.

2.
Os produtos introduzidos em livre prática com benefício
de taxas de direito preferenciais, em particular as previstas no
âmbito das quantidades de referência referidas no artigo 1.o,
estão sujeitos à vigilância comunitária em conformidade com o
artigo 308.oD do Regulamento (CEE) n.o 2454/93. A Comissão,
em consulta com os Estados-Membros, decidirá a que produtos,
para além dos abrangidos pelas quantidades de referência, se
aplicará essa vigilância.

Artigo 2.

3.
As comunicações relativas à gestão dos contingentes
pautais e das quantidades de referência entre os Estados-Membros e a Comissão efectuar-se-ão, tanto quanto possível,
por via electrónica.

o

Disposições especiais relativas aos contingentes pautais
para as flores e os botões de flores cortados, frescos
1.
A aplicação de contingentes pautais às flores e aos botões
de flores cortados, frescos pode ser suspensa por um regulamento da Comissão e os direitos aduaneiros da pauta aduaneira
comum podem ser restabelecidos para as rosas de flor grande,
(1) JO L 343 de 20.12.1985, p. 20. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 960/1998 (JO
L 135 de 8.5.1998, p. 4).
(2) JO L 336 de 30.12.2000, p. 92.
3
( ) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Artigo 5.o
Atribuição de competências
1.
Sem prejuízo do procedimento previsto no Regulamento
(CE) n.o 3448/93, a Comissão, nos termos do n.o 2 do artigo
6.o do presente regulamento, pode adoptar as disposições
necessárias à aplicação do presente regulamento, designadamente:
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a) Alterações e ajustamentos técnicos que as mudanças dos
códigos da Nomenclatura Combinada e das subdivisões da
Taric tornam necessários;
b) Adaptações que a entrada em vigor de novos acordos,
protocolos, trocas de cartas ou quaisquer outros actos
concluídos entre a Comunidade Europeia e os países mediterrânicos e adoptados pelo Conselho tornam necessárias,
quando esses acordos, protocolos, trocas de cartas ou outros
actos do Conselho especificarem os produtos que podem
beneficiar das preferências pautais no âmbito de contingentes pautais e de quantidades de referência, bem como os
respectivos volumes, direitos aduaneiros, períodos e outros
critérios de elegibilidade.
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2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE.
O período previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/
/468/CE é de três meses.
3.

O Comité aprovará o seu regulamento interno.
Artigo 7.o
Colaboração

Os Estados-Membros e a Comissão colaborarão estreitamente, a
fim de dar cumprimento ao presente regulamento.

2.
As disposições adoptadas em conformidade com o n.o 1
não autorizam a Comissão a:
a) Transportar as quantidades preferenciais de um para outro
período;
b) Transferir quantidades no âmbito de um contingente pautal
ou de uma quantidade de referência para um outro contingente pautal ou para uma outra quantidade de referência;
c) Transferir quantidades de um contingente pautal para uma
quantidade de referência e vice-versa;
d) Alterar os calendários estabelecidos no âmbito de acordos,
protocolos, trocas de cartas ou de outros actos do Conselho;

Artigo 8.o
Revogações
Os Regulamentos (CE) n.o 1981/94 e (CE) n.o 934/95 são
revogados.
As referências aos Regulamentos (CE) n.o 1981/94 e (CE)
n.o 934/95 devem ser consideradas como feitas ao presente
regulamento e interpretadas de acordo com a tabela de correspondência que figura no anexo XIII.
Artigo 9.o

e) Adoptar legislação que afecte os contingentes pautais
geridos por licenças de importação.

Entrada em vigor

Artigo 6.o

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

Comité de Gestão
1.
A Comissão é assistida pelo Comité do Código Aduaneiro
instituído pelo artigo 248.oA do Regulamento (CEE) n.o 2913/
/92 (1), a seguir designado «Comité».

O presente regulamento é aplicável com efeitos desde 1 de
Janeiro de 2001 no que diz respeito aos contingentes pautais
comunitários referidos no anexo III com os números de ordem
09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 e 09.1220.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito no Luxemburgo, em 9 de Abril de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
A. LINDH

(1) JO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2700/2000 (JO L 311
de 12.12.2000, p. 17).
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ANEXO I
ARGÉLIA
Contingentes pautais
Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos tem carácter
meramente indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelos códigos NC em
vigor na data de aprovação do presente regulamento. Nos casos que são indicados códigos ex da NC, o regime
preferencial é determinado pela aplicação conjunta do código NC e do descritivo correspondente.
Número de
ordem

09.1001

09.1003

Código NC

ex
ex
ex
ex

2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84

Período de
contingentamento

Volume do
contingente

Direito do
contingente

Vinhos com as seguintes denominações de origem:
Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar,
Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah,
Coteaux de Tlemcen, de título alcoométrico volúmico adquirido igual ou inferior a 15 % vol, em
recipientes de capacidade não superior a 2 l

de 1.1
a 31.12

224 000 hl

Isenção

Outros vinhos espumantes e vinhos espumosos

de 1.1
a 31.12

224 000 hl

Isenção

Código Taric

Designação das mercadorias

71
71
71
71

2204 10 19
2204 10 99

Outros vinhos de uvas frescas
2204 21 10
2204 21 79
ex 2204 21 80
2204 21 83
ex 2204 21 84

ex 2204 21 94
ex 2204 21 98
ex 2204 21 99
2204 29 10
2204 29 65
ex 2204 29 75
2204 29 83
ex 2204 29 84
ex 2204 29 94
ex 2204 29 98
ex 2204 29 99

71
79
80
10
71
79
80
10
30
10
30
10

10
10
30
10
30
10
30
10
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ANEXO II
MARROCOS

Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos tem carácter
meramente indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelos códigos NC em
vigor na data de aprovação do presente regulamento. Nos casos que são indicados códigos ex da NC, o regime
preferencial é determinado pela aplicação conjunta do código NC e do descritivo correspondente.
PARTE A: Contingentes pautais

Número de
ordem

Código NC

Código
TARIC

Designação das mercadorias

Período de
contingentamento

Flores e seus botões, cortados para ramos ou para
ornamentação:

09.1135
0603 10 10

Rosas

de 15.10
a 14.5

0603 10 40

Gladíolos

de 15.10
a 14.5

0603 10 50

Crisântemos

de 15.10
a 14.5

0603 10 20

Cravos

de 15.10
a 31.5

Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

3 000

Isenção

Flores e seus botões, cortados para ramos ou para
ornamentação:
09.1136

0603 10 30
0603 10 80

Orquídeas e outras flores

de 15.10
a 14.5

2 000

Isenção

09.1115

ex 0701 90 50
ex 0701 90 90

Batatas temporãs, frescas ou refrigeradas

de 1.12
a 30.4

120 000

Isenção

09.1116

0702 00 00

Tomates, frescos ou refrigerados

de 1.1
a 31.12

168 757

Isenção (1)

0702 00 00

Tomates, frescos ou refrigerados

09.1189

de 1.10
a 31.10

5 000 (2) (3)

(4)

09.1190

de 1.11
a 31.3

145 676 (2) (3)

(4)

Cebolas, incluindo cebolas selvagens da espécie
Muscari comosum, frescas ou refrigeradas

de 15.2
a 15.5

7 840

Isenção

10

0703 10 11
0703 10 19
ex 0709 90 90

50

09.1109

ex 0704 90 90

20

Couve chinesa, fresca ou refrigerada

de 1.11
a 31.12

120

Isenção

09.1111

ex 0705 11 00

10

Alface do género «Iceberg», fresca ou refrigerada

de 1.11
a 31.12

120

Isenção

09.1139

0707 00

Pepinos e pepininhos (cornichões), frescos ou refrigerados

de 1.1
a 31.12

5 600

Isenção (1)

09.1137

0707 00 05

Pepinos, frescos ou refrigerados

de 1.11
a 31.5

5 000 (2) (3)

(5)

09.1127
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Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

de 1.11
a 31.12

500 (2) (3)

—

09.1132

de 1.11
a 31.5

5 600

Isenção (1)

09.1133

de 1.10
a 20.4

5 600 (2) (3)

(6)

de 1.1
a 31.12

8 960

Isenção

de 1.1
a 31.12

6 720

Isenção

09.1121

de 1.1
a 31.12

380 800

Isenção (1)

09.1122

de 1.12
a 31.5

300 000 (2) (3)

(7)

de 1.1
a 31.12

168 000

Isenção (1)

de 1.11
a 28/29.2

110 000 (2) (3)

(8)

Marmelos frescos

de 1.1
a 31.12

1 000

Isenção

Pepininhos (cornichões), preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético

de 1.1
a 31.12

3 584

Isenção

Ervilhas (Pisum sativum) e feijão verde preparados
ou conservados, excepto em vinagre ou em ácido
acético, não congelados

de 1.1
a 31.12

10 440

Isenção

Número de
ordem

Código NC

Código
TARIC

09.1138

0709 10 00

Alcachofras, frescas ou refrigeradas

0709 90 70

Aboborinhas, frescas ou refrigeradas

Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados:

09.1141
0709 40 00
ex 0709 51 10
0709 51 30
0709 51 50
ex 0709 51 90

90

Cogumelos, excluindo os cogumelos de cultura

90
Espinafres, espinafres da Nova Zelândia e espinafres
gigantes

ex 0709 90

Outros produtos hortícolas, excluindo as aboborinhas da subposição 0709 90 70, quiabos e cebolas
selvagens da subposição ex 0709 90 90

ex 0710

Produtos hortícolas (não cozidos ou cozidos em
água ou vapor), congelados, excluindo as ervilhas
das subposições 0710 21 00 e ex 0710 29 00 e
outras frutas do género Capsicum ou do género
Pimenta da subposição 0710 80 59

0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
ex 0805 10 80

Laranjas frescas

09.1129

ex
ex
ex
ex
ex

0805 20 10
0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

09.1130

ex 0805 20 10

09.1145

0808 20 90

09.1147

ex 2001 10 00

09.1119

2004 90 50
2005 40 00
2005 59 00

Período de
contingentamento

Aipo, excepto aipo-rábano

0709 70 00

09.1143

Designação das mercadorias

10

05
05
05
05
05, 09
05

90

Tangerinas (incluindo mandarinas e satsumas),
clementinas, wilkings e outros citrinos híbridos
semelhantes, frescos

Clementinas frescas

19.4.2001

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Número de
ordem

Código NC

Código
TARIC

09.1105

ex 2008 50 92
ex 2008 50 94

20
20

09.1149

09.1123

Designação das mercadorias
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Período de
contingentamento

Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

Polpa de damascos, sem adição de álcool ou de
açúcar, em embalagens imediatas de conteúdo
líquido igual ou superior a 4,5 kg

de 1.1
a 31.12

9 899

Isenção

2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78

Misturas de frutas, com adição de açúcar, mas sem
adição de álcool

de 1.1
a 31.12

100

Isenção

2009 11 11
2009 11 19
2009 11 91
2009 11 99
2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 99

Sumos de laranja

de 1.1
a 31.12

37 640

Isenção

dos quais:
09.1124

09.1107

09.1131

ex
ex
ex
ex

2009 11 11
2009 11 19
2009 11 91
2009 11 99

Sumos de laranja importados em embalagens com
uma capacidade igual ou inferior a 2 l

de 1.1
a 31.12

11 292

Isenção

2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 99

10
10
10
11, 19
92, 94
10
10
10
10

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex

2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84

72
72
72
72

Vinhos com as seguintes denominações de origem:
Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour e
Zennata, de título alcoométrico volúmico igual ou
inferior a 15 % vol e em contentores de capacidade
não superior a 2 l

de 1.1
a 31.12

56 000 hl

Isenção

Outros vinhos espumantes e vinhos espumosos

de 1.1
a 31.12

95 200 hl

Isenção

2204 10 19
2204 10 99

Outros vinhos de uvas frescas
2204 21 10
2204 21 79
ex 2204 21 80
2204 21 83
ex 2204 21 84

ex 2204 21 94
ex 2204 21 98
ex 2204 21 99
2204 29 10
2204 29 65

72
79
80
10
72
79
80
10
30
10
30
10
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Número de
ordem

09.1131
(cont.)
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Código NC

ex 2204 29 75
2204 29 83
ex 2204 29 84
ex 2204 29 94
ex 2204 29 98
ex 2204 29 99

Código
TARIC

Designação das mercadorias

19.4.2001

Período de
contingentamento

Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

10
10
30
10
30
10
30
10

(1) A isenção só se aplica ao direito ad valorem.
(2) No âmbito destes contingentes pautais o direito específico previsto na lista comunitária de concessões na OMC é reduzido para zero, se o preço de entrada não for inferior
ao seguinte preço de entrada convencional entre a Comunidade Europeia e Marrocos:
a) para os tomates, 461 euros/tonelada de 1 de Outubro a 31 de Março;
b) para os pepinos, 449 euros/tonelada de 1 de Novembro a 31 de Maio;
c) para as alcachofras, 571 euros/tonelada de 1 de Novembro a 31 de Dezembro;
d) para as aboborinhas:
— 424 euros/tonelada de 1 a 31 de Janeiro, de 1 a 20 de Abril e de 1 de Outubro a 31 de Dezembro,
— durante o período decorrente de 1 de Fevereiro a 31 de Março aplicar-se-á o preço de entrada «OMC» que é mais favorável do que o preço de entrada convencional;
e) para as laranjas: 264 euros/tonelada, de 1 de Dezembro a 31 de Maio;
f) para as clementinas, 484 euros/tonelada de 1 de Novembro até ao fim de Fevereiro.
(3) Se o preço de entrada de um lote for inferior em 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % ao preço de entrada convencional tal como especificado na nota de pé-de-página (2), o direito
aduaneiro específico do contingente será igual, respectivamente, a 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % do preço de entrada convencional. Se o preço de entrada de um lote for inferior a
92 % do preço de entrada convencional, aplicar-se-á o direito aduaneiro específico consolidado na OMC.
4
( ) Isenção igualmente do direito ad valorem, no âmbito do contingente pautal com o número de ordem 09.1116.
5
( ) Isenção igualmente do direito ad valorem, no âmbito do contingente pautal com o número de ordem 09.1139.
(6) Isenção igualmente do direito ad valorem durante o período de 1 de Abril a 20 de Abril, no âmbito do contingente pautal com o número de ordem 09.1132.
(7) Isenção igualmente do direito ad valorem, no âmbito do contingente pautal com o número de ordem 09.1121.
(8) Isenção igualmente do direito ad valorem, no âmbito do contingente pautal com o número de ordem 09.1129.

PARTE B: Quantidades de referência

Número de
ordem

18.0005

Código NC

Designação das mercadorias

Período de
quantidade de
referência

Volume da
quantidade de
referência
(em toneladas)

Direito da
quantidade de
referência

Outras plantas vivas (incluidas as suas raízes),
estacas a enxertos; micélios de cogumelos;
excluindo as rosas da subposição 0602 40

de 1.1
a 31.12

336

Isenção (1)

Chaloras, alho comum, alho-porro e outros
produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados

de 1.1
a 31.12

168

Isenção

ex 0704

Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada,
couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes
do género Brassica, frescos ou refrigerados,
excluindo a couve chinesa

de 1.1
a 31.12

560

Isenção

0705

Alface (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.),
frescas ou refrigeradas

0706

Cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi,
aipo-rábano, rabanetes e raízes comestíveis semelhantes, frescos ou refrigerados

18.0070

0709 60 10

Pimentos doces ou pimentões, frescos ou refrigerados

de 1.1
a 31.12

3 360

Isenção

18.0075

0711 10 00
0711 40 00
ex 0711 90

Cebolas, pepinos e pepininhos (cornichões), outros
produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas, conservados transitoriamente, mas impróprios para a alimentação nesse estado, excluindo os
frutos do género Capsicum ou do género Pimenta

de 1.1
a 31.12

560

Isenção

18.0020

18.0035

ex 0602

Código
TARIC

0703 10 90
0703 20 00
0703 90 00

19.4.2001

Número de
ordem

18.0085

Código NC

18.0147

Código
TARIC

ex 0712

18.0115
18.0127
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0804 20
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

0805 10 80
0805 20 10
0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90
0805 30 10
0805 30 90

90
99
99
99
99
91, 99
99
91, 99

Designação das mercadorias
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Período de
quantidade de
referência

Volume da
quantidade de
referência
(em toneladas)

Direito da
quantidade de
referência

Produtos hortícolas secos, mesmo cortados em
pedaços ou fatias, ou ainda triturados ou em pó,
mas sem qualquer outro preparo, excluindo as
cebolas e as azeitonas

de 1.1
a 31.12

560

Isenção

Figos, frescos ou secos

de 1.1
a 31.12

336

Isenção

Laranjas, com excepção das frescas
Tangerinas (incluindo mandarinas e satsumas),
clementinas, wilkings e outros citrinos híbridos
semelhantes, com excepção dos frescos

de 1.1
a 31.12

1 120

Isenção (1)

de 1.1
a 31.12

560

Isenção

Limões e limas, com excepção dos frescos

0809 10 00

Damascos, frescos

0809 20

Cerejas, frescas

0809 30

Pêssegos, incluidas as nectarinas, frescos

18.0150

0810 50 00

Kiwis, frescos

de 1.1
a 30.4

240

Isenção

18.0200

2008 50 61
2008 50 69

Damascos, preparados ou conservados de outro
modo, sem adição de álcool, com adição de açúcar
e em embalagens imediatas de conteúdo liquido
superior a 1 kg

de 1.1
a 31.12

7 560

Isenção

18.0230

ex 2008 50 99
ex 2008 70 99

Damascos e pêssegos em metades (incluindo as
nectarinas), preparados ou conservados de outro
modo, sem adição de álcool ou de açúcar, em
embalagens imediatas de conteúdo líquido inferior
a 4,5 kg

de 1.1
a 31.12

7 200

Isenção

18.0245

2009 20 99

Sumo de toranja

de 1.1
a 31.12

960

Isenção

10
10

(1) A isenção só se aplica ao direito ad valorem.
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ANEXO III
TUNÍSIA
Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos tem carácter
meramente indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelos códigos NC em
vigor na data de aprovação do presente regulamento. Nos casos que são indicados códigos ex da NC, o regime
preferencial é determinado pela aplicação conjunta do código NC e do descritivo correspondente.

