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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N.o 792/2002 DO CONSELHO
de 7 de Maio de 2002
que altera, a título temporário, o Regulamento (CEE) n.o 218/92 relativo à cooperação administrativa no domínio dos impostos indirectos (IVA) no que se refere a medidas adicionais relativas ao
comércio electrónico
estabelecido ou residente na Comunidade, a menos que
se certifique de que o seu cliente é um sujeito passivo. O
regime especial previsto no artigo 26.oC da referida
directiva apenas se aplica aos serviços prestados a não
sujeitos passivos estabelecidos ou residentes na Comunidade. É por conseguinte claro que o sujeito passivo não
estabelecido necessita de certas informações sobre o seu
cliente.

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 93.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (3),
Considerando o seguinte:
(1)

A Directiva 2002/38/CE do Conselho, de 7 de Maio de
2002, que altera, a título tanto definitivo como temporário, a Directiva 77/388/CEE no que se refere ao regime
do imposto sobre o valor acrescentado aplicável aos
serviços de radiodifusão e televisão e a determinados
serviços prestados por via electrónica (4), estabelece o
quadro para a tributação na Comunidade das prestações
electrónicas por sujeitos passivos que não se encontram
estabelecidos nem são obrigados a identificarem-se para
efeitos fiscais na Comunidade.

(5)

Para o efeito, poderá na maior parte dos casos ser utilizada a facilidade disponível nos Estados-Membros sob a
forma de bases de dados electrónicas que contêm um
registo das pessoas a quem foram atribuídos números de
identificação para efeitos de IVA nesse Estado-Membro.

(6)

Convém, por conseguinte, alargar o sistema comum de
intercâmbio de determinadas informações relativas às
transacções intracomunitárias a que se refere o artigo 6.o
do Regulamento (CEE) n.o 218/92 (6).

(7)

As disposições que resultam do presente regulamento
deverão ser aplicadas temporariamente durante três
anos, período prorrogável por razões de ordem prática,
pelo que o Regulamento (CEE) n.o 218/92 deve ser
alterado em conformidade a título temporário,

O Estado-Membro de consumo é o principal responsável
por assegurar o cumprimento pelos prestadores não
estabelecidos das obrigações destes últimos. Para o
efeito, devem ser transmitidas a esse Estado-Membro as
informações necessárias à aplicação do regime especial
para os serviços prestados por via electrónica previsto
no artigo 26.oC da sexta Directiva 77/388/CEE do
Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes
aos impostos sobre o volume de negócios — sistema
comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria
colectável uniforme (5).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

(3)

É necessário dispor que o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) devido relativamente a tais prestações seja
transferido para as contas designadas para o efeito pelos
Estados-Membros de consumo.

1. No artigo 1.o, o segundo parágrafo passa a ter a seguinte
redacção:

(4)

As regras estabelecidas na Directiva 77/388/CEE exigem
que o sujeito passivo não estabelecido que preste os
serviços referidos no artigo 9.o, n.o 2, alínea e), último
travessão, daquela directiva impute o IVA ao seu cliente,

(2)

(1) JO C 337 E de 28.11.2000, p. 63.
(2) JO C 232 de 17.8.2001, p. 202, e parecer emitido em 25 de Abril
de 2002 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
(3) JO C 116 de 20.4.2001, p. 59.
4
( ) Ver página 41 do presente Jornal Oficial.
(5) JO L 145 de 13.6.1977, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2002/38/CE.

Artigo 1.o
O Regulamento (CEE) n.o 218/92 é alterado, a título temporário, do seguinte modo:

«Para o efeito, o presente regulamento estabelece procedimentos para a troca, por via electrónica, de informações
relativas ao imposto sobre o valor acrescentado respeitante
às transacções intracomunitárias e aos serviços prestados
por via electrónica ao abrigo do regime especial previsto no
artigo 26.oC da Directiva 77/388/CEE, bem como para qualquer troca posterior de informações e, no que se refere aos
serviços abrangidos pelo regime especial, para a transferência de dinheiro entre as autoridades competentes dos
Estados-Membros.»;
(6) JO L 24 de 1.2.1992, p. 1.
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2. No n.o 1 do artigo 2.o, o nono travessão passa a ter a
seguinte redacção:

técnicos, incluindo uma mensagem electrónica comum,
devem ser determinados nos termos do artigo 10.o

«— “Prestação intracomunitária de serviços”, uma prestação
de serviços abrangida pelos pontos C, D, E e F do artigo
28.oB da Directiva 77/388/CEE,»;

2.
O Estado-Membro de identificação deve transmitir
essas informações por via electrónica à autoridade competente do Estado-Membro em causa no prazo de 10 dias
após o final do mês em que a declaração foi recebida. Os
Estados-Membros que exigirem que a declaração de imposto
seja feita numa moeda nacional que não o euro, devem
converter os montantes em euros utilizando a taxa de
câmbio válida para a última data do período de referência.
O câmbio deve ser efectuado de acordo com as taxas de
câmbio desse dia publicadas pelo Banco Central Europeu
ou, caso não haja publicação nesse dia, do dia seguinte de
publicação. Os pormenores técnicos que caracterizam a
transmissão destas informações devem ser determinados nos
termos do artigo 10.o