PARTE A: Contingentes pautais
Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

de 1.1
a 31.12

50

Isenção

Flores e seus botões, cortados para ramos ou para
ornamentação

de 1.1
a 31.12

1 000 (1)

Isenção

Batatas temporãs, frescas ou refrigeradas

de 1.1
a 31.3

16 800 (1)

Isenção

Azeitonas, conservadas transitoriamente, não destinadas à produção de azeite (2)

de 1.1
a 31.12

10

Isenção

Laranjas frescas

de 1.1
a 31.12

35 123 (1)

Isenção (3)

Preparações e conservas de sardinhas do género
Sardina pilchardus

de 1.1
a 31.12

100

Isenção

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

Tomates preparados ou conservados, excepto em
vinagre ou em ácido acético, com excepção dos
inteiros ou em pedaços, de teor, em peso, de
matéria seca, inferior a 12 %

de 1.1
a 31.12

2 500 (4)

Isenção

09.1220

2003 20 00

Trufas, preparadas ou conservadas, excepto em
vinagre ou em ácido acético

de 1.1
a 31.12

5

Isenção

09.1203

ex 2008 50 92
ex 2008 50 94

Polpa de damasco, sem adição de álcool ou de
açúcar, em embalagens imediatas de conteúdo
líquido igual ou superior a 4,5 kg

de 1.1
a 31.12

5 160

Isenção

09.1217

2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78

Misturas de frutas, sem adição de álcool, com
adição de açúcar

de 1.1
a 31.12

1 000

Isenção

Vinhos com as seguintes denominações de origem:
Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem,
Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag, de teor
alcoométrico volúmico adquirido igual ou inferior a
15 % vol em recipientes de capacidade não superior
a 2 l

de 1.1
a 31.12

56 000 hl

Isenção

Número de
ordem

Código NC

09.1218

0409 00 00

Mel natural

09.1211

0603 10

09.1213

ex 0701 90 50

09.1219

0711 20 10

09.1207

0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
ex 0805 10 80

10

09.1201

ex 1604 13 11
ex 1604 13 19
ex 1604 20 50

20
20
10

09.1215

09.1205

ex
ex
ex
ex

2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84

Código
TARIC

20
20

73
73
73
73

Designação das mercadorias

Período de
contingentamento

19.4.2001

Número de
ordem

09.1209

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código NC

Código
TARIC

2204 10 19
2204 10 99

Designação das mercadorias

Outros vinhos espumantes e vinhos espumosos

L 109/13

Período de
contingentamento

de 1.1
a 31.12

Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

179 200 hl

Isenção

Outros vinhos de uvas frescas
2204 21 10
2204 21 79
ex 2204 21 80
2204 21 83
ex 2204 21 84

ex 2204 21 94
ex 2204 21 98
ex 2204 21 99
2204 29 10
2204 29 65
ex 2204 29 75
2204 29 83
ex 2204 29 84
ex 2204 29 94
ex 2204 29 98
ex 2204 29 99

73
79
80
10
73
79
80
10
30
10
30
10

10
10
30
10
30
10
30
10

(1) Esse volume do contingente será aumentado, de 1 de Janeiro de 2002 a 1 de Janeiro de 2005, em quatro parcelas iguais correspondentes a 3 % desse volume.
(2) A admissão nesta subposição está sujeita às condições previstas nas disposições comunitárias em vigor na matéria (ver artigos 291.o a 300.o do Regulamento (CEE)
2454/93 da Comissão — JO L 253 de 11.10.1993, p. 71 — e respectivas modificações).
(3) A isenção só se aplica ao direito ad valorem.
(4) Esse volume do contingente será aumentado em 1 de Janeiro de 2002 para 2 875 toneladas, em 1 de Janeiro de 2003 para 3 250 toneladas, em 1 de Janeiro de 2004 para
3 625 toneladas e em 1 de Janeiro de 2005 para 4 000 toneladas.

PARTE B: Quantidades de referência

Número
de ordem

Código NC

18.0110

0802 11 90
0802 12 90

18.0125

ex 0805 10 80

18.0145

0809 10 00

Código
TARIC

90

Volume
da quantidade
de referência
(em toneladas)

Direito
da quantidade
de referência

de 1.1
a 31.12

1 120 (1)

Isenção (1)

Laranjas, com excepção das frescas

de 1.1
a 31.12

1 680 (1)

Isenção

Damascos, frescos

de 1.1
a 31.12

2 240 (1)

Isenção (2)

Designação das mercadorias

Período
da quantidade
de referência

Amêndoas, com excepção das amêndoas amargas,
com ou sem casca

(1) Esse volume da quantidade de referência será aumentado, de 1 de Janeiro de 2002 a 1 de Janeiro de 2005, em quatro parcelas iguais correspondentes a 3 % desse volume.
(2) A isenção só se aplica ao direito ad valorem.
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ANEXO IV
EGIPTO
Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos tem carácter
meramente indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelos códigos NC em
vigor na data de aprovação do presente regulamento. Nos casos que são indicados códigos ex da NC, o regime
preferencial é determinado pela aplicação conjunta do código NC e do descritivo correspondente.
PARTE A: Contingentes pautais
Direito do
contingente

de 1.1
a 31.3

109 760

Isenção

Cebolas, incluindo cebolas selvagens da espécie
Muscari comosum, frescas ou refrigeradas

de 1.2
a 15.5

12 120

Isenção

Feijões (Phaseolus spp.), frescos ou refrigerados

de 1.11
a 30.4

7 680

Isenção

Cebolas secas, mesmo cortadas em pedaços ou
fatias, ou ainda trituradas ou em pó, mas sem
qualquer outro preparo

de 1.1
a 31.12

5 880

Isenção

de 1.7
a 30.6
de 1.12
a 31.5

7 840

Isenção (1)

Código NC

09.1705

ex 0701 90 50

Batatas temporãs, frescas ou refrigeradas

09.1703

0703 10 11
0703 10 19
ex 0709 90 90

50

09.1709

ex 0708 20 00

10, 20

09.1701

0712 20 00

0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
ex 0805 10 80

Código
TARIC

Volume do
contingente
(em toneladas)

Número de
ordem

Designação das mercadorias

Período de
contingentamento

Laranjas frescas
10

09.1707
09.1711

8 000 (2)

(3)

(1) A isenção só se aplica ao direito ad valorem.
(2) No âmbito deste contingente pautal o direito específico previsto na lista comunitária de concessões na OMC é reduzido para zero, se o preço de entrada não for inferior a
264 euros/tonelada, sendo o preço de entrada convencional entre a Comunidade Europeia e o Egipto. Se o preço de entrada de um lote for inferior a 2 %, 4 %, 6 % ou 8 %
do preço de entrada convencional, o direito aduaneiro específico do contingente será igual, respectivamente, a 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % do preço de entrada convencional, se o
preço de entraa de um lote for inferior a 92 % do preço de entrada convencional, aplicar-se-á o direito aduaneiro específico consolidado na OMC.
3
( ) Isenção igualmente do direito ad valorem, no âmbito do contingente pautal com o número de ordem 09.1707.

PARTE B: Quantidades de referência

Número de
ordem

Código NC

18.0030

0703 20 00

18.0040

ex 0707 00 05

18.0050

0709 10 00

Código
TARIC

Designação das mercadorias

Alho comum, fresco ou refrigerado

10, 90

Pepinos com um comprimento não superior a
15 cm, frescos ou refrigerados
Alcachofras, frescas ou refrigeradas

Período da
quantidade de
referência

de 1.2
a 31.5

Volume da
quantidade de
referência
(em toneladas)

Direito da
quantidade de
referência

1 920

Isenção

de 1.1
a 28/29.2

120

Isenção (1)

de 1.10
a 31.12

120

Isenção (1)

19.4.2001

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Número de
ordem

Código NC

Código
TARIC

18.0090

ex 0712 90 90

20

18.0140

ex 0807 19 00

10, 91

(1) A isenção só se aplica ao direito ad valorem.

Designação das mercadorias

L 109/15

Período da
quantidade de
referência

Volume da
quantidade de
referência
(em toneladas)

Direito da
quantidade de
referência

Alhos secos

de 1.1
a 31.12

1 200

Isenção

Outros melões com um peso igual ou inferior a
600 gramas, frescos

de 1.1
a 31.3

120

Isenção
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ANEXO V
JORDÂNIA
Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos tem carácter
meramente indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelos códigos NC em
vigor na data de aprovação do presente regulamento. Nos casos que são indicados códigos ex da NC, o regime
preferencial é determinado pela aplicação conjunta do código NC e do descritivo correspondente.
PARTE A: Contingentes pautais
Número de
ordem

Código NC

09.1152

0603 10

Código
TARIC

Designação das mercadorias

Período de
contingentamento

Flores e seus botões, cortados para ramos ou para
ornamentação

de 1.1
a 31.10

Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

56

Isenção

Volume da
quantidade de
referência
(em toneladas)

Direito da
quantidade de
referência

PARTE B: Quantidades de referência

Designação das mercadorias

Período da
quantidade de
referência

10, 90

Pepinos com um comprimento não superior a
15 cm, frescos ou refrigerados

de 1.1
a 28/29.2

120

Isenção (1)

10, 91

Outros melões com um peso igual ou inferior a
600 gramas, frescos

de 1.1
a 31.3

120

Isenção

Número de
ordem

Código NC

Código
TARIC

18.0040

ex 0707 00 05

18.0140

ex 0807 19 00

(1) A isenção só se aplica ao direito ad valorem.

ANEXO VI
SÍRIA
Quantidade de referência
Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos tem carácter
meramente indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelos códigos NC em
vigor na data de aprovação do presente regulamento. Nos casos que são indicados códigos ex da NC, o regime
preferencial é determinado pela aplicação conjunta do código NC e do descritivo correspondente.

Número de
ordem

Código NC

18.0080

0712 20 00

Código Taric

Designação das mercadorias

Cebolas secas, mesmo cortadas em pedaços ou
fatias, ou ainda trituradas ou em pó, mas sem
qualquer outro preparo

Período da
quantidade de
referência

de 1.1
a 31.12

Volume da
quantidade de
referência
(em toneladas)

Direito da
quantidade de
referência

840

Isenção

19.4.2001
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ANEXO VII
ISRAEL
Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos tem carácter
meramente indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelos códigos NC em
vigor na data de aprovação do presente regulamento. Nos casos que são indicados códigos ex da NC, o regime
preferencial é determinado pela aplicação conjunta do código NC e do descritivo correspondente.

PARTE A: Contingentes pautais
Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

de 1.1
a 31.12

19 500

Isenção

Outras flores e seus botões, cortados para ramos ou
para ornamentação

de 1.11
a 15.4

5 000

Isenção

Flores e seus botões, frescos, secos, branqueados,
tingidos, impregnados ou preparados de outro modo

de 1.1
a 31.12

100

Isenção

Batatas temporãs, frescas ou refrigeradas

de 1.1
a 31.3

22 400

Isenção

Tomates, frescos ou refrigerados

de 1.1
a 31.12

1 000

Isenção (1)

Cebolas, incluindo cebolas selvagens da espécie
Muscari comosum, frescas ou refrigeradas

de 15.2
a 15.5

13 400

Isenção

Couve chinesa, fresca ou refrigerada

de 1.11
a 31.3

1 120

Isenção

Alfaces repolhudas, frescas ou refrigeradas

de 1.11
a 31.3

336

Isenção

10

Cenouras, frescas ou refrigeradas

de 1.1
a 30.4

6 832

Isenção

10

Aipo, fresco ou refrigerado

de 1.1
a 30.4

13 000

Isenção

0709 60 10

Pimentos doces ou pimentões, frescos ou refrigerados

de 1.1
a 31.12

8 900

Isenção

09.1343

0709 90 90
0810 90 85

Outros frutos frescos e produtos hortícolas frescos
ou refrigerados

de 1.1
a 31.12

2 240

Isenção

09.1353

0710 40 00
2004 90 10

Milho doce, congelado

de 1.1
a 31.12

10 600

70 % do
direito
específico

09.1354

0711 90 30
2001 90 30
2005 80 00

Milho doce, não congelado

de 1.1
a 31.12

5 400

70 % do
direito
específio

09.1344

0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90

Tomates, cenouras e outros produtos hortícolas,
secos, inteiros, cortados em pedaços ou fatias, triturados ou em pó, mas sem qualquer outro preparo

de 1.1
a 31.12

100

Isenção

Número de
ordem

Código NC

09.1306

Código
TARIC

Designação das mercadorias

Período de
contingentamento

0603 10

Flores e seus botões, cortados para ramos ou para
ornamentação

09.1341

0603 10 80

09.1351

0603 90 00

09.1309

ex 0701 90 50

09.1342

0702 00 00

09.1335

0703 10 11
0703 10 19
ex 0709 90 90

50

09.1311

ex 0704 90 90

20

09.1313

0705 11 00

09.1317

ex 0706 10 00

09.1321

ex 0709 40 00

09.1303

L 109/18

Número de
ordem

09.1323

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código NC

0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
ex 0805 10 80

Código
TARIC

19.4.2001

Período de
contingentamento

Designação das mercadorias

Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

Laranjas frescas

de 1.7
a 30.6

200 000

Isenção (1) (2)

10

09.1325

ex
ex
ex
ex
ex

0805 20 10
0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

05
05
05
05
05, 09

Tangerinas, mandarinas e satsumas clementinas,
wilkings e outros citrinos híbridos semelhantes,
frescos

de 1.1
a 31.12

21 000

Isenção (1)

09.1345

ex
ex
ex
ex
ex

0805 20 10
0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

05
05
05
05
05, 09

Tangerinas, mandarinas e satsumas clementinas,
wilkings e outros citrinos híbridos semelhantes,
frescos

de 15.3
a 30.9

14 000

Isenção (1)

09.1315

ex 0805 30 10

05

Limões frescos

de 1.1
a 31.12

7 700

Isenção (1)

09.1346

ex 0805 30 90

11, 19

Limas frescas

de 1.1
a 31.12

1 000

Isenção

09.1327

0807 11 00

Melancias, frescas

de 1.4
a 15.6

9 400

Isenção

09.1329

0807 19 00

Outros melões, frescos

de 1.11
a 31.5

11 400

Isenção

09.1339

0810 10 00

Morangos, frescos

de 1.11
a 31.3

2 600

Isenção

09.1337

ex 0812 90 20

Laranjas, trituradas, conservadas transitoriamente

de 1.1
a 31.12

10 000

Isenção

09.1355

1704 90 30

Chocolate branco

de 1.1
a 31.12

100

09.1356

1806

Chocolate e outras
contendo cacau

alimentícias

de 1.1
a 31.12

2 500

Preparações para alimentação de crianças, contendo
leite e produtos lácteos

de 1.1
a 31.12

100

70 % do
elemento
agrícola

Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou
por torrefacção [por exemplo: flocos de milho (corn
flakes)]; cereais (excepto milho) em grãos ou sob a
forma de flocos ou de outros grãos trabalhados (com
excepção da farinha e da sêmola), pré-cozidos ou
preparados de outro modo, não especificados nem
compreendidos

de 1.1
a 31.12

200

70 % do
direito
específico ou
do elemento
agrícola

09.1357

ex 1901 10 00

ex 1901 90 99
ex 2106 10 80
ex 2106 90 98

09.1358

1904

10

22, 26,
30, 34,
38, 42,
46, 50,
54, 58,
62, 66
14, 20,
52, 56,
80, 84
20
23, 27,
33, 37,
43, 47

preparações

70 % do
direito
específico
85 % do
direito
específico ou
do elemento
agrícola

19.4.2001

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código
TARIC

L 109/19

Código NC

09.1359

1905

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

de 1.1
a 31.12

3 200

70 % do
direito
específico ou
do elemento
agrícola

09.1307

2002 10 10

Tomates pelados, excepto em vinagre ou em ácido
acético

de 1.1
a 31.12

3 500

Isenção

09.1348

2004 90 98

Outros produtos hortícolas, preparados ou conservados, excepto em vinagre ou em ácido acético,
congelados

de 1.1
a 31.12

1 000

Isenção

Designação das mercadorias

Período de
contingentamento

Volume do
contingente
(em toneladas)