3. No artigo 6.o, o n.o 4 passa a ter a seguinte redacção:
«4.
A autoridade competente de cada Estado-Membro
deve assegurar que as pessoas ligadas a entregas intracomunitárias de bens ou a prestações intracomunitárias de
serviços e os prestadores de serviços referidos no artigo 9.o,
n.o 2, alínea e), último travessão, da Directiva 77/388/CEE
sejam autorizados a obter a confirmação da validade do
número de identificação para efeitos do imposto sobre o
valor acrescentado de uma determinada pessoa. Nos termos
do artigo 10.o, os Estados-Membros devem, nomeadamente,
fornecer essa confirmação por via electrónica.»;
4. É aditado o seguinte título:
«TÍTULO IIIA
Disposições relativas ao regime especial previsto no
artigo 26.oC da Directiva 77/388/CEE
Artigo 9.oA
As disposições que se seguem são aplicáveis ao regime
especial previsto no artigo 26.oC da Directiva 77/388/CEE.
Para efeitos do disposto no presente título, são também
aplicáveis as definições contidas no ponto A do referido
artigo.
Artigo 9.oB
1.
As informações fornecidas pelo sujeito passivo não
estabelecido ao Estado-Membro de identificação quando
inicia a sua actividade, nos termos do n.o 2 do ponto B do
artigo 26.oC da Directiva 77/388/CEE, devem ser apresentadas segundo uma forma electrónica. Os pormenores
técnicos, incluindo uma mensagem electrónica comum,
devem ser determinados nos termos do artigo 10.o
2.
O Estado-Membro de identificação deve transmitir
essas informações por via electrónica às autoridades competentes dos restantes Estados-Membros no prazo de 10 dias
após o final do mês em que foram recebidas as informações
do sujeito passivo não estabelecido. Do mesmo modo, as
autoridades competentes dos restantes Estados-Membros
serão informadas do número de identificação atribuído. Os
pormenores técnicos, incluindo uma mensagem electrónica
comum, que caracterizam a transmissão destas informações
devem ser determinados nos termos do artigo 10.o
3.
No caso de um sujeito passivo não estabelecido ser
excluído do registo de identificação, o Estado-Membro de
identificação deve informar imediatamente do facto, por via
electrónica, as autoridades competentes dos restantes
Estados-Membros.

3.
O Estado-Membro de identificação deve transmitir por
via electrónica ao Estado-Membro de consumo as informações necessárias para associar cada pagamento com a declaração fiscal trimestral relevante.
Artigo 9.oD
O n.o 1 do artigo 4.o é aplicável igualmente às informações
recolhidas pelo Estado-Membro de identificação ao abrigo
do disposto nos n.os 2 e 5 do ponto B do artigo 26.oC da
Directiva 77/388/CEE.
Artigo 9.oE
O Estado-Membro de identificação deve assegurar que o
montante pago pelo sujeito passivo não estabelecido seja
transferido para a conta bancária em euros que tiver sido
indicada pelo Estado-Membro de consumo ao qual é devido
o pagamento. Os Estados-Membros que exigirem que a
declaração de imposto seja feita numa moeda nacional que
não o euro, devem converter os montantes em euros utilizando a taxa de câmbio válida para a última data do
período de referência. O câmbio deve ser efectuado de
acordo com as taxas de câmbio desse dia publicadas pelo
Banco Central Europeu ou, caso não haja publicação nesse
dia, do dia seguinte de publicação. A transferência deve ter
lugar no prazo de 10 dias após o final do mês em que o
pagamento foi recebido.
Caso o sujeito passivo não estabelecido não pague a totalidade do imposto devido, o Estado-Membro de identificação
deve assegurar a transferência do pagamento para os
Estados-Membros de consumo, na proporção do imposto
devido em cada Estado-Membro. O Estado-Membro de identificação deve informar do facto, por via electrónica, as
autoridades competentes dos Estados-Membros de
consumo.
Artigo 9.oF

Artigo 9.oC

1.
Os Estados-Membros devem notificar por via electrónica as autoridades competentes dos restantes Estados-Membros dos números das contas bancárias relevantes para
a recepção dos pagamentos de acordo com o artigo 9.oE.

1.
A declaração de imposto sobre o valor acrescentado,
com os dados referidos no artigo 26.oC, ponto B, n.o 5,
segundo parágrafo, da Directiva 77/388/CEE, deve ser apresentada segundo uma forma electrónica. Os pormenores

2.
Os Estados-Membros devem notificar imediatamente,
por via electrónica, as autoridades competentes dos outros
Estados-Membros e a Comissão das alterações da taxa
normal do IVA.»;
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5. No artigo 13.o, o parágrafo único passa a n.o 2 e é inserido
o seguinte número:
«1.
A Comissão e os Estados-Membros devem assegurar
que os sistemas, actuais ou futuros, de comunicações e de
troca de informações a que se referem os artigos 9.oB e 9.oC
que se mostrem necessários se encontrem operacionais à
data especificada no n.o 1 do artigo 3.o da Directiva 2002/
/38/CE. A Comissão é responsável pelas eventuais adaptações da rede comum de comunicação/interface do sistema
comum (CCN/CSI) que se mostrem necessárias para permitir
a troca destas informações entre Estados-Membros. Os
Estados-Membros são responsáveis por todas as adaptações
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dos seus sistemas necessárias para permitir a troca destas
informações através da CCN/CSI.».
Artigo 2.o
O artigo 1.o é aplicável durante o período previsto no artigo 4.o
da Directiva 2002/38/CE.
Não deve ser efectuada qualquer troca de informações ao
abrigo do presente regulamento antes de 1 de Julho de 2003.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor sete dias após a sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 7 de Maio de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
R. DE RATO Y FIGAREDO
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REGULAMENTO (CE) N.o 793/2002 DA COMISSÃO
de 14 de Maio de 2002
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 15 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 14 de Maio de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(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 14 de Maio de 2002, 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

0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
204
212
999
052
220
628
999
052
999
052
204
212
220
388
600
624
999
052
388
528
999
060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

81,2
32,0
101,5
71,6
102,7
151,4
155,5
136,5
90,5
90,5
72,3
47,9
64,5
56,3
91,2
62,5
77,6
67,5
35,5
67,1
81,3
61,3
29,0
94,1
107,6
89,9
70,6
88,8
74,5
81,2
148,6
101,3
88,6

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 794/2002 DA COMISSÃO
de 14 de Maio de 2002
relativo à suspensão da pesca da arinca pelos navios arvorando pavilhão da Bélgica
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime
de controlo aplicável à política comum das pescas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2846/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 21.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 2555/2001 do Conselho, de 18
de Dezembro 2001, que fixa, para 2002, em relação a
determinadas unidades populacionais de peixes ou
grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca e as respectivas condições aplicáveis nas
águas comunitárias e, para os navios comunitários, nas
águas em que são necessárias limitações das capturas (3),
estabelece quotas de arinca para 2002.
Para assegurar o respeito das disposições relativas às
limitações quantitativas das capturas de uma unidade
populacional submetida a quota, é necessário que a
Comissão fixe a data em que se considera que as
capturas efectuadas por navios arvorando pavilhão de
um Estado-Membro esgotaram a quota atribuída.
De acordo com as informações comunicadas à
Comissão, as capturas de arinca nas águas das zonas
CIEM VIIb, k, VIII, IX, X Copace 34.11 (águas da CE),

efectuadas por navios arvorando pavilhão da Bélgica ou
registados na Bélgica, atingiram a quota atribuída para
2002. A Bélgica proibiu a pesca desta unidade populacional a partir de 20 de Abril de 2002. É, por conseguinte, conveniente reter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas de arinca nas águas das zonas
CIEM VIIb, k, VIII, IX, X Copace 34.11 (águas da CE), efectuadas pelos navios arvorando pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica, esgotaram a quota atribuída à Bélgica para
2002.
É proibida a pesca da arinca nas águas das zonas CIEM VIIb, k,
VIII, IX, X Copace 34.11 (águas da CE), por navios arvorando
pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica, assim como a
manutenção a bordo, o transbordo e o desembarque desta
unidade populacional capturada pelos referidos navios após a
data de aplicação do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável com efeitos desde 20 de Abril de 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 14 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 de 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 347 de 31.12.2001, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 795/2002 DA COMISSÃO
de 14 de Maio de 2002
relativo à suspensão da pesca do linguado legítimo pelos navios arvorando pavilhão da Bélgica
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime
de controlo aplicável à política comum das pescas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2846/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 21.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 2555/2001 do Conselho, de 18
de Dezembro 2001, que fixa, para 2002, em relação a
determinadas unidades populacionais de peixes ou
grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca e as respectivas condições aplicáveis nas
águas comunitárias e, para os navios comunitários, nas
águas em que são necessárias limitações das capturas (3),
estabelece quotas de linguado legítimo para 2002.
Para assegurar o respeito das disposições relativas às
limitações quantitativas das capturas de uma unidade
populacional submetida a quota, é necessário que a
Comissão fixe a data em que se considera que as
capturas efectuadas por navios arvorando pavilhão de
um Estado-Membro esgotaram a quota atribuída.
De acordo com as informações comunicadas à
Comissão, as capturas de linguado legítimo nas águas da
zona CIEM VIIe (águas da CE), efectuadas por navios