Número de
ordem

Direito do
contingente

09.1349

ex
ex
ex
ex
ex
ex

2008 40 71
2008 50 71
2008 70 71
2008 92 74
2008 92 78
2008 99 68

10
10
10
13
30
30

Pedaços de maçãs, de pêras, de damascos, de
pêssegos e misturas de pedaços de frutas, fritos em
óleo

de 1.1
a 31.12

100

Isenção

09.1301

ex 2008 50 92
ex 2008 50 94

20
20

Polpa de damascos, sem adição de álcool ou de
açúcar, em embalagens imediatas de conteúdo
líquido igual ou superior a 4,5 kg

de 1.1
a 31.12

180

Isenção

09.1350

2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78

Misturas de frutas, com adição de açúcar, mas sem
adição de álcool

de 1.1
a 31.12

250

Isenção

09.1331

2009 11 11
2009 11 19
2009 11 91
2009 11 99
2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 99

Sumos de laranja

de 1.1
a 31.12

92 600

Isenção (1)

Sumos de laranja importados em embalagens com
uma capacidade igual ou inferior a 2 l

de 1.1
a 31.12

22 400

Isenção (1)

Sumo de tomate

de 1.1
a 31.12

10 200

Isenção

Outros vinhos de uvas frescas

de 1.1
a 31.12

1 610 hl

Isenção

dos quais:
09.1333

ex
ex
ex
ex

2009 11 11
2009 11 19
2009 11 91
2009 11 99

ex
ex
ex
ex

2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 99

09.1319
09.1352

10
10
10
11, 19
92, 94
10
10
10
10

2009 50

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

2204 21 10
2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84
2204 21 94
2204 21 98
2204 21 99

79, 80
79, 80
10, 79, 80
10, 79, 80
10, 30
10, 30
10

(1) A isenção só se aplica ao direito ad valorem.
(2) No âmbito deste contingente pautal o direito específico previsto na lista comunitária de concessões na OMC é reduzido para zero, para o período de 1 de Dezembro a 31
de Maio, se o preço de entrada não for inferior a 264 euros/tonelada, sendo o preço de entrada convencional entre a Comunidade Europeia e Israel. Se o preço de entrada
de um lote for inferior a 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % do preço de entrada convencional, o direito aduaneiro específico do contingente será igual, respectivamente, a 2 %, 4 %, 6 %
ou 8 % do preço de entrada convencional. Se o preço de entrada de um lote for inferior a 92 % do preço de entrada convencional, aplicar-se-á o direito aduaneiro
específico consolidado na OMC.
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PARTE B: Quantidades de referência

Código
TARIC

Volume da
quantidade de
referência
(em toneladas)

Direito da
quantidade de
referência

de 1.12
a 30.4

1 440

Isenção

Abacates, frescos ou refrigerados

de 1.1
a 31.12

37 200

Isenção

Uvas frescas, de mesa

de 15.5
a 11.7

2 280

Isenção

Kiwis, frescos

de 1.1
a 30.4

240

Isenção

Outros citrinos, triturados, conservados transitoriamente

de 1.1
a 31.12

1 320

Isenção

Pedaços de toranjas

de 1.1
a 31.12

16 440

Isenção

Toranjas inteiras

de 1.1
a 31.12

2 400

Isenção

Toranjas inteiras, polpa de citrinos e citrinos finamente triturados

de 1.1
a 31.12

3 480

Isenção

Pedaços de toranjas

de 1.1
a 31.12

5 000

Isenção

Sumo de toranja

de 1.1
a 31.12

34 440

Isenção

Número de
ordem

Código NC

18.0060

0709 30 00

Beringelas, frescas ou refrigeradas

18.0120

0804 40 00

18.0130

ex 0806 10 10

18.0150

0810 50 00

18.0160

ex 0812 90 95

18.0190

2008 30 51
2008 30 71

18.0215

ex 2008 30 79

10

18.0220

ex 2008 30 91

11, 12,
13, 19,
91, 92

18.0225

ex 2008 30 99

11

18.0240

2009 20 11
2009 20 19
2009 20 99

91, 99

11, 20

Designação das mercadorias

Período da
quantidade de
referência
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ANEXO VIII
CISJORDÂNIA E FAIXA DE GAZA
Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos tem carácter
meramente indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelos códigos NC em
vigor na data de aprovação do presente regulamento. Nos casos que são indicados códigos ex da NC, o regime
preferencial é determinado pela aplicação conjunta do código NC e do descritivo correspondente.
PARTE A: Contingentes pautais
Número de
ordem

Código NC

Código
TARIC

Designação das mercadorias

Período de
contingentamento

Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

09.1382

0603 10

Flores e seus botões, cortados para ramos ou para
ornamentação

de 1.1
a 31.12

1 500

Isenção

09.1381

0810 10 00

Morangos, frescos

de 1.11
a 31.3

1 200

Isenção

Volume da
quantidade de
referência
(em toneladas)

Direito da
quantidade de
referência

PARTE B: Quantidades de referência

Código NC

18.0310

0702 00 00

Tomates, frescos ou refrigerados

de 1.12
a 31.3

1 000

Isenção (1)

18.0320

0709 30 00

Beringelas, frescas ou refrigeradas

de 15.1
a 30.4

3 000

Isenção

18.0330

0709 60 10

Pimentos doces ou pimentões, frescos ou refrigerados

de 1.1
a 31.12

1 000

Isenção

18.0340

0709 90 70

Aboborinhas, frescas ou refrigeradas

18.0350

0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
ex 0805 10 80

18.0360

ex
ex
ex
ex
ex

0805 20 10
0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

18.0370

ex 0805 30 10

18.0380

0807 19 00

Código
TARIC

Período da
quantidade de
referência

Número de
ordem

Designação das mercadorias

de 1.12
a 28/29.2

300

Isenção (1)

Laranjas frescas

de 1.1
a 31.12

25 000

Isenção (1)

Tangerinas, mandarinas e satsumas clementinas,
wilkings e outros citrinos híbridos semelhantes

de 1.1
a 31.12

500

Isenção (1)

Limões frescos

de 1.1
a 31.12

800

Isenção (1)

Outros melões, frescos

de 1.11
a 31.5

10 000

10
05
05
05
05
05, 09
05

(1) A isenção só se aplica ao direito ad valorem.

Isenção
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ANEXO IX
TURQUIA
Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos tem carácter
meramente indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelos códigos NC em
vigor na data de aprovação do presente regulamento. Nos casos que são indicados códigos ex da NC, o regime
preferencial é determinado pela aplicação conjunta do código NC e do descritivo correspondente.
Contingentes pautais

Número de
ordem

Código NC

Código
TARIC

Designação das mercadorias

Período de
contingentamento

Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

09.0211

0703 10 11
0703 10 19

Cebolas, frescas ou refrigeradas

de 16.5
a 14.2

2 000

Isenção

09.0213

0709 30 00

Beringelas, frescas ou refrigeradas

de 1.5
a 14.1

1 000

Isenção

09.0215

0709 90 70

Aboborinhas, frescas ou refrigeradas

de 1.3
a 30.11

500

Isenção (1)

09.0217 (2)

0807 11 00

Melancias, frescas

de 16.6
a 31.3

14 000

Isenção

Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou
vapor, congeladas, de teor de açúcares
superior a 13 %, em peso:

de 1.1
a 31.12

100

Isenção

de 1.1
a 31.12

8 000

Isenção

09.0219

0811 10 11

Morangos:

0811 20 11

Framboesas, amoras, incluídas as silvestres,
amoras-framboesas e groselhas

0811 90 19

Outros

09.0221

Tomates preparados ou conservados,
excepto em vinagre ou em ácido acético:
2002 10

inteiros ou em pedaços

2002 90 11
2002 90 19

de teor, em peso, de matéria seca, inferior a
12 %

09.0207 (2)

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

Tomates preparados ou conservados,
excepto em vinagre ou em ácido acético,
com excepção dos inteiros ou em pedaços,
de teor, em peso, de matéria seca, inferior a
12 %

de 1.1
a 30.6

15 000 de teor,
em peso, de
matéria seca
entre 28 % e
30 % (3)

Isenção

09.0209 (2)

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

Tomates preparados ou conservados,
excepto em vinagre ou em ácido acético,
com excepção dos inteiros ou em pedaços,
de teor, em peso, de matéria seca, inferior a
12 %

de 1.7
a 31.12

15 000, de teor,
em peso, de
matéria seca
entre 28 % e
30 % (3)

Isenção

09.0223

2007 91 30

Doces, geleias, marmeladas, purés e pastas
de frutas, obtidos por cozimento de
citrinos, de teor de açúcares superior a
13 % e não superior a 30 %, em peso, com
excepção das preparações homogeneizadas

de 1.1
a 31.12

100

Isenção
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Número de
ordem

Código NC

09.0225

2007 99 39

09.0203

ex 2008 50 92
ex 2008 50 94

Código
TARIC

20
20

L 109/23
Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

de 1.1
a 31.12

100

Isenção

de 1.1
a 31.12

600

Isenção

Designação das mercadorias

Período de
contingentamento

Outras preparações de frutas, de teor de
açúcares superior a 30 %, em peso
Polpa de damascos, sem adição de álcool
ou de açúcar, em embalagens imediatas
de conteúdo líquido igual ou superior a
4,5 kg

(1) A isenção só se aplica ao direito ad valorem.
(2) Suspenso pelo Regulamento (CE) n.o 1506/98 do Conselho (JO L 200 de 16.7.1998, p. 1).
(3) Para a gestão destes contingentes pautais comunitários, aplicam-se os seguintes coeficientes às importações de produtos com um teor, em peso, de matéria seca diferente de
28 % — 30 %
Teor, em peso, de matéria seca
Coeficientes
Superior a:

Mas inferior a:

12

14

0,44828

14

16

0,51724

16

18

0,58621

18

20

0,65517

20

22

0,72414

22

24

0,7931

24

26

0,86207

26

28

0,93103

28

30

1

30

32

1,06897

32

34

1,13793

34

36

1,20689

36

38

1,27586

38

40

1,34483

40

42

1,41379

42

93

1,44828

93

100

3,32759

L 109/24

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

19.4.2001

ANEXO X
MALTA
Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos tem carácter
meramente indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelos códigos NC em
vigor na data de aprovação do presente regulamento. Nos casos que são indicados códigos ex de NC, o regime
preferencial é determinado pela aplicação conjunta do código NC e do descritivo correspondente.
PARTE A: Contingentes pautais
Número de
ordem

09.1451

Código NC

Código TARIC

2203 00

Designação das mercadorias

Cervejas de malte

Período de contingentamento

de 1.1 a 31.12

Volume do
contingente

5 000 hl

Direito do
contingente

Isenção

PARTE B: Quantidades de referência

Número de
ordem

Código NC

18.0015

ex 0701 90 50

18.0040

ex 0707 00 95

Código TARIC

10, 90

(1) A isenção só se aplica ao direito ad valorem.

Designação das mercadorias

Período da
quantidade de
referência

Batatas temporãs, frescas ou
refrigeradas

de 1.1 a 31.5

Pepinos com um comprimento não superior a
15 cm, frescos ou refrigerados

de 1.1 a 28/29.2

Volume da
quantidade de
referência
(em toneladas)

3 360
60

Direito da
quantidade de
referência

Isenção
Isenção (1)
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ANEXO XI
CHIPRE
Sem prejuízo das regras para a interpretação da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos tem carácter
meramente indicativo, sendo o regime preferencial determinado, no âmbito do presente anexo, pelos códigos NC em
vigor na data de aprovação do presente regulamento. Nos casos que são indicados códigos ex da NC, o regime
preferencial é determinado pela aplicação conjunta do código NC e do descritivo correspondente.

PARTE A: Contingentes pautais
Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

de 1.11
a 31.10

75

Isenção

Batatas temporãs, frescas ou refrigeradas

de 16.5
a 30.6

110 000

Isenção

20

Couve chinesa, fresca ou refrigerada

de 1.11
a 31.12

150

Isenção

ex 0705 11 00

10

Alface do género «Iceberg», fresca ou refrigerada

de 1.11
a 31.12

150

Isenção

09.1403

ex 0706 10 00

10

Cenouras, frescas ou refrigeradas

de 1.4
a 15.5

3 750

Isenção

09.1411

ex 0706 90 90

20

Beterrabas para salada, frescas ou refrigeradas

de 1.1
a 31.12

2 250

Isenção

09.1405

0709 30 00

Beringelas, frescas ou refrigeradas

de 1.10
a 30.11

450

Isenção

09.1409

0709 60 10

Pimentos doces ou pimentões, frescos ou refrigerados

de 1.1
a 31.12

450

Isenção

09.1431

0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50

Laranjas frescas

de 1.12
a 31.5

48 200

Isenção (1)

09.1407

ex 0806 10 10

Uvas frescas, de mesa

de 8.6
a 9.8

11 000

Isenção (2)

09.1413

0806 20 11
0806 20 12
0806 20 18
ex 0806 20 91
ex 0806 20 92
ex 0806 20 98

Uvas secas, apresentadas ou embalagens imediatas
de conteúdo líquido inferior ou igual a 15 kg

de 1.1
a 31.12

2 250

Isenção

Número
de ordem

Código NC

09.1420

0603 10

09.1401

ex 0701 90 50

09.1425

ex 0704 90 90

09.1427

Código
TARIC

91, 99

Designação das mercadorias

Período de
contingentamento

Flores e seus botões, cortados para ramos ou para
ornamentação

10
10
10

09.1429

2008 99 43
2008 99 53

Uvas, preparadas ou conservadas de outro modo,
sem adição de álcool, com adição de açúcar, não
especificadas nem compreendidas noutras posições

de 1.1
a 31.12

2 500

Isenção

09.1421

2009 60 51
2009 60 71
ex 2009 60 90
2204 30 92

Sumo de uva concentrado (incluídos os mostos de
uvas)

de 1.1
a 31.12

4 950

Isenção (2)

10
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Número
de ordem

Código NC

Código
TARIC

09.1415

2204 21 79
ex 2204 21 80
ex 2204 21 83
ex 2204 21 84

79, 80
79, 80
79, 80

09.1423

2204 29 65
ex 2204 29 75
ex 2204 29 83
ex 2204 29 84

10
80
30

09.1417

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

10
10
10
10
10
10
10
10

2204 21 83
2204 21 84
2204 21 94
2204 21 98
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 94
2204 29 98

Designação das mercadorias

19.4.2001

Período de
contingentamento

Volume do
contingente
(em toneladas)

Direito do
contingente

Outros vinhos de uvas frescas, em recipientes de
capacidade não superior a 2 l, de título alcoométrico volúmico adquirido não superior a 15 % vol,
com excepção dos vinhos licorosos, de título alcoométrico volúmico adquirido não superior a
15 % vol

de 1.1
a 31.12

52 500 hl

Isenção

Outros vinhos de uvas frescas, em recipientes de
capacidade não superior a 2 l, de título alcoométrico volúmico adquirido não superior a 15 % vol,
com excepção dos vinhos licorosos, de título alcoométrico volúmico adquirido não superior a
15 % vol

de 1.1
a 31.12

29 120 hl

Isenção

Vinhos licorosos, de título alcoométrico volúmico
adquirido não superior a 15 % vol

de 1.1
a 31.12

225 000 hl

Isenção

(1) No âmbito deste contingente pautal o direito específico previsto na lista comunitária de concessões na OMC é reduzido para zero, se o preço de entrada não for inferior a
264 euros/tonelada, sendo o preço de entrada convencional entre a Comunidade Europeia e Chipre. Se o preço de entrada de um lote for inferior a 2 %, 4 %, 6 % ou 8 %
do preço de entrada convencional o direito aduaneiro específico do contingente será igual, respectivamente, a 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % do preço de entrada convencional. Se o
preço de entrada de um lote for inferior a 92 % do preço de entrada convencional, aplicar-se-á o direito aduaneiro específico consolidado na OMC.
2) A isençãço só se aplica ao direito ad valorem.
(

PARTE B: Quantidades de referência

Código
TARIC

Período da
quantidade de
referência

Volume da
quantidade de
referência
(em toneladas)

Direito da
quantidade de
referência

Número
de ordem

Código NC

18.0050

0709 10 00

Alcachofras, frescas ou refrigeradas

de 1.10
a 31.12

120

Isenção (1)

18.0150

0810 50 00

Kiwis, frescos

de 1.1
a 30.4

240

Isenção

(1) A isenção só se aplica ao direito ad valorem.

Designação das mercadorias
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ANEXO XII
Certificado de denominação de origem referido no n.o 1 do artigo 3.o
1. Exportador (nome, endereço completo, país):

2. N.o

00000

3. Nome da autoridade que garante a denominação de origem:
4. Destinatário (nome, endereço completo, país):
5.
CERTIFICADO DE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM

6. Meio de transporte:

7. Denominação de origem:

8. Local de descarga:

9. Marcas e números — quantidade e natureza dos volumes

10. Peso bruto

11. Litros

12. Litros (por extenso):

13. Visto da autoridade emissora:

14. Carimbo aduaneiro:
(Ver a tradução no n.o 15)

15. Certifica-se que o vinho descrito no presente certificado é vinho produzido na zona de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e é reconhecido pela legislação
argelina/marroquina/tunisina como vinho com a denominação de origem «. . . . . . . . . . . . . . . . .».
O álcool acrescentado a este vinho é álcool de origem vínica.

16. (1)

(1) Espaço reservado a informações complementares fornecidas no país de exportação.
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ANEXO XIII
TABELA DE CORRESPONDÊNCIA
PARTE A
Regulamento (CE) n.o 1981/94 do Conselho

Presente regulamento

Artigo 1.o

Artigo 1.o

Artigo 2.o

Artigo 3.o

Artigo 3.o

Artigo 2.o

Artigo 4.o

N.os 1 e 3 do artigo 4.o

Artigo 6.o

Artigo 5.o

Artigo 7.o

Artigo 6.o

Artigo 8.o

Artigo 7.o

Artigo 9.o

Artigo 9.o

Anexo I

Anexo IX

Anexo II

Anexo VII — Parte A

Anexo III

Anexo V — Parte A

Anexo IV

Anexo II — Parte A

Anexo V

Anexo XI — Parte A

Anexo VI

Anexo IV — Parte A

Anexo VII

Anexo III — Parte A

Anexo VIII

Anexo I

Anexo IX

Anexo X — Parte A

Anexo X

Anexo VIII — Parte A

Anexo XI

Anexo XII

PARTE B
Regulamento (CE) n.o 934/95 do Conselho

Presente regulamento

Artigo 2.o

Artigo 1.o e n.o 3 do artigo 4.o

Artigo 3.o

Artigo 5.o

Artigo 4.o

Artigo 6.o

n.o 1 do artigo 5.o

Artigo 7.o

n.o 2 do artigo 5.o

N.os 3 e 4 do artigo 4.o

Artigo 6.o

Artigo 9.o

Anexo

Anexo VI e parte B dos Anexos II a V, VII, VIII, X e XI
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REGULAMENTO (CE) N.o 748/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3223/94 da Comissão,
de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece regras de execução
do regime de importação dos frutos e dos produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1498/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu
artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 3223/94 prevê, em aplicação
dos resultados das negociações comerciais multilaterais
do Uruguay Round, os critérios para a fixação pela
Comissão dos valores forfetários de importação dos
países terceiros, relativamente aos produtos e períodos
que especifica no seu anexo.

(2)

Em aplicação dos supracitados critérios, os valores forfetários de importação devem ser fixados nos níveis constantes em anexo,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o 3223/94 são fixados como indicado no
quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 19 de Abril de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 de 15.7.1998, p. 4.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 18 de Abril de 2001, que estabelece os valores forfetários de importação para a
determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
204
212
999
052
999
052
204
999
052
204
212
220
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
388
512
528
999

109,0
87,2
63,2
86,5
101,1
101,1
92,2
46,2
69,2
80,5
48,9
46,5
66,1
59,6
60,9
60,4
91,9
90,5
88,0
79,7
82,2
95,5
84,3
131,9
114,6
95,4
77,0
79,9
71,0
76,0

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2032/2000 da Comissão (JO L 243 de 28.9.2000, p. 14).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 749/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que altera o anexo II 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
(Texto relevante para efeitos do EEE)

conseguinte, é conveniente estabelecer também limites
máximos de resíduos nos tecidos muscular e adiposo.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(5)

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2377/90 do
Conselho, de 26 de Junho de 1990, que prevê um processo
comunitário para o estabelecimento de limites máximos de
resíduos de medicamentos veterinários em alimentos de origem
animal (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2908/2001 (2) da Comissão, e, nomeadamente,
os seus artigos 7.o e 8.o,

No caso de medicamentos veterinários destinados a ser
administrados a aves poedeiras, animais produtores de
leite ou abelhas produtoras de mel, devem também ser
estabelecidos limites máximos de resíduos nos ovos, leite
e mel.

(6)

Tiamilal e tiopental sódico devem ser inseridos no anexo
II do Regulamento (CEE) n.o 2377/90.

(7)

É conveniente admitir um prazo suficiente antes da
entrada em vigor do presente regulamento para que os
Estados-Membros possam proceder, com base nas disposições do presente regulamento, às necessárias alterações
das autorizações de introdução no mercado dos medicamentos veterinários em questão, concedidas ao abrigo da
Directiva 81/851/CEE do Conselho (3) da Comissão, alterada pela Directiva 2000/37/CE da Comissão (4), para
tomarem em consideração as disposições do presente
regulamento.

(8)

As medidas previstas no presente regulamento estão de
acordo com o parecer do Comité Permanente dos Medicamentos Veterinários,

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

(3)

(4)

Em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 2377/
/90, devem ser estabelecidos progressivamente limites
máximos de resíduos para todas as substâncias farmacologicamente activas utilizadas, na Comunidade, em
medicamentos veterinários destinados a animais produtores de alimentos para consumo humano.

Os limites máximos de resíduos só devem ser estabelecidos após análise, pelo Comité dos Medicamentos Veterinários, de todas as informações pertinentes relativas à
segurança dos resíduos da substância em questão para a
saúde do consumidor de alimentos de origem animal e à
influência dos resíduos na transformação dos alimentos.

No estabelecimento de limites máximos de resíduos de
medicamentos veterinários em alimentos de origem
animal, é necessário indicar a espécie animal em que os
referidos resíduos podem estar presentes, os teores admitidos nos diferentes tecidos a analisar provenientes do
animal tratado (tecido alvo), assim como a natureza do
resíduo relevante para a monitorização e controlo dos
resíduos (resíduo marcador).

Para o controlo de resíduos previsto na legislação comunitária sobre a matéria, devem normalmente fixar-se,
limites máximos de resíudos no fígado e no rim.
Todavia, muitas vezes estes órgãos são retirados das
carcaças transaccionadas a nível internacional e que, por

(1) JO L 224 de 18.8.1990, p. 1.
(2) JO L 336 de 30.12.2000, p. 72.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo II do Regulamento (CEE) n.o 2377/90 é alterado nos
termos do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir do sexagésimo dia seguinte ao da sua
publicação.
(3) JO L 317 de 6.11.1981, p. 1.
(4) JO L 139 de 10.6.2000, p. 25.
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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 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

L 109/33

L 109/34

ANEXO
O anexo II do Regulamento (CEE) n.o 2377/90 é alterado do seguinte modo:
2. Compostos orgânicos
Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Espécie animal

Observações

Todos os mamíferos produtores de alimentos

Exclusivamente por via endovenosa

Tiopental sódico

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Exclusivamente por via endovenosa»

PT

«Tiamilal

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
19.4.2001

19.4.2001
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REGULAMENTO (CE) N.o 750/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que altera o anexo II 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
(Texto relevante para efeitos do EEE)

conseguinte, é conveniente estabelecer também limites
máximos de resíduos nos tecidos muscular e adiposo.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(5)

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2377/90 do
Conselho, de 26 de Junho de 1990, que prevê um processo
comunitário para o estabelecimento de limites máximos de
resíduos de medicamentos veterinários em alimentos de origem
animal (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 749/2001 (2) da Comissão, e, nomeadamente,
os seus artigos 7.o e 8.o,

No caso de medicamentos veterinários destinados a ser
administrados a aves poedeiras, animais produtores de
leite ou abelhas produtoras de mel, devem também ser
estabelecidos limites máximos de resíduos nos ovos, leite
e mel.

(6)

Acido acetilssalicílico, DL-lisina de ácido acetilssalicílico,
carbasalato cálcico e acetilsaliciato de sódio devem ser
inseridos no anexo II do Regulamento (CEE) n.o 2377/
/90.

(7)

É conveniente admitir um prazo suficiente antes da
entrada em vigor do presente regulamento para que os
Estados-Membros possam proceder, com base nas disposições do presente regulamento, às necessárias alterações
das autorizações de introdução no mercado dos medicamentos veterinários em questão, concedidas ao abrigo da
Directiva 81/851/CEE do Conselho (3), alterada pela
Directiva 93/40/CEE (4), para tomarem em consideração
as disposições do presente regulamento.

(8)

As medidas previstas no presente regulamento estão de
acordo com o parecer do Comité Permanente dos Medicamentos Veterinários,

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

(3)

(4)

Em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 2377/
/90, devem ser estabelecidos progressivamente limites
máximos de resíduos para todas as substâncias farmacologicamente activas utilizadas, na Comunidade, em
medicamentos veterinários destinados a animais produtores de alimentos para consumo humano.

Os limites máximos de resíduos só devem ser estabelecidos após análise, pelo Comité dos Medicamentos Veterinários, de todas as informações pertinentes relativas à
segurança dos resíduos da substância em questão para a
saúde do consumidor de alimentos de origem animal e à
influência dos resíduos na transformação dos alimentos.

No estabelecimento de limites máximos de resíduos de
medicamentos veterinários em alimentos de origem
animal, é necessário indicar a espécie animal em que os
referidos resíduos podem estar presentes, os teores admitidos nos diferentes tecidos a analisar provenientes do
animal tratado (tecido alvo), assim como a natureza do
resíduo relevante para a monitorização e controlo dos
resíduos (resíduo marcador).

Para o controlo de resíduos previsto na legislação comunitária sobre a matéria, devem normalmente fixar-se,
limites máximos de resíduos no fígado e no rim.
Todavia, muitas vezas estes órgãos são retirados das
carcaças transaccionadas a nível internacional e que, por

(1) JO L 224 de 18.8.1990, p. 1.
(2) Ver página 32 do presente Jornal Oficial.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo II do Regulamento (CEE) n.o 2377/90 é alterado nos
termos do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir do sexagésimo dia seguinte ao da sua
publicação.
(3) JO L 317 de 6.11.1981, p. 1.
(4) JO L 139 de 10.6.2000, p. 25.
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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 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

19.4.2001

19.4.2001

ANEXO
O anexo II do Regulamento (CEE) n.o 2377/90 é alterado do seguinte modo:
2. Compostos orgânicos
Substância(s) farmacologicamente activa(s)

DL-lisina de ácido acetilssalicílico

Carbasalato cálcico

Bovinos
Suínos
Galinhas

Não utilizar em animais produtores de leite para consumo humano

Bovinos
Suínos
Galinhas

Não utilizar em animais produtores de leite para consumo humano

Bovinos
Suínos
Galinhas

Não utilizar em animais produtores de leite para consumo humano

Bovinos
Suínos
Galinhas

Não utilizar em animais produtores de leite para consumo humano

Não utilizar em animais produtores de ovos para consumo humano

Não utilizar em animais produtores de ovos para consumo humano

Não utilizar em animais produtores de ovos para consumo humano

Não utilizar em animais produtores de ovos para consumo humano»

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Acetilsalicilato de sódio

Observações

PT

«Acido acetilssalicílico

Espécie animal

L 109/37
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REGULAMENTO (CE) N.o 751/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que fixa os preços comunitários de produção e os preços comunitários de importação para os
cravos e as rosas em aplicação do regime de importação de determinados produtos de floricultura
originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de
Gaza
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 4088/87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as
condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferenciais na
importação de determinados produtos da floricultura originários de Chipre, Israel, Jordânia e Marrocos, bem como da
Cisjordânia e da Faixa de Gaza (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1300/97 (2), e, nomeadamente, o n.o 2, alínea a), do seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
Em aplicação do n.o 2 do artigo 2.o, e do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 4088/87 acima referido, os preços comunitários de importação e os preços comunitários de produção são
fixados de 15 em 15 dias para os cravos unifloros (standard) e
cravos multiflores (spray), as rosas de flor grande e as rosas de
flor pequena, aplicáveis durante períodos de duas semanas. Em
conformidade com o artigo 1.oB do Regulamento (CEE) n.o
700/88 da Comissão, de 17 de Março de 1988, que estabelece
determinadas normas de execução do regime aplicável na
importação na Comunidade de determinados produtos da floricultura originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de
Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de Gaza (3),

com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2062/97 (4), estes preços são fixados para períodos de duas
semanas com base nos dados ponderados fornecidos pelos
Estados-Membros. É importante que os referidos preços sejam
fixados sem atrasos a fim de determinar os direitos alfandegários a aplicar. Para o efeito, é oportuno prever a aplicação
imediata do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os preços comunitários de produção e os preços comunitários
de importação para os cravos unifloros (standard), os cravos
multifloros (spray), as rosas de flor grande e as rosas de flor
pequena referidos no artigo 1.oB do Regulamento (CEE) n.o
700/88, relativos a um período de duas semanas, são fixados
em anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 19 de Abril de
2001.
É aplicável de 18 de Abril a 1 de Maio de 2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
(2) JO L 177 de 5.7.1997, p. 1.
(3) JO L 72 de 18.3.1988, p. 16.

(4) JO L 289 de 22.10.1997, p. 1.

19.4.2001
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 18 de Abril de 2001, que fixa os preços comunitários de produção e os preços
comunitários de importação para os cravos e as rosas em aplicação do regime de importação de determinados
produtos de floricultura originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de Marrocos, bem como da Cisjordânia e da
Faixa de Gaza
(em EUR por 100 unidades)
Período: de 18 Abril a 1 de Maio de 2001
Cravos
unifloros
(standard)

Cravos
multifloros
(spray)

Rosas de
flor grande

Rosas de
flor pequena

14,78

10,67

24,15

15,00

Cravos
unifloros
(standard)

Cravos
multifloros
(spray)

Rosas de
flor grande

Rosas de
flor pequena

Israel

10,42

7,57

10,53

11,89

Marrocos

14,74

14,68

—

—

Chipre

—

—

—

—

Jordânia

—

—

—

—

Cisjordânia e
Faixa de Gaza

—

—

—

—

Preço comunitário
de produção

Preço comunitário
de importação

L 109/40
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REGULAMENTO (CE) N.o 752/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que suspende o direito aduaneiro preferencial e restabelece o direito da pauta aduaneira comum na
importação de cravos unifloros (standard) originários de Israel
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

O Regulamento (CEE) n.o 700/88 da Comissão (6), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2062/97 (7), estabelece as regras de execução do
regime em causa.

(5)

Com base nas constatações efectuadas nos termos do
disposto nos Regulamentos (CEE) n.o 4088/87 e (CEE)
n.o 700/88, é necessário concluir que as condições
previstas no n.o 2 do artigo 2.o do Regulamento (CEE)
n.o 4088/87, estão reunidas para uma suspensão do
direito aduaneiro preferencial para os cravos unifloros
(standard) originários de Israel; que há que reinstaurar o
direito da pauta aduaneira comum.

(6)

O contingente dos produtos em causa refere-se ao
período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de
Dezembro de 2001. Por conseguinte, a suspensão do
direito preferencial e a restauração do direito da pauta
aduaneira comum aplicam-se, o mais tardar, até ao
termo desse período.

(7)

No intervalo das reuniões do Comité de Gestão das
Plantas Vivas e dos Produtos da Floricultura, a Comissão
deve adoptar tais medidas,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 4088/87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as
condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferenciais na
importação de determinados produtos da floricultura originários de Chipre, Israel, Jordânia, Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de Gaza (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1300/97 (2), e, nomeadamente,
o n.o 2, alínea b), do seu artigo 5.o,

Considerando o seguinte:

(1)

O Regulamento (CEE) n.o 4088/87 determina as condições de aplicação de um direito aduaneiro preferencial
destinado às rosas de flor grande, rosas de flor pequena,
cravos unifloros (standard) e cravos multifloros (spray),
no limite de contingentes pautais abertos anualmente
para a importação, na Comunidade, de flores frescas
cortadas.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

(2)

(3)

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

O Regulamento (CE) n.o 1981/94 do Conselho (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 563/2000 da Comissão (4), prevê a abertura de um
modo de gestão de contingentes pautais comunitários
para flores e botões, frescos, cortados, originários, da
Argélia, de Chipre, do Egipto, de Israel, da Jordânia, de
Malta, de Marrocos, da Cisjordânia e da Faixa de Gaza da
Tunísia e da Turquia, e que estabelece as regras de
prorrogação ou de adaptação dos referidos contingentes.

O Regulamento (CE) n.o 751/2001 da Comissão (5) fixa
os preços comunitários na produção e importação de
cravos e de rosas, para aplicação do regime em causa.
JO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
JO L 177 de 5.7.1997, p. 1.
JO L 199 de 2.8.1994, p. 1.
JO L 68 de 16.3.2000, p. 46.
Ver página 38 do presente Jornal Oficial.