arvorando pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica,
atingiram a quota atribuída para 2002. A Bélgica proibiu
a pesca desta unidade populacional a partir de 20 de
Abril de 2002. É, por conseguinte, conveniente reter
essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas de linguado legítimo nas águas da
zona CIEM VIIe (águas da CE), efectuadas pelos navios arvorando pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica, esgotaram a
quota atribuída à Bélgica para 2002.
É proibida a pesca do linguado legítimo nas águas da zona
CIEM VIIe (águas da CE), por navios arvorando pavilhão da
Bélgica ou registados na Bélgica, assim como a manutenção a
bordo, o transbordo e o desembarque desta unidade populacional capturada pelos referidos navios após a data de aplicação
do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável com efeitos desde 20 de Abril de 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 14 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 de 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 347 de 31.12.2001, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 796/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 2002
que altera o Regulamento (CEE) n. 2568/91 relativo às características dos azeites e dos óleos de
bagaço de azeitona, bem como aos métodos de análise relacionados, e as notas complementares
constantes do anexo do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho relativo à nomenclatura
pautal e estatística e à pauta aduaneira comum
o

2568/91 e certos erros existentes no texto do Regulamento (CEE) n.o 2568/91.

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
1513/2001 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 35.oA,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do
Conselho relativo à nomenclatura pautal e estatística e à pauta
aduaneira comum (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 578/2002 da Comissão (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 9.o,

(4)

Tendo em vista a harmonização dos processos de preparação dos ésteres metílicos de ácidos gordos para a
determinação analítica da composição de ácidos gordos
dos azeites e óleos, a evolução técnica dos métodos de
análise permite reduzir a dois o número dos métodos
actualmente em vigor, referidos no anexo XB, em função
da acidez livre do azeite ou óleo.

(5)

Tendo em conta a experiência adquirida, o Conselho
Oleícola Internacional elaborou um novo método de
avaliação das características organolépticas dos azeites
virgens. O método afigura-se mais fiável e mais simples
do que o actualmente previsto no anexo XII do Regulamento (CEE) n.o 2568/91. É, portanto, conveniente
substituir o método previsto nesse anexo pelo novo
método de avaliação organoléptica dos azeites virgens.

(6)

Para a aplicação do novo método de avaliação organoléptica, é necessário prever um processo de arbitragem
em caso de não correspondência entre a categoria declarada e a categoria atribuída pelo júri aprovado que efectuar a avaliação.

(7)

Para garantir condições para a realização das análises, e
devido à dispersão geográfica de certas regiões, é necessário prever um prazo diferente para o envio das amostras ao laboratório depois da colheita das mesmas, em
função das condições climatológicas de cada estação.
Para a classificação dos azeites, é conveniente precisar
que os resultados das análises sejam comparados com os
limites previstos no Regulamento (CEE) n.o 2568/91, os
quais já têm em conta as margens de repetibilidade e
reprodutibilidade dos métodos de análise utilizados.

(8)

Para possibilitar um período de adaptação às novas
normas e a implantação dos meios necessários à aplicação das mesmas, e para não perturbar as transacções
comerciais, é conveniente diferir a aplicabilidade das
alterações previstas no presente regulamento até 1 de
Setembro de 2002 e prever uma derrogação para os
azeites e óleos de bagaço de azeitona acondicionados
para o comércio a retalho antes dessa data.

(9)

As medidas da competência respectiva previstas no
presente regulamento estão em conformidade com o
parecer do Comité de Gestão das Matérias Gordas e com
o parecer do Comité do Código Aduaneiro,

Considerando o seguinte:
O Regulamento (CEE) n.o 2568/91 da Comissão, de 11
de Julho de 1991, relativo às características dos azeites e
dos óleos de bagaço de azeitona, bem como aos
métodos de análise relacionados (5), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2042/2001 (6), define as características físico-químicas e
organolépticas dos azeites e dos óleos de bagaço de
azeitona e os métodos de avaliação das mesmas. A partir
de 1 de Novembro de 2001, a definição da categoria
«óleo de bagaço de azeitona bruto», estabelecida no
ponto 4 do anexo do Regulamento n.o 136/66/CEE,
prevê a correspondência, com excepção de determinadas
características, entre certos óleos obtidos de bagaços de
azeitona e os azeites lampantes.

(1)

Para distinguir os óleos obtidos por centrifugação de
bagaços de azeitona dos azeites lampantes, e na falta de
um parâmetro analítico, é conveniente estabelecer
valores-limite relativos aos teores de ceras, de eritrodiol e
uvaol ou de álcoois alifáticos totais, para diferenciar
esses produtos, independentemente dos métodos de
obtenção respectivos. Para o efeito, é necessário definir
um método de determinação do teor de álcoois alifáticos
totais.