Artigo 1.o
Para as importações de cravos unifloros (standard) (código NC
ex 0603 10 20) originários de Israel, é suspenso o direito
aduaneiro preferencial fixado no Regulamento (CE) n.o 1981/
/94 e é restabelecido o direito da pauta aduaneira comum.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 19 de Abril de
2001.
(6) JO L 72 de 18.3.1988, p. 16.
(7) JO L 289 de 22.10.1997, p. 1.
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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 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

L 109/41

L 109/42
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REGULAMENTO (CE) N.o 753/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que suspende o direito aduaneiro preferencial e restabelece o direito da pauta aduaneira comum na
importação de cravos multifloros (spray) originários de Israel
n.o 2062/97 (7), estabelece as regras de execução do
regime em causa.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 4088/87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as
condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferenciais na
importação de determinados produtos da floricultura originários de Chipre, Israel, Jordânia, Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de Gaza (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1300/97 (2), e, nomeadamente,
o n.o 2, alínea b), do seu artigo 5.o,

(5)

Com base nas constatações efectuadas nos termos do
disposto nos Regulamentos (CEE) n.o 4088/87 e (CEE)
n.o 700/88, é necessário concluir que as condições
previstas no n.o 2 do artigo 2.o do Regulamento (CEE)
n.o 4088/87, estão reunidas para uma suspensão do
direito aduaneiro preferencial para os cravos multifloros
(spray) originários de Israel. Há que reinstaurar o direito
da pauta aduaneira comum.

(6)

O contingente dos produtos em causa refere-se ao
período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de
Dezembro de 2001. Por conseguinte, a suspensão do
direito preferencial e a restauração do direito da pauta
aduaneira comum aplicam-se, o mais tardar, até ao
termo desse período.

(7)

No intervalo das reuniões do Comité de Gestão das
Plantas Vivas e dos Produtos da Floricultura, a Comissão
deve adoptar tais medidas,

Considerando o seguinte:

(1)

O Regulamento (CEE) n.o 4088/87 determina as condições de aplicação de um direito aduaneiro preferencial
destinado às rosas de flor grande, rosas de flor pequena,
cravos unifloros (standard) e cravos multifloros (spray),
no limite de contingentes pautais abertos anualmente
para a importação, na Comunidade, de flores frescas
cortadas.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1981/94 do Conselho (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 563/2000 da Comissão (4), prevê a abertura de um
modo de gestão de contingentes pautais comunitários
para flores e botões, frescos, cortados, originários,
respectivamente, de Chipre, do Egipto, de Israel, de
Malta, de Marrocos, da Cisjordânia e da Faixa de Gaza.

(3)

O Regulamento (CE) n.o 751/2001 da Comissão (5) fixa
os preços comunitários na produção e importação de
cravos e de rosas, para aplicação do regime em causa.

(4)

O Regulamento (CEE) n.o 700/88 da Comissão (6), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)

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

JO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
JO L 177 de 5.7.1997, p. 1.
JO L 199 de 2.8.1994, p. 1.
JO L 68 de 16.3.2000, p. 46.
Ver página 38 do presente Jornal Oficial.
JO L 72 de 18.3.1988, p. 16.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para as importações de cravos multifloros (spray) (código NC
0603 10 20) originários de Israel, é suspenso o direito aduaneiro preferencial fixado no Regulamento (CE) n.o 1981/94 e é
restabelecido o direito da pauta aduaneira comum.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 19 de Abril de
2001.
(7) JO L 289 de 22.10.1997, p. 71.

19.4.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

L 109/43
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REGULAMENTO (CE) N.o 754/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que suspende o direito aduaneiro preferencial e restabelece o direito da pauta aduaneira comum na
importação de rosas de flor pequena originárias de Israel
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

O Regulamento (CEE) n.o 700/88 da Comissão (6), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2062/97 (7), estabelece as regras de execução do
regime em causa.

(5)

Com base nas constatações efectuadas nos termos do
disposto nos Regulamentos (CEE) n.o 4088/87 e (CEE)
n.o 700/88, é necessário concluir que as condições
previstas no n.o 3 do artigo 2.o do Regulamento (CEE)
n.o 4088/87, estão reunidas para uma suspensão do
direito aduaneiro preferencial para as rosas de flor
pequena originárias de Israel. Há que reinstaurar o
direito da pauta aduaneira comum.

(6)

O contingente dos produtos em causa refere-se ao
período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de
Dezembro de 2001. Por conseguinte, a suspensão do
direito preferencial e a restauração do direito da pauta
aduaneira comum aplicam-se, o mais tardar, até ao
termo desse período.

(7)

No intervalo das reuniões do Comité de Gestão das
Plantas Vivas e dos Produtos da Floricultura, a Comissão
deve adoptar tais medidas,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 4088/87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as
condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferenciais na
importação de determinados produtos da floricultura originários de Chipre, Israel, Jordânia, Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de Gaza (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1300/97 (2), e, nomeadamente,
o n.o 2, alínea b), do seu artigo 5.o,

Considerando o seguinte:

(1)

O Regulamento (CEE) n.o 4088/87 determina as condições de aplicação de um direito aduaneiro preferencial
destinado às rosas de flor grande, rosas de flor pequena,
cravos unifloros (standard) e cravos multifloros (spray)
no limite de contingentes pautais abertos anualmente
para a importação, na Comunidade, de flores frescas
cortadas.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

(2)

(3)

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

O Regulamento (CE) n.o 1981/94 do Conselho (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 563/2000 da Comissão (4), prevê a abertura de um
modo de gestão de contingentes pautais comunitários
para determinados produtos originários da Argélia, de
Chipre, do Egipto, de Israel, da Jordânia, de Malta, de
Marrocos, da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, da Tunísia
e da Turquia, e estabelece as regras de prorrogação ou de
adaptação dos referidos contingentes.

O Regulamento (CE) n.o 751/2001 da Comissão (5) fixa
os preços comunitários na produção e importação de
cravos e de rosas, para aplicação do regime em causa.
JO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
JO L 177 de 5.7.1997, p. 1.
JO L 199 de 2.8.1994, p. 1.
JO L 68 de 16.3.2000, p. 46.
Ver página 38 do presente Jornal Oficial.

Artigo 1.o
Para as importações de rosas de flor pequena (código NC
ex 0603 10 10) originárias de Israel, é suspenso o direito aduaneiro preferencial fixado no Regulamento (CE) n.o 1981/94 e é
restabelecido o direito da pauta aduaneira comum.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 19 de Abril de
2001.
(6) JO L 72 de 18.3.1988, p. 16.
(7) JO L 289 de 22.10.1997, p. 1.
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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 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

L 109/45
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REGULAMENTO (CE) N.o 755/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
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
2826/2000 (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 19 de Abril de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
L 328 de 23.12.2000, p. 2.
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 18 de Abril de 2001 que fixa as restituições à exportação de azeite
Código do produto

Destino

Unidade de medida

Montante das restituiçoes

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

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 da Comissão (CE) n.o 2032/2000 (JO L 243 de
28.9.2000, p. 14).
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REGULAMENTO (CE) N.o 756/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
respeitante aos certificados de importação em relação aos produtos do sector da carne de bovino
originários do Botsuana, do Quénia, de Madagáscar, da Suazilândia, do Zimbabué e da Namíbia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1706/98 do Conselho,
de 20 de Julho de 1998, que fixa o regime aplicável aos
produtos agrícolas e às mercadorias resultantes da sua transformação originários dos Estados da África, das Caraíbas e do
Pacífico (ACP) e que revoga o Regulamento (CEE) n.o 715/
/90 (1), e, nomeadamente, o seu artigo 30.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1918/98 da Comissão,
de 9 de Setembro de 1998, que fixa as normas de execução no
sector da carne de bovino do Regulamento (CE) n.o 1706/98
do Conselho, relativo ao regime aplicável aos produtos agrícolas e a certas mercadorias resultantes da transformação de
produtos agrícolas originários dos Estados de África, das
Caraíbas e do Pacífico (ACP), e revoga o Regulamento (CE) n.o
589/96 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

O artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1918/98 prevê a
possibilidade de emitir certificados de importação em
relação aos produtos do sector da carne de bovino.
Todavia, as importações devem realizar-se nos limites
das quantidades previstas para cada um destes países
terceiros exportadores.
Os pedidos de certificados apresentados de 1 a 10 de
Abril de 2001, expressos em carne desossada, nos
termos do Regulamento (CE) n.o 1918/98, no que se
refere aos produtos originários do Botsuana, Quénia,
Madagáscar, Suazilândia, Zimbabué e Namíbia não são
superiores às quantidades disponíveis para estes Estados.
É, por isso, possível emitir certificados de importação
para as quantidades pedidas.
É conveniente proceder à fixação das restantes quantidades em relação às quais podem ser pedidos certificados a partir de 1 de Maio de 2001, no âmbito da
quantidade total de 52 100 toneladas.
Afigura-se útil recordar que o presente regulamento não
prejudica a Directiva 72/462/CEE do Conselho, de 12 de
Dezembro de 1972, relativa aos problemas sanitários e
de polícia sanitária na importação de animais das espécies bovina, suína, ovina e caprina e de carnes frescas ou

(1) JO L 215 de 1.8.1998, p. 12.
(2) JO L 250 de 10.9.1998, p. 16.

de produtos à base de carne provenientes de países
terceiros (3), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 97/79/CE (4),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os seguintes Estados-Membros emitem, em 21 de Abril de
2001, os certificados de importação respeitantes aos produtos
do sector da carne de bovino, expressos em carne desossada,
originários de determinados Estados de África, das Caraíbas e
do Pacífico, em relação às quantidades e aos países de origem a
seguir indicados:
Reino Unido:
— 900 toneladas originárias do Botsuana,
— 1 006 toneladas originárias da Namíbia,
— 250 toneladas originárias do Zimbabué.
Alemanha:
— 100 toneladas originárias do Botsuana,
— 20 toneladas oroginárias da Namíbia.

Artigo 2.o
Podem ser apresentados pedidos de certificado, nos termos do
disposto no n.o 2 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1918/
/98, no decurso dos 10 primeiros dias do mês de Maio de
2001, em relação às seguintes quantidades de carne de bovino
desossada:
Botsuana:

12 786 toneladas,

Quénia:

142 toneladas,

Madagáscar:

7 579 toneladas,

Suazilândia:

3 363 toneladas,

Zimbabué:

4 850,050 toneladas,

Namíbia:

10 084 toneladas.

Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 de Abril de
2001.
(3) JO L 302 de 31.12.1972, p. 28.
(4) JO L 24 de 30.1.1998, p. 31.
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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 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 757/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que fixa as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
concessão das restituições à exportação no sector do
açúcar (5). O montante da restituição assim calculado, no
que diz respeito aos açúcares aromatizados ou corados,
deve aplicar-se ao seu teor em sacarose, e ser por isso
fixado por 1 % deste teor.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2038/1999 do
Conselho, de 13 de Setembro de 1999, que estabelece a organização comum dos mercados no sector do açúcar (1), alterado
pelo Regulamento (CE) n.o 1527/2000 da Comissão (2), e,
nomeadamente, o n.o 5, segundo parágrafo, do seu artigo 18.o,
Considerando o seguinte:
Por força do artigo 18. do Regulamento (CE) n. 2038/
/1999, a diferença entre as cotações ou os preços no
mercado mundial dos produtos referidos no n.o 1, alínea
a), do artigo 1.o do referido regulamento e os preços
desses produtos na Comunidade pode ser abrangida por
uma restituição à exportação.
o

(1)

Para o açúcar em bruto, a restituição deve ser fixada
para a qualidade-tipo; que esta é definida no artigo 1.o
do Regulamento (CEE) n.o 431/68 do Conselho, de 9 de
Abril de 1968, que determina a qualidade-tipo para o
açúcar em bruto e o local de passagem na fronteira da
Comunidade para o cálculo dos preços CIF no sector do
açúcar (3), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 3290/
/94 (4). Esta restituição é, além do mais, fixada em
conformidade com o n.o 4 do artigo 19.o do Regulamento (CE) n.o 2038/1999. O açúcar candi foi definido
no Regulamento (CE) n.o 2135/95 da Comissão, de 7 de
Setembro de 1995, relativo às normas de execução da

(3)

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

(5)

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

(6)

A restituição deve ser fixada de duas em duas semanas.
Pode ser modificada no intervalo.

(7)

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

(8)

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

o

Nos termos do Regulamento (CE) n.o 2038/1999, as
restituições para os açúcares branco e em bruto não
desnaturados e exportados tal qual devem ser fixados
tendo em conta a situação no mercado comunitário e no
mercado mundial do açúcar e, nomeadamente, dos
elementos de preço e dos custos mencionados no artigo
19.o do do referido regulamento; que, de acordo com o
mesmo artigo, é conveniente ter em conta igualmente o
aspecto económico das exportações projectadas.

(2)

(4)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos no n.o 1,
alínea a), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2038/1999,
tal qual e não desnaturados, são fixadas nos montantes referidos no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 19 de Abril de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

252 de 25.9.1999, p. 1.
175 de 14.7.2000, p. 59.
89 de 10.4.1968, p. 3.
349 de 31.12.1994, p. 105.

(5) JO L 214 de 8.9.1995, p. 16.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 18 de Abril de 2001, que fixa 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

36,89
35,37
36,89
35,37

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

0,4010
40,10
41,37
41,37
0,4010

(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.
(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 2032/2000 da Comissão (JO L 243 de
28.9.2000, p. 14).
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REGULAMENTO (CE) N.o 758/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para o trigésimo quinto
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
trigésimo quinto 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 trigésimo quinto 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 44,445 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 19 de Abril de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 2001.
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 759/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
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 19 de Abril de
2001.
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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 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 18 de Abril de 2001, 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)

9,40

—

0

1703 90 00 (1)

11,94

—

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 760/2001 DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que determina em que medida pode ser dado seguimento aos pedidos de entrega de certificados de
exportação depositados no mês de Abril de 2001 em relação a produtos do sector da carne de
bovino que beneficiam de um tratamento especial na importação num país terceiro
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1445/95 da Comissão,
de 26 de Junho de 1995, que estabelece as normas de execução
do regime dos certificados de importação e de exportação no
sector da carne de bovino e que revoga o Regulamento (CEE)
n.o 2377/80 (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1659/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 8
do seu artigo 12.o,
Considerando o seguinte:

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Não foi apresentado qualquer pedido de certificado de exportação em relação à carne de bovino referida no Regulamento
(CEE) n.o 2973/79, no que respeita ao segundo trimestre de
2001.
Artigo 2.o

(1)

O Regulamento (CE) n.o 1445/95 determina no seu
artigo 12.o as modalidades relativas aos pedidos de certificados de exportação em relação aos produtos referidos
no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2973/79 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n.o 3434/87 (4).

Podem ser depositados pedidos de certificados em relação à
carne referida no artigo 1.o, nos termos do artigo 12.o do
Regulamento (CE) n.o 1445/95, durante os 10 primeiros dias
do terceiro trimestre de 2001, em relação à seguinte quantidade: 3 750 toneladas.

(2)

O Regulamento (CEE) n.o 2973/79 fixou a quantidade de
carne que pode ser exportada no âmbito do dito regime
para o segundo trimestre de 2001. Não foram pedidos
certificados de exportação para a carne de bovino,

Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor em 19 de Abril de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

143
192
336
327

de
de
de
de

27.6.1995, p. 35.
28.7.2000, p. 19.
29.12.1979, p. 44.
18.11.1987, p. 7.
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO
de 4 de Abril de 2001
relativa aos princípios aplicáveis aos organismos extrajudiciais envolvidos na resolução consensual
de litígios do consumidor
[notificada com o número C(2001) 1016]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/310/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 211.o,
Considerando o seguinte:
(1)

A Comunidade, com o objectivo de assegurar o elevado nível de protecção dos consumidores e
incentivar a respectiva confiança, deve garantir que os consumidores tenham um acesso à justiça
simplificado e eficaz e promover e facilitar a resolução dos litígios de consumo numa fase inicial.

(2)

O permanente desenvolvimento de novas formas de práticas comerciais que envolvem consumidores, tais como o comércio electrónico e o esperado aumento das transacções transfronteiriças,
requerem que seja prestada uma particular atenção à motivação da confiança dos consumidores,
garantindo, designadamente, um acesso facilitado a meios de reparação práticos, efectivos e não
onerosos, incluindo o acesso por meios electrónicos. O Plano de Acção e-Europe aprovado no
Conselho Europeu da Feira, que decorreu de 19 a 20 de Junho de 2000 reconheceu a necessidade de
incentivar a confiança do consumidor para o comércio electrónico possa alcançar o seu potencial
máximo, o que deve ser realizado em parceria com as associações de consumidores, empresas e
Estados-Membros, através da promoção do acesso a sistemas alternativos de resolução de litígios.

(3)

Em 30 de Março de 1998, a Comissão aprovou a Recomendação 98/257/CE relativa aos princípios
aplicáveis aos organismos responsáveis pela resolução extrajudicial de litígios de consumo (1).
Todavia o âmbito da referida recomendação limita-se aos procedimentos que, independentemente da
respectiva designação, levam à resolução do diferendo através da intervenção de um terceiro que
propõe ou impõe uma solução. A recomendação não abrangia os procedimentos que se limitam a
uma simples tentativa de aproximar as partes para as convencer a encontrar uma solução de comum
acordo.

(4)

O Conselho, na sua Resolução de 25 de Maio de 2000, relativa a uma rede comunitária de
organismos nacionais responsáveis pela resolução extrajudicial de litígios em matéria de consumo (2),
regista que as instâncias extrajudiciais que não se inserem no âmbito da Recomendação 98/257/CE
desempenham um papel útil para o consumidor e convida a Comissão a desenvolver, em estreita

(1) Recomendação da Comissão, de 30 de Março de 1998, relativa aos princípios aplicáveis aos organismos responsáveis
pela resolução extrajudicial de litígios de consumo (JO L 115 de 17.4.1998, p. 31).
(2) JO C 155 de 6.6.2000, p. 1.
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cooperação com os Estados-Membros critérios comuns para a avaliação das referidas instâncias,
critérios esses que deverão assegurar, nomeadamente a qualidade, equidade e eficácia desses organismos. Indica, designadamente, que os Estados-Membros devem aplicar os referidos critérios no
sentido de incluir os citados organismos ou mecanismos na rede que é objecto do Documento de
Trabalho da Comissão relativo à constituição de uma Rede Europeia Extrajudicial (EEJ-Net) (1)
(5)

O artigo 17.o da Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de
2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do
comércio electrónico, no mercado interno (2) determina que os Estados-Membros devem assegurar
que a sua legislação não impeça e preveja a utilização de mecanismos extrajudiciais para a resolução
de litígios.

(6)

O comércio electrónico facilita as transacções transfronteiriças entre empresas e consumidores. Dado
as referidas transacções serem muitas vezes de valor económico baixo, a resolução de quaisquer
litígios deve ser simples, célere e pouco onerosa. As novas tecnologias podem contribuir para o
desenvolvimento de sistemas electrónicos de resolução de litígios, através do fornecimento de
mecanismos que estabeleçam a resolução eficaz de litígios ocorridos entre diferentes jurisdições, sem
necessidade de um contacto pessoal, devendo, assim, ser encorajada através de princípios que
assegurem medidas coerentes e fiáveis no sentido de aumentar a confiança dos consumidores.

(7)

Nas conclusões aprovadas em 29 de Maio 2000 (3), o Conselho convida a Comissão a elaborar um
livro verde sobre modos alternativos de resolução de litígios abrangidos pelo direito civil e comercial,
com o objectivo de fazer um ponto da situação actual e lançar uma ampla consulta.

(8)

O Parlamento Europeu proferiu o seu parecer sobre a proposta de regulamento relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução das decisões em matéria civil e comercial (4), em
que se requer a utilização alargada de resoluções extrajudiciais de litígios em matéria de transacções
dos consumidores, designadamente quando as partes estiverem localizadas em diferentes Estados-Membros e na perspectiva dos custos e prazos associados às vias judiciais. O Conselho e a
Comissão, na sua declaração para a adopção do regulamento supramencionado, vincaram que, em
geral, as iniciativas que procuram uma resolução amigável dos litígios antes do recurso à via judicial
são do interesse do consumidor e reiteraram a importância da prossecução do trabalho a nível da
Comunidade Europeia em matéria de métodos alternativos para a resolução de litígios.

(9)

Os princípios enunciados na presente recomendação não prejudicam os princípios expressos na
Recomendação 98/257/CE da Comissão que devem ser respeitados pelos procedimentos extrajudiciais, visto que, independentemente da respectiva designação, levam à resolução do diferendo através
da intervenção activa de um terceiro que propõe ou impõe uma solução, geralmente através de uma
decisão formal vinculativa ou não vinculativa, às partes. Os presentes princípios devem ser respeitados por qualquer procedimento de um terceiro que, independentemente da respectiva designação,
pretenda facilitar a resolução do litígio através da aproximação das partes e apoiá-las na tentativa de
encontrarem uma solução de comum acordo, formulando, por exemplo, sugestões informais quanto
às opções de resolução. Os princípios limitam-se aos procedimentos de resolução de litígios em
matéria de consumo que são considerados como alternativos à resolução judicial. Por este motivo,
são excluídos os mecanismos de queixa dos consumidores geridos por uma empresa e que tratam
directamente com o consumidor ou em que um terceiro age para ou em nome da empresa, uma vez
que fazem parte da normal discussão entre partes que procede a emergência de qualquer litígio que
seria submetido a um organismo terceiro competente em matéria de resolução de litígios ou a uma
instância judicial.

(10)

A imparcialidade deste tipo de procedimentos de resolução de litígios deve ser garantida no sentido
de assegurar a confiança de todas as partes na equidade deste tipo de procedimentos e na solução
encontrada; quando o indivíduo ou um colégio for responsável pelo procedimento, serão tomadas as
medidas necessárias para garantir a sua imparcialidade e para garantir que a veiculação de informação demonstra essa imparcialidade e competência, de modo a permitir às partes que decidam da
sua participação no procedimento em total conhecimento de causa.

(1) SEC(2000) 405. Veja-se:
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/acce_just/acce_just06_pt.pdf
(2) JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
3
( ) SI(2000)519.
(4) Parecer emitido em 21.9.2000, Regulamento (CE) n.o 44/2001 do Conselho (JO L 12 de 16.1.2001, p. 1).

L 109/57

L 109/58

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(11)

Para garantir que as duas partes tenham acesso às informações de que necessita, deve ser assegurada
a transparência do procedimento. A solução encontrada para a resolução do litígio deverá ser objecto
de registo e facultada às partes pelo organismo responsável pelo procedimento, de modo a evitar
posteriores incertezas ou equívocos.

(12)

A fim de melhorar a eficácia dos referidos procedimentos na resolução dos litígios transfronteiriços,
os referidos procedimentos devem ser facilmente acessíveis e estarem à disposição de ambas as partes
onde quer que estas estejam situadas. Deve ser incentivadas em especial a utilização dos meios
electrónicos que se destinem alcançar este objectivo.

(13)

Para que estes procedimentos constituam uma alternativa realista à apreciação judicial dos litígios,
deverão procurar ultrapassar os problemas relativos aos custos, prazos de resolução, complexidade e
representação. Para garantir a sua eficácia são necessários medidas que assegurem custos proporcionados ou pouco onerosos, acesso mais simples, eficiência, controlo da tramitação do procedimento e
informação das partes.

(14)

Em conformidade com o artigo 6.o da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o acesso aos
tribunais é um direito fundamental. Sempre que o direito comunitário garanta a livre circulação das
mercadorias e dos serviços no mercado interno, constituindo o corolário dessas liberdades a
possibilidade para os agentes económicos, incluindo os consumidores, de recorrer às instâncias
jurisdicionais de um Estado-Membro para resolver litígios que possam decorrer das respectivas
actividades económicas em plano de igualdade com os nacionais desse Estado-Membro. Os procedimentos extrajudiciais não podem ter por objectivo substituir o sistema judicial. Em consequência, a
utilização de via extrajudicial só pode privar o consumidor do seu direito de acesso aos tribunais se
este o aceitar expressamente, em pleno conhecimento de causa, e posteriormente à emergência do
litígio.

(15)

A equidade do procedimento deve ser salvaguardada através da possibilidade dada às partes de
fornecerem toda a informação necessária e adequada. De acordo com a organização do procedimento, a informação fornecida pelas partes deverá ser tratada como confidencial, salvo consentimento expresso das partes em sentido contrário, ou, se em algum momento se recorrer a uma
abordagem contraditória, deverá ser assegurada a sua equidade. Devem estar previstas medidas no
sentido de incentivar e controlar a cooperação das partes em relação ao procedimento, designadamente, através da exigência de informações que podem ser consideradas necessárias para a resolução
equitativa do litígio.

(16)

Antes de as partes aceitarem a solução sugerida para a resolução do litígio, deverá garantir-se que
dispõem um período considerado razoável para analisarem os pormenores e eventuais condições ou
termos de aceitação.

(17)

No sentido de ser assegurada a equidade e a flexibilidade deste tipo de procedimentos e de garantir
que os consumidores têm a possibilidade de efectuarem uma escolha em total conhecimento de
causa, devem ser prestadas ao consumidor informações claras e compreensíveis para que este possa
reflectir sobre a eventual aceitação da solução sugerida, obter os conselhos que o consumidor
pretender ou considerar outro tipo de opções.

(18)

A Comissão incluirá na sua base de dados de organismos extrajudiciais competentes para a resolução
de litígios de consumo a informação prestada pelos Estados-Membros em termos de aplicação dos
princípios supramencionados pelos organismos de resolução de litígios do consumo abrangidos pela
presente recomendação para efeitos da sua participação na Rede Europeia Extrajudicial (EEJ-Net).

(19)

Por fim, nestas condições, a definição dos princípios para os organismos responsáveis pelos procedimentos extrajudiciais de resolução dos litígios de consumo não abrangidos pela Recomendação
98/257/CE é necessária a nível comunitário para apoiar e completar, num domínio essencial, as
iniciativas empreendidas pelos Estados-Membros, para garantir, de harmonia com o artigo 153.o do
Tratado, um elevado nível de protecção dos consumidores e não excede aquilo que é devido para
assegurar o bom funcionamento dos procedimentos extrajudiciais está portanto em conformidade
com o princípio da subsidiariedade,

RECOMENDA:

Que qualquer organismos existente ou a criar habilitado para a resolução extrajudicial dos litígios de
consumo abrangido pelo âmbito de aplicação da presente recomendação definido na parte I respeite os
princípios expostos na parte II:
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I. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

1. A presente recomendação aplica-se aos organismos terceiros responsáveis pelos procedimentos de
resolução de litígios em matéria de consumo que, independentemente da sua designação, pretendam
solucionar um litígio através da aproximação das partes para as convencer a encontrar uma solução de
comum acordo.
2. Não se aplica a mecanismos relativos a queixas dos consumidores que sejam postos em prática por uma
empresa e onde exista uma relação directa com o consumidor ou a mecanismos que prestem estes
serviços para ou em nome de uma empresa.

II. PRINCÍPIOS

A. Imparcialidade
Para garantir a imparcialidade do procedimento, os seus responsáveis devem reunir as seguintes condições:
a) Serem mandatados por um período determinado e não poderem ser destituídos das suas funções sem
motivo válido;
b) Não possuírem qualquer conflito de interesses, potencial ou efectivo, com qualquer uma das partes;
c) Fornecerem a ambas as partes informação relativa à sua imparcialidade e competência antes de se dar
início ao procedimento.

B. Transparência
1. Deve ser garantida a transparência do procedimento.
2. Os pormenores relativos a contactos, tramitação e disponibilidade do procedimento devem estar à
disposição das partes em termos simples, de forma a que estas possam facilmente aceder e tomar
conhecimento das referidas informações antes do início do procedimento.
3. Devem, nomeadamente, ser disponibilizadas informações sobre:
a) A tramitação do procedimento, os tipos de litígios que podem ser submetidos à sua apreciação, bem
como quaisquer restrições relativas ao seu exercício;
b) As disposições que disciplinam qualquer tipo de diligência preliminar que as partes tenham de
efectuar e outras disposições processuais, designadamente as relativas à tramitação do procedimento
e às línguas do procedimento;
c) Se existirem, os custos do procedimento para as partes;
d) A duração do procedimento, designadamente, tendo em atenção o litígio em causa;
e) Quaisquer normas substantivas aplicáveis (disposições legais, boas práticas comerciais, considerações
relativas à equidade, códigos de conduta);
f) A função do procedimento para se chegar à resolução de um litígio;
g) O valor jurídico da solução acordada para a resolução do litígio.
4. Qualquer solução acordada pelas partes para a resolução do litígio deve ser objecto de registo num
suporte duradouro, onde serão claramente enunciados os termos e as razões em que se baseia. Este
registo deverá ser colocado à disposição das partes.
5. Deverá ser publicada a informação relativa ao funcionamento do procedimento nomeadamente:
a) O número e o tipo de queixas recebidas e os respectivos resultados;
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b) O tempo necessário para a resolução das queixas;
c) Todo e qualquer problema sistemático decorrente das queixas;
d) O registo de conformidade, se for conhecido, em relação às soluções acordadas.
C. Eficácia
1. Deve garantir-se a eficácia do procedimento.
2. O procedimento deverá ser facilmente acessível e estar à disposição de ambas as partes, por exemplo,
através de meios electrónicos, independentemente do local onde aquelas estejam localizadas.
3. O procedimento deverá ser gratuito para os consumidores ou, quando existam custos, estes deverão ser
proporcionais ao valor do litígio e moderados.
4. As partes deverão ter acesso ao procedimento sem serem obrigadas a nomear representante legal.
Todavia, nada as impede de serem representadas ou assistidas por um terceiro em qualquer fase do
procedimento.
5. A partir do momento em que o litígio for apresentado, deverá ser tratado no mais breve prazo possível
de acordo com a natureza do mesmo. O organismo responsável pelo procedimento deve examinar
periodicamente a situação de modo a assegurar que o litígio entre as partes está a ser apreciado de forma
célere e adequada.
6. A conduta das partes deve ser examinada pelos organismos responsável pelo procedimento no sentido
de garantir que as partes se comprometem a procurar uma solução adequada, equitativa e oportuna em
relação ao litígio. Se a conduta de uma das partes for considerada pouco satisfatória, ambas as partes
deverão ser de facto informadas, de modo a poderem decidir se prosseguem o procedimento de
resolução do litígio.
D. Equidade
1. Deve ser garantida a equidade do procedimento, nomeadamente que:
a) As partes são informadas dos seus direitos de recusar participar ou de desistir do procedimento em
qualquer momento e de recorrer ao sistema judicial e a outros mecanismos de reparação extrajudiciais em qualquer fase do procedimento se não se considerarem satisfeitas com a tramitação ou o
funcionamento do procedimento;
b) Ambas as partes devem poder, livre e facilmente, apresentar ao procedimento qualquer tipo de
argumentos, informações ou provas relevantes em relação ao seu caso numa base confidencial, salvo
se as partes consentirem expressamente na transmissão dessa informação à outra parte. Se em
qualquer fase a terceira parte sugerir soluções possíveis para a resolução do litígio cada parte deverá
disfrutar da possibilidade de expressar a sua posição e tecer comentários relativamente a qualquer
argumento, informação ou prova apresentado pela outra parte;
c) Ambas as partes devem ser incentivadas a cooperar totalmente com o procedimento, nomeadamente
através da apresentação de qualquer informação necessária a uma resolução equitativa do litígio;
d) Antes de as partes aceitarem a solução sugerida para a resolução do litígio, ser-lhes-á concedido um
período de tempo razoável para poderem avaliar a referida solução.
2. Antes de aceitar a solução sugerida, o consumidor deve ser informado em linguagem clara e compreensível sobre o seguinte:
a) Pode optar por aceitar ou recusar a solução sugerida;
b) A solução sugerida poderá ser menos favorável do que uma resolução por via judicial e mediante a
aplicação das normas legais vigentes;
c) Antes de aceitar ou recusar a solução sugerida, tem o direito de procurar aconselhamento independente;
d) O recurso ao procedimento não exclui a possibilidade de apresentar o seu litígio em matéria de
consumo a outro mecanismo de resolução extrajudicial de conflitos, nomeadamente no âmbito de
aplicação da Recomendação 98/257/CE ou de procurar reparação legal através do seu próprio
sistema judicial;
e) O valor jurídico da solução acordada,
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A PRESENTE RECOMENDAÇÃO

tem por destinatários os Estados-Membros na medida em que os afecte em relação a este tipo de
procedimentos estabelecidos no sentido de facilitar a resolução extrajudicial de litígios em matéria de
consumo e a todas as pessoas singulares ou colectivas responsáveis pela criação ou aplicação deste tipo de
procedimentos.
Feito em Bruxelas, em 4 de Abril de 2001.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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19.4.2001

DECISÃO DA COMISSÃO
de 4 de Abril de 2001
que altera pela sétima vez a Decisão 95/124/CE que fixa a lista das explorações piscícolas aprovadas
na Alemanha
[notificada com o número C(2001) 1017]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/311/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

O exame mostrou que esta exploração cumpre os requisitos do artigo 6.o da Directiva 91/67/CEE.

(6)

Em consequência, esta exploração pode, beneficiar do
estatuto de exploração aprovada situada numa zona não
aprovada e deve ser aditada à lista de explorações aprovadas da Saxónia.

(7)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/67/CEE do Conselho, de 28 de
Janeiro de 1991, relativa às condições de polícia sanitária que
regem a introdução no mercado de animais e produtos da
aquicultura (1), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 98/45/CE (2), e, nomeadamente, o seu artigo 6.o,
Considerando o seguinte:
Os Estados-Membros podem obter o estatuto de explorações aprovadas indemnes de hematopoética infecciosa
(NHI) e de septicemia hemorrágica viral (SHV) para as
explorações piscícolas situadas em zonas não aprovadas
relativamente a estas doenças.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

(2)

A lista das explorações piscícolas aprovadas na
Alemanha foi estabelecida pela Decisão 95/124/CE da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pela Decisão 2001/188/CE (4).

O anexo da Decisão 95/124/CE é substituído pelo anexo da
presente decisão.

(3)

A Alemanha apresentou à Comissão as justificações para
obter, o estatuto de exploração aprovada situada numa
zona não aprovada relativamente à NHI e SHV no que se
refere a uma exploração piscícola da Saxónia, assim
como as disposições nacionais que garantem o cumprimento dos requisitos em matéria de manutenção do
estatuto de exploração aprovada.