(2)

Esses novos valores-limite tornam necessário alterar a
nota complementar 2 do capítulo 15 da Nomenclatura
Combinada, constante do anexo I do Regulamento (CEE)
n.o 2658/87. É conveniente suprimir, na mesma ocasião,
o artigo 15.o e o anexo XIV do Regulamento (CEE) n.o

(3)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
L 201 de 26.7.2001, p. 4.
L 256 de 7.9.1987, p. 1.
L 97 de 13.4.2002, p. 1.
L 248 de 5.9.1991, p. 1.
L 276 de 19.10.2001, p. 8.
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
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5. São suprimidos os artigos 3.o e 3.oA.
6. O artigo 3.oB é renumerado artigo 3.o

Artigo 1.o
O Regulamento (CEE) n.o 2568/91 é alterado do seguinte
modo:
1. No n.o 1 do artigo 2.o:
a) O terceiro travessão passa a ter a seguinte redacção:
«— para a determinação do teor de ceras, o método
constante do anexo IV,»;
b) É aditado o seguinte travessão:
«— para a determinação dos teores de álcoois alifáticos,
o método constante do anexo XIX,».
2. O n.o 2 do artigo 2.o passa a ter a seguinte redacção:
«2.
A verificação, pelas autoridades nacionais ou seus
representantes, das características organolépticas dos azeites
virgens será efectuada por júris de provadores aprovados
pelos Estados-Membros.
As características organolépticas de um azeite referido no
primeiro parágrafo serão consideradas conformes com a
categoria de azeite declarada se um júri aprovado pelo
Estado-Membro em causa confirmar a classificação atribuída.
Se o júri aprovado não confirmar a declaração no respeitante às características organolépticas da categoria de azeite
declarada, as autoridades nacionais ou os seus representantes farão proceder, a pedido do interessado, a duas
contra-análises por outros júris aprovados, das quais pelo
menos uma será efectuada por um júri aprovado pelo
Estado-Membro produtor em causa. As características em
questão serão consideradas conformes com as declaradas se
as duas contra-análises confirmarem a classificação declarada. Caso contrário, e sem prejuízo das sanções incorridas,
as despesas das contra-análises serão imputadas ao interessado.».
3. O n.o 3, segundo parágrafo, do artigo 2.o passa a ter a
seguinte redacção:
«Sem prejuízo do disposto na norma EN ISO 5555 e no
capítulo 6 da norma EN ISO 661, as amostras devem ser
colocadas, o mais rapidamente possível, ao abrigo da luz e
de temperaturas elevadas e ser enviadas para análise, ao
laboratório, o mais tardar:

7. O n.o 1 do artigo 4.o passa a ter a seguinte redacção:
«1.
Para a apreciação e controlo das características organolépticas pelas autoridades nacionais ou representantes
destas, os Estados-Membros podem aprovar júris de provadores.
As condições de aprovação serão estabelecidas pelos
Estados-Membros, nomeadamente de modo a:
— satisfazer as condições do ponto 4 do anexo XII.
— assegurar que a formação do chefe do júri seja efectuada
por um estabelecimento e em condições reconhecidos
para o efeito pelo Estado-Membro.
— fazer depender a validade da aprovação dos resultados
obtidos no quadro de um sistema de controlo anual
instituído pelo Estado-Membro.
Cada Estado-Membro comunicará à Comissão a lista dos
júris aprovados e as medidas tomadas em conformidade
com o presente número.».
8. É suprimido o artigo 5.o
9. Os anexos são alterados em conformidade com o anexo do
presente regulamento.

Artigo 2.o
A nota complementar 2 do capítulo 15 da Nomenclatura
Combinada constante do anexo I do Regulamento (CEE) n.o
2658/87 é alterada do seguinte modo:
1. No ponto B.I, a alínea a) passa a ter a seguinte redacção:
«a) Um teor de ceras não superior a 300 mg/kg;».
2. No ponto B.I, o ponto 4 da alínea g) passa a ter a seguinte
redacção:
«4. Características organolépticas com mediana de defeitos
superior a 6, de acordo com o anexo XII do Regulamento (CEE) n.o 2568/91;».
3. No ponto B.II, a alínea g) passa a ter a seguinte redacção:
«g) Características organolépticas com mediana de defeitos
igual ou inferior a 6, de acordo com o anexo XII do
Regulamento (CEE) n.o 2568/91;».
4. No ponto D, a alínea b) passa a ter a seguinte redacção:
«b) Um teor de eritrodiol e uvaol superior a 4,5;».

— de Outubro a Maio, no décimo dia útil após a colheita,
— de Junho a Setembro, no quinto dia útil após a
colheita.».
4. É aditado ao artigo 2.o um n.o 5 com a seguinte redacção:
«5.
Para a determinação das características dos azeites
pelos métodos previstos no n.o 1, comparar-se-ão directamente os resultados analíticos com os limites previstos no
presente regulamento.».

Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
No caso dos azeites e óleos de bagaço de azeitona acondicionados para o comércio a retalho, o presente regulamento é
aplicável a partir de 1 de Setembro de 2002.
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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 6 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
1. No sumário dos anexos do Regulamento (CEE) n.o 2568/91:
a) É suprimido o anexo XIV: Notas complementares 2, 3 e 4 do capítulo 15 da Nomenclatura Combinada.
b) É aditado o seguinte título: «Anexo XIX: Método de determinação dos teores de álcoois alifáticos».
2. O anexo I é substituído pelos seguintes quadros e texto:

L 128/11

L 128/12

«ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DOS AZEITES E ÓLEOS DE BAGAÇO DE AZEITONA

Solventes
halogenados
mg/kg (*) (1)

Ceras
mg/kg (**)

Ácidos
saturados na
posição 2 dos
triglicéridos
(%)

Estigmastadienos
mg/kg (2)

1. Azeite virgem extra

≤ 1,0

≤ 20

≤ 0,20

≤ 250

≤ 1,3

≤ 0,15

≤ 0,2

2. Azeite virgem

≤ 2,0

≤ 20

≤ 0,20

≤ 250

≤ 1,3

≤ 0,15

3. Azeite virgem corrente

≤ 3,3

≤ 20

≤ 0,20

≤ 250

≤ 1,3

4. Azeite virgem lampante

> 3,3

> 20

> 0,20

≤ 300 (5)

≤ 1,3

5. Azeite refinado

≤ 0,5

≤5

≤ 0,20

≤ 350

Categoria

Delta K (*)

Exame organoléptico
Mediana dos
defeitos
(Md) (*)

Exame organoléptico
Mediana do
frutado
(Mf) (*)

≤ 0,10

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

≤ 0,25

≤ 0,10

≤ 0,01

Md ≤ 2,5

Mf > 0

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,10

≤ 0,01

Md ≤ 6,0 ( )

—

≤ 3,70

> 0,25

≤ 0,11

—

Md > 6

—

≤ 0,3

≤ 3,40

≤ 1,20

—

≤ 0,16

—

—

K270 (*)

K270 após
passagem por
alumina (3)

≤ 2,50

≤ 0,20

≤ 0,2

≤ 2,60

≤ 0,15

≤ 0,2

≤ 0,50

≤ 0,3

≤ 1,5

—

K232 (*)

4

≤ 1,5

≤ 15

≤ 0,20

≤ 350

≤ 1,5

—

≤ 0,3

≤ 3,30

≤ 1,00

—

≤ 0,13

—

—

7. Óleo de bagaço de azeitona bruto

> 0,5 (**)

—

—

>350 (6)

≤ 1,8

—

≤ 0,6

—

—

—

—

—

—

8. Óleo de bagaço de azeitona refinado

≤ 0,5

≤5

≤ 0,20

> 350

≤ 2,0

—

≤ 0,5

≤ 5,50

≤ 2,50

—

≤ 0,25

—

—

9. Óleo de bagaço de azeitona

≤ 1,5

≤ 15

≤ 0,20

> 350

≤ 2,0

—

≤ 0,5

≤ 5,30

≤ 2,00

—

≤ 0,20

—

—

6. Azeite

(1) Limite máximo para os compostos halogenados totais detectados com um detector de captura electrónica.
Para os compostos detectados individualmente, o limite máximo é 0,10 mg/kg.
(2) Soma dos isómeros — separáveis ou não em coluna capilar.
(3) Para verificar a presença de óleos refinados, quando K270 exceder o limite da categoria correspondente haverá que proceder à determinação K270 após passagem alumina.
(4) Se a mediana do frutado for 0, a mediana dos defeitos deve ser inferior ou igual a 2,5.
(5) Os azeites cujo teor de ceras esteja compreendido entre 300 mg/kg e 350 mg/kg serão considerados azeite lampante se o teor de álcoois alifáticos totais for inferior ou igual a 350 mg/kg ou a percentagem de eritrodiol e uvaol for inferior ou
igual a 3,5 %.
(6) Os óleos cujo teor de ceras esteja compreendido entre 300 mg/kg e 350 mg/kg serão considerados óleo de bagaço de azeitona bruto se o teor de álcoois alifáticos totais for superior a 350 mg/kg e a percentagem de eritrodiol e uvaol for
superior a 3,5.
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Índice de
peróxidos
meq 02/kg (*)

PT

Acidez
(%) (*)

Diferença
entre o
ECN42 determinado por
HPLC e o
ECN 42
obtido por
cálculo
teórico

15.5.2002

Categoria

Soma dos
isómeros
transoleicos
(%)

Soma dos
isómeros
translinoleicos e
translinolénicos
(%)

Colesterol
(%)

Brassicasterol
(%)

Campesterol
(%)

Estigmasterol
(%)

Betasitosterol
(%) (1)

Delta-7-estigmastenol
(%)

Esteróis
totais
(mg/kg)

Eritrodiol e
uvaol
(%) (**)

Linolénico
(%)

Araquídico
(%)

Eicosenóico
(%)

Beénico
(%)

Linhocérico
(%)

1. Azeite virgem extra

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

2. Azeite virgem

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

3. Azeite
corrente

virgem

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

4. Azeite
lampante

virgem

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

—

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5 (2)

PT

Mirístico
(%)

15.5.2002

Teor de ácidos

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

7. Óleo de bagaço de
azeitona bruto

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

—

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5 (3)