(1)

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

(4)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

46 de 19.2.1991, p. 1.
189 de 3.7.1998, p. 12.
84 de 14.4.1995, p. 6.
67 de 9.3.2001, p. 83.

Artigo 1.o

Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 4 de Abril de 2001.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão

19.4.2001

PT
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ANEXO
I. EXPLORAÇÕES NA BAIXA SAXÓNIA
1. Jochen Moeller
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

6. Volker Buchtmann
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(uniquement écloserie)
D-37586 Dassel
3. Dr. R. Rosengarten
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte
4. Klaus Kröger
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme
5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

7. Sven Kramer
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen
8. Hans-Peter Klusak
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle
9. Feuerhake
Forellenzucht Rheden
D-31039 Rheden

II. EXPLORAÇÕES NA TURÍNGIA
1. Firma Tautenhahn
D-98646 Trostadt
2. Thüringer Forstamt Leinefelde
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde
3. Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza

4. Fischzucht Kindelbrück GmbH
D-99638 Kindelbrück

5. Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt
III. EXPLORAÇÕES EM BADE-VURTEMBERGA

1. Heiner Feldmann
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

10. Reinhard Lenz
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal

2. Walter Dietmayer
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen

11. Peter Hofer
Sulzbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

3. Heiner Feldmann
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf

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

4. Heiner Feldmann
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf

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

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

14. Stephan Hofer
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf

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

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

7. Josef Schnetz
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

16. Johannes Dreier
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrazhofen

8. Erwin Steinhart
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen

17. Peter Störk
Wagenhausen
D-88348 Saulgau

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

18. Erwin Steinhart
Geislingen/St
D-73312 Geislingen/St
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19. Joachim Schindler
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

36. Harald Tress
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen

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

37. Alfred Tröndle
Tiefenstein
D-79774 Albbruck

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

38. Alfred Tröndle
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen

22. Hugo Hager
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

39. Peter Hofer
Schenkenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

23. Hugo Hager
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

40. Heiner Feldmann
Bainders
D-88630 Pfullendorf

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

41. Andreas Zordel
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg

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

42. Hans Fischböck
Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen
43. Hans Fischböck
Fischzucht
D-73447 Oberkochen
44. Josef Dürr
Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim

28. Wilhelm Drafehn
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach

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

29. Franz Schwarz
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

46. A. J. Kisslegg
Anlage Rohrsee

30. Meinrad Nuber
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

47. Staatliches Forstamt Wangen
Anlage Karsee
48. Simon Phillipson
Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg

31. Anton Spieß
Höhmühle
D-88353 Kißleg

49. Hans Klaiber
Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle

32. Karl Servay
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee
33. Kreissportfischereiverein Biberach
Warthausen
D-88400 Biberach

50. Josef Hönig
Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

34. Hans Schmutz
Gossenzugen
D-89155 Erbach

51. Werner Baur
Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute

35. Reinhard Rösch
Haigerach
D-77723 Gengenbach

52. Gerhard Weihmann
Mägerkingen
D-72574 Bad Urach-Seeburg
IV. EXPLORAÇÕES NA RENÂNIA DO NORTE-VESTEFÁLIA

1. Wolfgang Lindhorst-Emme
Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

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

2. Wolfgang Lindhorst-Emme
Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

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

1. Gerstner Peter
(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach
2. Werner Ruf
Fischzucht Wildbad
D-86925 Fuchstal-Leeder
3. Rogg
Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen
VI. EXPLORAÇÕES NA SAXÓNIA
1. Anglerverband Südsachsen «Mulde/Elster» e.V.
Forellenanlage Schlettau
D-09487 Schlettau
2. H. und G. Ermisch GbR
Forellen- und Lachszucht
D-01844 Langburkersdorf
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 4 de Abril de 2001
que altera a Decisão 2000/574/CE relativa a determinadas medidas de protecção contra a anemia
infecciosa do salmão nas ilhas Faroé
[notificada com o número C(2001) 1019]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/312/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Atendendo à situação epidemiológica no que se refere à
anemia infecciosa do salmão (AIS) nas ilhas Faroé, as
medidas estabelecidas na Decisão 2000/574/CE devem
ser prorrogadas até 1 de Fevereiro de 2002.

(4)

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

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Tendo em conta a Directiva 97/78/CE do Conselho, de 18 de
Dezembro de 1997, que fixa os princípios relativos à organização dos controlos veterinários dos produtos provenientes de
países terceiros introduzidos na Comunidade (3), e, nomeadamente, o seu artigo 22.o,

No artigo 4.o da Decisão 2000/574/CE, a data de «1 de Abril de
2001» é substituída por «1 de Fevereiro de 2002».

Considerando o seguinte:

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Em Setembro de 2000, a Comissão adoptou a Decisão
2000/574/CE relativa a determinadas medidas de
protecção contra a anemia infecciosa do salmão nas
ilhas Faroé (4).

(1)

As medidas adoptadas são aplicáveis até 1 de Abril de
2001.

(2)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

268 de 24.9.1991, p. 56.
162 de 1.7.1996, p. 1.
24 de 30.1.1998, p. 9.
240 de 23.9.2000, p. 26.

Artigo 2.o

Feito em Bruxelas, em 4 de Abril de 2001.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão

19.4.2001
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 4 de Abril de 2001
que altera pela segunda vez a Decisão 1999/766/CE relativa a determinadas medidas de protecção
no que respeita à anemia infecciosa do salmão nos salmonídeos da Noruega
[notificada com o número C(2001) 1027]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/313/CE)
protecção especiais. Actualmente vigoram 19 zonas de
restrição diferentes, no que toca à anemia infecciosa do
salmão, incluindo 18 municípios.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/496/CEE do Conselho, de 15
de Julho de 1991, que fixa os princípios relativos à organização
dos controlos veterinários dos animais provenientes de países
terceiros introduzidos na Comunidade e que altera as Directivas
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 96/43/CE (2), e,
nomeadamente, o n.o 7 do seu artigo 18.o,
Tendo em conta a Directiva 97/78/CEE do Conselho, de 18 de
Dezembro de 1997, que fixa os princípios relativos à organização dos controlos veterinários dos produtos provenientes de
países terceiros introduzidos na Comunidade (3), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 96/43/CE, e, nomeadamente, o n.o 6 do seu artigo 22.o,
Considerando o seguinte:
Em Julho de 1999, a Comissão adoptou a Decisão
1999/766/CE relativa a determinadas medidas de
protecção no que respeita à anemia infecciosa do salmão
nos salmonídeos da Noruega (4). Esta decisão foi subsequentemente alterada pela Decisão 2000/431/CE (5). As
medidas incluem a proibição das importações de
salmões vivos para a Comunidade e condições rigorosas
para a importação de produtos de salmão para consumo
humano. Estas medidas são aplicáveis até 1 de Abril de
2001.

(1)

A Noruega notificou 17 surtos de anemia infecciosa do
salmão em 2000 e três surtos de Janeiro a meados de
Fevereiro de 2001. Foram tomadas medidas de

(2)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

268 de 24.9.1991, p. 56.
162 de 1.7.1996, p. 1.
24 de 30.1.1998, p. 9.
302 de 25.11.1999, p. 23.
170 de 11.7.2000, p. 15.

(3)

Perante a situação da doença na Noruega, as medidas da
Decisão 1999/766/CE devem ser prolongadas até 1 de
Fevereiro de 2002.

(4)

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

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
No artigo 4.o da Decisão 1999/766/CE, os termos «1 de Abril
de 2001» são substituídos por «1 de Fevereiro de 2002» e os
termos «31 de Dezembro de 1999» são substituídos por «31 de
Dezembro de 2001».
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 4 de Abril de 2001.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 10 de Abril de 2001
relativa ao inventário do potencial de produção vitícola apresentado pelo Luxemburgo a título do
Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do Conselho
[notificada com o número C(2001) 1045]
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)

(2001/314/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

A presente decisão não implica o reconhecimento por
parte da Comissão da exactidão dos dados incluídos no
inventário, nem da compatibilidade da legislação referida
no inventário com o direito comunitário. Não prejudica
qualquer decisão eventual da Comissão sobre esses
pontos.

(5)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Vinho,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (1), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 2826/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu
artigo 23.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1493/1999 prevê, no seu artigo
16.o, a apresentação de um inventário do potencial vitícola. Esse inventário deve ser apresentado antes do
acesso à regularização das superfícies plantadas ilegalmente, ao aumento dos direitos de plantação e à ajuda à
reestruturação e à reconversão.
O Regulamento (CE) n. 1227/2000 da Comissão, de 31
de Maio de 2000, que estabelece normas de execução do
Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do Conselho no
respeitante ao potencial de produção (3), define pormenorizadamente, no seu artigo 19.o, as informações a
inserir no inventário.
o

Por cartas de 12 de Dezembro de 2000 e de 4 de Janeiro
de 2001, o Luxemburgo comunicou à Comissão as
informações previstas no artigo 16.o do Regulamento
(CE) n.o 1493/1999. O exame dessas informações
permite verificar que o Luxemburgo elaborou o inventário.

(1) JO L 179 de 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 de 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 143 de 16.6.2000, p. 1.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A Comissão verifica que o Luxemburgo elaborou o inventário
previsto no artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999.
Artigo 2.o
O Luxemburgo é o destinatário da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 10 de Abril de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que possibilita a prorrogação, por parte dos Estados-Membros, das autorizações provisórias das
novas substâncias activas flupirsulfurão-metilo, carfentrazona-etilo, famoxadona, prossulfurão,
isoxaflutol, flurtamona, etoxissulfurão, Paecilomyces fumosoroseus e ciclanilida
[notificada com o número C(2001) 1090]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/315/CE)
processo relativo à nova substância activa Paecilomyces
fumosoroseus.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15
de Julho de 1991, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado (1), com a última redacção que lhe foi
dada pela Directiva 2000/80/CE (2), e, nomeadamente, o n.o 1,
quarto parágrafo, do seu artigo 8.o,

(10)

O requerente Rhone-Poulenc Agrochimie SA apresentou
às autoridades gregas, em 27 de Março de 1996, um
processo relativo à nova substância activa ciclanilida.

(11)

Em conformidade com o n.o 3 do artigo 6.o da directiva,
a Comissão confirmou, na sua Decisão 97/164/CE (3),
que pode considerar-se que o processo apresentado para
o flupirsulfurão-metilo satisfaz, em princípio, as exigências de dados e informações do anexo II e, para um
produto fitofarmacêutico que contenha a substância
activa em causa, do anexo III da directiva.

(12)

Em conformidade com o n.o 3 do artigo 6.o da directiva,
a Comissão confirmou, na sua Decisão 97/362/CE (4),
que pode considerar-se que o processo apresentado para
a carfentrazona-etilo satisfaz, em princípio, as exigências
de dados e informações do anexo II e, para um produto
fitofarmacêutico que contenha a substância activa em
causa, do anexo III da directiva.

(13)

Em conformidade com o n.o 3 do artigo 6.o da directiva,
a Comissão confirmou, na sua Decisão 97/591/CE (5),
que pode considerar-se que o processo apresentado para
a famoxadona satisfaz, em princípio, as exigências de
dados e informações do anexo II e, para um produto
fitofarmacêutico que contenha a substância activa em
causa, do anexo III da directiva.

(14)

Em conformidade com o n.o 3 do artigo 6.o da directiva,
a Comissão confirmou, na sua Decisão 97/137/CE (6),
que pode considerar-se que o processo apresentado para
o prossulfurão satisfaz, em princípio, as exigências de
dados e informações do anexo II e, para um produto
fitofarmacêutico que contenha a substância activa em
causa, do anexo III da directiva.

(15)

Em conformidade com o n.o 3 do artigo 6.o da directiva,
a Comissão confirmou, na sua Decisão 96/524/CE (7),
que pode considerar-se que o processo apresentado para
o isoxaflutol satisfaz, em princípio, as exigências de
dados e informações do anexo II e, para um produto
fitofarmacêutico que contenha a substância activa em
causa, do anexo III da directiva.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

L
L
L
L
L

Considerando o seguinte:
(1)

A Directiva 91/414/CEE (adiante designada por «directiva») prevê o estabelecimento de uma lista comunitária
de substâncias activas cuja utilização em produtos fitofarmacêuticos é autorizada.

(2)

O requerente Du Pont de Nemours apresentou às autoridades francesas, em 26 de Outubro de 1995, um
processo relativo à nova substância activa flupirsulfurão-metilo.

(3)

O requerente FMC Europe NV apresentou às autoridades
francesas, em 14 de Fevereiro de 1996, um processo
relativo à nova substância activa carfentrazona-etilo.

(4)

O requerente Du Pont de Nemours apresentou às autoridades francesas, em 2 de Outubro de 1996, um processo
relativo à nova substância activa famoxadona.

(5)

O requerente Novartis apresentou às autoridades francesas, em 14 de Maio de 1995, um processo relativo à
nova substância activa prossulfurão.

(6)

O requerente Rhone-Poulenc apresentou às autoridades
neerlandesas, em 6 de Março de 1996, um processo
relativo à nova substância activa isoxaflutol.

(7)

O requerente Rhone-Poulenc apresentou às autoridades
francesas, em 15 de Fevereiro de 1994, um processo
relativo à nova substância activa flurtamona.

(8)

O requerente AgrEvo apresentou às autoridades italianas,
em 3 de Julho de 1996, um processo relativo à nova
substância activa etoxissulfurão.

(9)

O requerente Thermo Trilogy Corporation apresentou às
autoridades belgas, em 18 de Maio de 1994, um

(1) JO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 309 de 9.12.2000, p. 14.

JO
JO
JO
JO
JO

64 de 5.3.1997, p. 17.
152 de 11.6.1997, p. 31.
239 de 30.8.1997, p. 48.
52 de 22.2.1997, p. 20.
220 de 30.8.1996, p. 27.
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(16)

Em conformidade com o n.o 3 do artigo 6.o da directiva,
a Comissão confirmou, na sua Decisão 96/341/CE (1),
que pode considerar-se que o processo apresentado para
a flurtamona satisfaz, em princípio, as exigências de
dados e informações do anexo II e, para um produto
fitofarmacêutico que contenha a substância activa em
causa, do anexo III da directiva.

(17)

Em conformidade com o n.o 3 do artigo 6.o da directiva,
a Comissão confirmou, na sua Decisão 97/591/CE, que
pode considerar-se que o processo apresentado para o
etoxissulfurão satisfaz, em princípio, as exigências de
dados e informações do anexo II e, para um produto
fitofarmacêutico que contenha a substância activa em
causa, do anexo III da directiva.

(18)

Em conformidade com o n.o 3 do artigo 6.o da directiva,
a Comissão confirmou, na sua Decisão 97/137/CE, que
pode considerar-se que o processo apresentado para a
ciclanilida satisfaz, em princípio, as exigências de dados
e informações do anexo II e, para um produto fitofarmacêutico que contenha a substância activa em causa, do
anexo III da directiva.

(20)

Essa confirmação das exigências de dados e informações
é necessária para se passar ao exame pormenorizado do
processo e para facultar aos Estados-Membros a possibilidade de autorizarem provisoriamente, durante o
período máximo de três anos, produtos fitofarmacêuticos que contenham a substância activa em causa,
respeitadas as condições estabelecidas no n.o 1 do artigo
8.o da directiva e, em especial, a condição relativa à
realização de uma avaliação pormenorizada da
substância activa e dos produtos fitofarmacêuticos relativamente às exigências da directiva.

(21)

(22)

Os efeitos da carfentrazona-etilo na saúde humana e no
ambiente estão a ser avaliados, em conformidade com os
n.os 2 e 4 do artigo 6.o da directiva, relativamente às
utilizações propostas pelo requerente. Na sua qualidade
de Estado-Membro relator designado, a França apresentou à Comissão, em 14 de Maio de 1998, um
projecto do relatório de avaliação em causa. Esse relatório está a ser examinado pelos Estados-Membros e pela
Comissão no âmbito do Comité Fitossanitário Permanente e respectivos grupos de trabalho.

(23)

Os efeitos da famoxadona na saúde humana e no ambiente estão a ser avaliados, em conformidade com os
n.os 2 e 4 do artigo 6.o da directiva, relativamente às
utilizações propostas pelo requerente. Na sua qualidade
de Estado-Membro relator designado, a França apresentou à Comissão, em 5 de Agosto de 1998, um
projecto do relatório de avaliação em causa. Esse relatório está a ser examinado pelos Estados-Membros e pela
Comissão no âmbito do Comité Fitossanitário Permanente e respectivos grupos de trabalho.

(24)

Os efeitos do prossulfurão na saúde humana e no ambiente estão a ser avaliados, em conformidade com os
n.os 2 e 4 do artigo 6.o da directiva, relativamente às
utilizações propostas pelo requerente. Na sua qualidade
de Estado-Membro relator designado, a França apresentou à Comissão, em 18 de Janeiro de 1999, um
projecto do relatório de avaliação em causa. Esse relatório está a ser examinado pelos Estados-Membros e pela
Comissão no âmbito do Comité Fitossanitário Permanente e respectivos grupos de trabalho.