8. Óleo de bagaço de
azeitona refinado

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

9. Óleo de bagaço de
azeitona

≤ 0,05

≤ 0,9

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

(1) Soma de delta-5,23-estigmastadieno + clerosterol + beta-sitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-estigmastadienol.
(2) Os azeites cujo teor de ceras esteja compreendido entre 300 mg/kg e 350 mg/kg serão considerados azeite lampante se o teor de álcoois alifáticos totais for inferior ou igual a 350 mg/kg a percentagem de eritrodiol e uvaol for inferior ou
igual a 3,5.
(3) Os óleos cujo teor de ceras esteja compreendido entre 300 mg/kg e 350 mg/kg serão considerados óleo de bagaço de azeitona bruto se o teor de álcoois alifáticos totais for superior a 350 mg/kg a percentagem de eritrodiol e uvaol for
superior a a 3,5.
Notas:
a) Os resultados das análises devem ser expressos com um número de algarismos significativos idêntico ao previsto para cada característica.
Se o algarismo seguinte for superior a 4, o último algarismo significativo deve ser aumentado de uma unidade.
b) Basta que uma das características esteja fora dos limites fixados para que o produto seja classificado noutra categoria ou declarado não conforme quanto à sua pureza.
c) O asterisco (*) associado a determinadas características de qualidade do azeite significa o seguinte:
— no caso do azeite virgem lampante, que os limites correspondentes (excepto o relativo ao K232) podem não ser observados simultaneamente,
— no caso dos outros azeites, que não a observância de um dos limites correspondentes implica uma mudança de categoria, mantendo-se, porém, a classificação numa das categorias de azeite virgem.
d) No caso dos óleos de bagaço de azeitona, os limites relativos às características assinaladas com dois asteriscos (**) podem não ser observados simultaneamente.»
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5. Azeite refinado
6. Azeite

L 128/13

L 128/14
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3. O anexo XB é substituído pelo seguinte anexo:
«ANEXO XB
PREPARAÇÃO DOS ÉSTERES METÍLICOS DOS ÁCIDOS GORDOS DO AZEITE E DO ÓLEO DE BAGAÇO
DE AZEITONA
São recomendados os dois métodos seguintes para a preparação dos ésteres metílicos dos ácidos gordos do azeite e do
óleo de bagaço de azeitona.
MÉTODO A:

Transesterificação a frio por meio de uma solução metanólica de hidróxido de potássio

MÉTODO B:

Metilação a quente por meio de uma solução metanólica de metóxido de sódio, seguida de uma
esterificação em meio ácido

A escolha de um ou outro método dependerá do parâmetro analítico a determinar e da categoria do azeite ou óleo, tal
como se descreve a seguir:
a) Determinação da diferença entre o teor real e o teor teórico de triglicéridos com NCE 42 (∆NCE42):
— o método A será aplicado às amostras de todas as categorias de azeite e óleo de bagaço, depois da purificação
do azeite ou óleo por passagem numa coluna de sílica-gel;
b) Determinação da composição de ácidos gordos:
— o método A será aplicado directamente às amostras de azeites e óleos de bagaço das seguintes categorias:
— azeites virgens com acidez livre inferior a 3,3 %.
— azeite refinado,
— azeite (lote de azeites virgens com azeite refinado),
— óleo de bagaço de azeitona refinado,
— óleo de bagaço de azeitona (lote de azeites virgens com óleo de bagaço de azeitona refinado),
— o método B será aplicado directamente às amostras de azeites e óleos de bagaço das seguintes categorias:
— azeite virgem com acidez livre superior a 3,3 %,
— óleo de bagaço de azeitona bruto;
c) Determinação dos isómeros trans de ácidos gordos:
— o método A será aplicado directamente às amostras de azeites e óleos de bagaço das seguintes categorias:
— azeites virgens com acidez livre inferior a 3,3 %,
— azeite refinado,
— azeite (lote de azeites virgens com azeite refinado),
— óleo de bagaço de azeitona refinado,
— óleo de bagaço de azeitona (lote de azeites virgens com óleo de bagaço de azeitona refinado),
— o método A será aplicado às amostras de azeites e óleos de bagaço das categorias seguintes, depois da
purificação do azeite ou óleo por passagem numa coluna de sílica-gel:
— azeite virgem com acidez livre superior a 3,3 %,
— óleo de bagaço de azeitona bruto.
PURIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS DE AZEITE OU ÓLEO
Se necessário, purificar as amostras por passagem do azeite ou óleo por uma coluna de sílica-gel, utilizando
hexano/óxido dietílico (87: 13, v/v) como solvente de eluição, conforme descrito no método IUPAC 2.507.
Como processo alternativo, pode recorrer-se a uma extracção em fase sólida com cartuchos de sílica-gel. Para o efeito,
colocar um cartucho de sílica-gel (1 g, 6 ml) num aparelho de eluição sob vazio e lavar com 6 ml de hexano. Cessar
a aplicação de vazio, para evitar a secagem da coluna. Introduzir, em seguida, na coluna uma solução de azeite ou óleo
(cerca de 0,12 g) em 0,5 ml de hexano e reduzir a pressão, para que a solução penetre na sílica; eluir com 10 ml de
hexano/óxido dietílico (87: 13 v/v) sob vazio. Homogeneizar a totalidade dos eluatos e dividir em dois volumes
semelhantes. Evaporar um dos volumes até à secura, num evaporador rotativo, sob pressão reduzida, à temperatura
ambiente. Dissolver o resíduo em 1 ml de heptano. A solução obtida está pronta para a análise dos ácidos gordos por
cromatografia em fase gasosa. Evaporar o segundo volume e dissolver o resíduo em 1 ml de acetona, para a análise
dos triglicéridos por HPLC, se necessário.
MÉTODOS PARA A PREPARAÇÃO DOS ÉSTERES METÍLICOS DOS ÁCIDOS GORDOS
1.