(25)

Os efeitos do isoxaflutol na saúde humana e no ambiente estão a ser avaliados, em conformidade com os
n.os 2 e 4 do artigo 6.o da directiva, relativamente às
utilizações propostas pelo requerente. Na sua qualidade
de Estado-Membro relator designado, os Países Baixos
apresentaram à Comissão, em 26 de Fevereiro de 1997,
um projecto do relatório de avaliação em causa. Esse
relatório está a ser examinado pelos Estados-Membros e
pela Comissão no âmbito do Comité Fitossanitário
Permanente e respectivos grupos de trabalho.

(26)

Os efeitos da flurtamona na saúde humana e no ambiente estão a ser avaliados, em conformidade com os n.os
2 e 4 do artigo 6.o da directiva, relativamente às utilizações propostas pelo requerente. Na sua qualidade de
Estado-Membro relator designado, a França apresentou à
Comissão, em 21 de Maio de 1997, um projecto do
relatório de avaliação em causa. Esse relatório está a ser
examinado pelos Estados-Membros e pela Comissão no
âmbito do Comité Fitossanitário Permanente e respectivos grupos de trabalho.

Em conformidade com o n.o 3 do artigo 6.o da directiva,
a Comissão confirmou, na sua Decisão 97/164/CE, que
pode considerar-se que o processo apresentado para
Paecilomyces fumosoroseus satisfaz, em princípio, as
exigências de dados e informações do anexo II e, para
um produto fitofarmacêutico que contenha a substância
activa em causa, do anexo III da directiva.

(19)

Os efeitos do flupirsulfurão-metilo na saúde humana e
no ambiente estão a ser avaliados, em conformidade
com os n.os 2 e 4 do artigo 6.o da directiva, relativamente às utilizações propostas pelo requerente. Na sua
qualidade de Estado-Membro relator designado, a França
apresentou à Comissão, em 2 de Dezembro de 1997,
um projecto do relatório de avaliação em causa. Esse
relatório está a ser examinado pelos Estados-Membros e
pela Comissão no âmbito do Comité Fitossanitário
Permanente e respectivos grupos de trabalho.

(1) JO L 130 de 31.5.1996, p. 20.
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(27)

Os efeitos do etoxissulfurão na saúde humana e no
ambiente estão a ser avaliados, em conformidade com os
n.os 2 e 4 do artigo 6.o da directiva, relativamente às
utilizações propostas pelo requerente. Na sua qualidade
de Estado-Membro relator designado, a Itália apresentou
à Comissão, em 20 de Maio de 1998, um projecto do
relatório de avaliação em causa. Esse relatório está a ser
examinado pelos Estados-Membros e pela Comissão no
âmbito do Comité Fitossanitário Permanente e respectivos grupos de trabalho.

(28)

Os efeitos de Paecilomyces fumosoroseus na saúde humana
e no ambiente estão a ser avaliados, em conformidade
com os n.os 2 e 4 do artigo 6.o da directiva, relativamente às utilizações propostas pelo requerente. Na sua
qualidade de Estado-Membro relator designado, a Bélgica
apresentou à Comissão, em 9 de Dezembro de 1997,
um projecto do relatório de avaliação em causa. Esse
relatório está a ser examinado pelos Estados-Membros e
pela Comissão no âmbito do Comité Fitossanitário
Permanente e respectivos grupos de trabalho.

(29)

(30)

Os efeitos da ciclanilida na saúde humana e no ambiente
estão a ser avaliados, em conformidade com os n.os 2 e 4
do artigo 6.o da directiva, relativamente às utilizações
propostas pelo requerente. Na sua qualidade de Estado-Membro relator designado, a Grécia apresentou à
Comissão, em 11 de Fevereiro de 1998, um projecto do
relatório de avaliação em causa. Esse relatório está a ser
examinado pelos Estados-Membros e pela Comissão no
âmbito do Comité Fitossanitário Permanente e respectivos grupos de trabalho.
Dado que o exame dos processos após a apresentação,
pelos Estados-Membros relatores, dos projectos de relatório de avaliação demorou mais do que três anos, não
será possível concluir a avaliação dos mesmos no prazo
de três anos a contar da data de adopção das decisões de
conformidade acima referidas.

L 109/71

(31)

Deve facultar-se aos Estados-Membros a possibilidade de
prolongar as autorizações provisórias de produtos fitofarmacêuticos que contenham as substâncias activas em
causa por um período de 12 meses, em conformidade
com o disposto no artigo 8.o da directiva, de forma a
permitir o prosseguimento da análise dos processos.
Prevê-se que, no prazo de 12 meses, esteja concluído o
processo de avaliação e decisão referente à eventual
inclusão no anexo I das substâncias activas em causa.

(32)

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

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Os Estados-Membros podem prorrogar, durante um período
não superior a 12 meses a contar da data de adopção da
presente decisão, as autorizações provisórias para produtos
fitofarmacêuticos que contenham flupirsulfurão-metilo, carfentrazona-etilo, famoxadona, prossulfurão, isoxaflutol, flurtamona, etoxissulfurão, Paecilomyces fumosoroseus e ciclanilida.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 17 de Abril de 2001
que altera pela sexta vez a Decisão 2001/172/CE relativa a determinadas medidas de protecção
contra a febre aftosa no Reino Unido
[notificada com o número C(2001) 1121]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/316/CE)
pelo prazo necessário, em circunstâncias definidas de
forma objectiva.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 90/425/CEE do Conselho, de 26
de Junho de 1990, relativa aos controlos veterinários e zootécnicos aplicáveis ao comércio intracomunitário de certos
animais vivos e produtos, na perspectiva da realização do
mercado interno (1), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 92/118/CEE (2), e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,
Tendo em conta a Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11
de Dezembro de 1989, relativa aos controlos veterinários aplicáveis ao comércio intracomunitário, na perspectiva da realização do mercado interno (3), com a última redacção que lhe
foi dada pela Directiva 92/118/CEE, e, nomeadamente, o seu
artigo 9.o,
Considerando o seguinte:
Na sequência do surgimento de focos de febre aftosa no
Reino Unido, a Comissão adoptou a Decisão 2001/
/172/CE relativa a determinadas medidas de protecção
contra a febre aftosa no Reino Unido (4), com a última
redacção que lhe foi dada pela Decisão 2001/263/CE (5).

(1)

Na sequência da declaração de focos de febre aftosa na
Irlanda, a Comissão adoptou a Decisão 2001/234/CE
relativa a determinadas medidas de protecção contra a
febre aftosa na Irlanda (6), com a última redacção que lhe
foi dada pela Decisão 2001/267/CE (7).

(2)

A Irlanda do Norte e a Irlanda adoptaram medidas em
conformidade com a Directiva 85/511/CEE do Conselho,
de 18 de Novembro de 1985, que estabelece medidas
comunitárias de luta contra a febre aftosa (8), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da
Áustria, Finlândia e Suécia, e, além disso, introduziram
outras medidas nas regiões afectadas, nomeadamente as
medidas estabelecidas na Decisão 2001/263/CE.

(3)

A extensão geográfica das zonas objecto das medidas
previstas na presente decisão apenas deve ser mantida

(4)

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

As exigências relativas à vigilância a efectuar nas zonas
com restrições antes da aplicação das medidas em causa,
em conformidade com o artigo 9.o da Directiva 85/
/511/CEE, encontram-se especificadas na Comissão
2001/295/CE da Comissão (9).

(6)

Deve autorizar-se um tratamento adicional dos produtos
à base de sangue e especificar as exigências de certificação aplicáveis a determinados produtos tratados e
produtos de durabilidade longa.

(7)

As medidas previstas pela Decisão 2001/172/CE devem
ser prorrogadas.

(8)

A situação será revista na reunião do Comité Veterinário
Permanente prevista para 10 de Abril de 2001 e as
medidas adaptadas em função das necessidades.

(9)

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

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A Decisão 2001/172/CE da Comissão é alterada do seguinte
modo:
1. O artigo 3.o é alterado do seguinte modo:
a) No final do n.o 2, são aditados os termos «nem a
produtos à base de carne tratados termicamente em recipientes hermeticamente selados, de modo a assegurar
uma durabilidade longa».
b) No n.o 5, são suprimidos os termos «expedidos em recipientes hermeticamente selados»;
c) É aditado um n.o 6 com a seguinte redacção:
«6.
Por derrogação ao disposto no n.o 4, no caso dos
produtos à base de carne tratados termicamente em recipientes hermeticamente selados, de modo a assegurar
uma durabilidade longa, é suficiente que os mesmos
sejam acompanhados de um documento comercial que
especifique o tratamento térmico aplicado.».
(9) JO L 100 de 11.4.2001, p. 35.
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2. O artigo 4.o é alterado do seguinte modo:
a) No n.o 5, são suprimidos os termos «expedido em recipientes hermeticamente selados ou»;
b) É aditado um n.o 6 com a seguinte redacção:
«6.
Por derrogação ao disposto no n.o 4, no caso do
leite conforme às exigências do n.o 2, alíneas a) e b),
tratado em recipientes hermeticamente selados, de modo
a assegurar uma durabilidade longa, é suficiente que o
mesmo seja acompanhado de um documento comercial
que especifique o tratamento térmico aplicado.».
3. O artigo 5.o é alterado do seguinte modo:
a) No n.o 5, são suprimidos os termos «expedidos em recipientes hermeticamente selados ou»;
b) É aditado um n.o 6 com a seguinte redacção:
«6.
Por derrogação ao disposto no n.o 4, no caso dos
produtos lácteos conformes às exigências do n.o 2
tratados em recipientes hermeticamente selados, de
modo a assegurar uma durabilidade longa, é suficiente
que os mesmos sejam acompanhados de um documento
comercial que especifique o tratamento térmico aplicado.».
4. O artigo 8.o é alterado do seguinte modo:
a) À alínea b) do n.o 2 é aditado um quarto travessão com a
seguinte redacção:
«— tratamento em conformidade com o capítulo IV do
anexo I da Directiva 92/118/CEE;»;
b) Ao n.o 2 é aditado um novo parágrafo com a seguinte
redacção:
«i) produtos embalados para utilização em diagnóstico in
vitro ou como reagentes de laboratório».
c) É aditado um n.o 7 com a seguinte redacção:
«7.
Por derrogação ao disposto no n.o 3, no caso dos
produtos referidos no n.o 2, ponto (i), é suficiente que os
mesmos sejam acompanhados de um documento comercial que especifique que se destinam a utilização em
diagnóstico in vitro ou como reagentes de laboratório, na
condição de ser aposta no rótulo a menção “para uso
exclusivo em diagnóstico in vitro” ou “para uso laboratorial exclusivo”.».

L 109/73

5. Ao artigo 11.oA é aditado um n.o 3 com a seguinte
redacção:
«3.
Todavia, a Comissão alterará a presente decisão de
forma a revogar as medidas previstas relativamente às zonas
da Irlanda do Norte enumeradas nos anexos I e II, sem
prejuízo da Directiva 85/511/CEE, nas seguintes condições:
Se, em 19 de Abril de 2001, a Irlanda do Norte notificar à
Comissão que:
a) não foram registados outros focos de febre aftosa na
Irlanda do Norte no período compreendido entre 22 de
Março de 2001 e as 17:00 horas de 19 de Abril de
2001;
b) foram efectuados, com resultados negativos, todos os
exames clínicos e ensaios laboratoriais em conformidade
com a Decisão 2001/295/CE:
— nas explorações em que surgiram suspeitas da
doença relacionadas com os focos confirmados na
Irlanda do Norte em Março de 2001,
— em todas as explorações em que foram mantidos
animais sensíveis, localizadas nas áreas de protecção
e de vigilância estabelecidas nas zonas enumeradas
no anexo I da presente decisão, na sequência da
confirmação do surto de febre aftosa em Março de
2001,
a Comissão informará de imediato todos os Estados-Membros e alterará a presente decisão em conformidade,
com efeitos imediatos. Os Estados-Membros adaptarão as
disposições que aplicarem ao comércio, de modo a torná-las
conformes à nova situação.».
6. A data constante do artigo 14.o é substituída por «18 de
Maio de 2001».
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 17 de Abril de 2001.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que altera pela segunda vez a Decisão 2001/263/CE relativa à restrição da circulação de animais das
espécies sensíveis em todos os Estados-Membros devido à febre aftosa
[notificada com o número C(2001) 1116]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/317/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 90/425/CEE do Conselho, de 26
de Junho de 1990, relativa aos controlos veterinários e zootécnicos aplicáveis ao comércio intracomunitário de certos
animais vivos e produtos, na perspectiva da realização do
mercado interno (1), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 92/118/CEE (2), e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Na sequência da declaração de focos de febre aftosa no
Reino Unido, em França, nos Países Baixos e na Irlanda,
a Comissão adoptou as Decisões 2001/172/CE (3), 2001/
/208/CE (4), 2001/223/CE (5) e 2001/234/CE (6) relativas
a determinadas medidas de protecção contra a febre
aftosa em cada um desses Estados-Membros.

(2)

A situação relativa à febre aftosa em certas partes da
Comunidade pode pôr em perigo os efectivos animais
noutras partes da Comunidade, devido à colocação no
mercado e ao comércio de biungulados vivos.
Todos os Estados-Membros puseram em prática as
restrições à circulação de animais das espécies sensíveis
previstas na Decisão 2001/263/CE (7), com a última
redacção que lhe foi dada pela Decisão 2001/302/CE (8).

(3)

Atendendo à evolução da doença e aos resultados dos
estudos epidemiológicos efectuados nos Estados-Membros afectados em cooperação estreita com os
demais Estados-Membros, afigura-se conveniente continuar a atenuar as restrições à circulação de animais
sensíveis na Comunidade.

(4)

A situação será reexaminada na reunião do Comité Veterinário Permanente prevista para 19 Abril 2001 e, se for
caso disso, as medidas serão adaptadas.

(5)

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

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

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
No número 1, segundo parágrafo, do artigo 1.o da Decisão
2001/263/CE da Comissão são inseridos após o primeiro
travessão dois novos travessões, com a seguinte redacção:
«— passando por um centro de agrupamento aprovado,
para uma exploração de destino para engorda, excepto
no caso de bovinos e suínos para engorda que podem
ser expedidos do centro de agrupamento para um
máximo de seis explorações de destino, mediante autorização das autoridades competentes do local de
partida e do local de destino, ou
— para um centro de agrupamento, a fim de reunir efectivos ou rebanhos em transumância, com destino a
pastagens designadas, mediante autorização das autoridades competentes do local de partida, ou».
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Abril de 2001
que altera pela sétima vez a Decisão 2001/172/CE relativa a determinadas medidas de protecção
contra a febre aftosa no Reino Unido
[notificada com o número C(2001) 1134]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/318/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Afigura-se, pois, adequado alargar a todo o território da
Irlanda do Norte as medidas previstas pela Decisão
2001/172/CE.

(4)

A situação será revista na reunião do Comité Veterinário
Permanente prevista para 15 e 16 de Maio de 2001 e as
medidas adaptadas em função das necessidades.

(5)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 90/425/CEE do Conselho, de 26
de Junho de 1990, relativa aos controlos veterinários e zootécnicos aplicáveis ao comércio intracomunitário de certos
animais vivos e produtos, na perspectiva da realização do
mercado interno (1), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 92/118/CEE (2), e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,
Tendo em conta a Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11
de Dezembro de 1989, relativa aos controlos veterinários aplicáveis ao comércio intracomunitário, na perspectiva da realização do mercado interno (3), com a última redacção que lhe
foi dada pela Directiva 92/118/CEE, e, nomeadamente, o seu
artigo 9.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

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

Na sequência do surgimento de focos de febre aftosa no
Reino Unido, a Comissão adoptou a Decisão 2001/
/172/CE relativa a determinadas medidas de protecção
contra a febre aftosa no Reino Unido (4), com a última
redacção que lhe foi dada pela Decisão 2001/316/CE (5).
Na sequência do surgimento de novos focos de febre
aftosa na Irlanda do Norte, as autoridades competentes
da Irlanda do Norte proibiram a expedição de todo o
território da Irlanda do Norte de animais sensíveis e de
produtos não tratados provenientes desses animais.

JO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
JO L 62 de 15.3.1993, p. 49.
JO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
JO L 62 de 2.3.2001, p. 22.
Ver página 72 do presente Jornal Oficial.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
No anexo I da Decisão 2001/172/CE da Comissão, os termos
«Grã-Bretanha e district de Newry and Mourne, em County
Armagh, na Irlanda do Norte» são substituídos por «Grã-Bretanha, Irlanda do Norte».
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 18 de Abril de 2001.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n.o 609/2001 da Comissão, de 28 de Março de 2001, que estabelece as regras
de execução do Regulamento (CE) n.o 2200/96 no que respeita aos programas operacionais, aos fundos
operacionais e à ajuda financeira comunitária e que revoga o Regulamento (CE) n.o 411/97
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 90 de 30 de Março de 2001)
Na página 9, no ponto 2 do artigo 8.o, alínea b), subalínea iii):
em vez de: «medidas ambientais (incluindo embalagens descartáveis),»,
deve ler-se: «medidas ambientais (incluindo embalagens recicláveis e/ou reutilizáveis),».
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