Método A: Transesterificação a frio por meio de uma solução metanólica de hidróxido de potássio

1.1.

Aplicação
Este método rápido é aplicável aos azeites e óleos de bagaço de azeitona cujo teor de ácidos gordos livres seja
inferior a 3,3 %. Os ácidos gordos livres não são esterificados pelo hidróxido de potássio. Os ésteres etílicos
de ácidos gordos transesterificam mais lentamente do que os ésteres glicerídicos e a metilação pode ser
apenas parcial.
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1.2.

Princípio
Formação dos ésteres metílicos por transesterificação numa solução metanólica de hidróxido de potássio,
como fase intermédia antes da saponificação (ponto 5 do método ISO 5509: 2000; ponto 5 do método
IUPAC 2.301).

1.3.

Reagentes
Metanol com teor de humidade não superior a 0,5 % (m/m).
Heptano para cromatografia.
Solução metanólica aproximadamente 2 N de hidróxido de potássio: dissolver 11,2 g de hidróxido de
potássio em 100 ml de metanol.

1.4.

Material
Tubo de ensaio com tampa de rosca e junta de PTFE, com 5 ml de capacidade.
Pipetas graduadas ou automáticas de 2 ml e 0,2 ml.

1.5.

Técnica
Num tubo de ensaio com tampa de rosca de 5 ml, pesar cerca de 0,1 g da amostra de azeite ou óleo de
bagaço. Juntar 2 ml de heptano e agitar. Juntar 0,2 ml da solução metanólica 2 N de hidróxido de potássio,
tapar com a tampa com junta de PTFE, fechar bem e agitar energicamente durante 30 segundos. Deixar
repousar até que a parte superior da solução fique límpida. Decantar a camada superior, que contém os
ésteres metílicos. A solução de heptano está pronta para ser injectada no cromatógrafo. É aconselhável
manter a solução no frigorífico até ao momento da análise cromatográfica. Não é recomendável guardar a
solução durante mais de 12 horas.

2.

Método B: Metilação a quente por meio de uma solução metanólica de metóxido de sódio, seguida de uma
esterificação em meio ácido

2.1.

Aplicação
O método é aplicável aos azeites e óleos de bagaço de azeitona cujo teor de ácidos gordos livres seja superior
a 3,3 %.

2.2.

Princípio
Neutralização dos ácidos gordos livre e metanólise alcalina dos glicéridos, seguida de uma esterificação dos
ácidos gordos em meio ácido (ponto 4.2 do método IUPAC n.o 2.301).

2.3.

Reagentes
— Heptano para cromatografia.
— Metanol com teor de humidade não superior a 0,05 % (m/m).
— Solução metanólica 0,2 N de metóxido de sódio: dissolver 5 g de sódio em 1 000 ml de metanol (a
preparação pode ser feita a partir de soluções comerciais).
— Solução metanólica a 0,2 % de fenolftaleína.
— Solução metanólica 1 N de ácido sulfúrico: juntar 3 ml de ácido sulfúrico a 96 % a 100 ml de metanol.
— Solução aquosa saturada de cloreto de sódio.

2.4.

Material
—
—
—
—

2.5.

Balão volumétrico de 50 ml, de fundo plano e gargalo longo e estreito com esmerilado.
Refrigerante de refluxo. Refrigerante de ar (1 m de comprimento) com junta de esmerilado.
Regularizador de ebulição.
Funil de vidro.

Técnica
Deitar 0,25 g da amostra de azeite ou óleo num balão volumétrico de 50 ml com esmerilado. Com o funil,
juntar 10 ml da solução metanólica 0,2 N de metóxido de sódio e o regularizador de ebulição. Adaptar o
refrigerante de refluxo, agitar e levar à ebulição. A solução deve ficar límpida ao fim de cerca de 10 minutos e
a reacção estará praticamente terminada ao fim de cerca de 15 minutos. Retirar o balão da fonte de calor,
aguardar o final do refluxo, retirar o refrigerante e juntar duas gotas da solução de fenolftaleína. Juntar alguns
mililitros da solução metanólica 1 N de ácido sulfúrico, até ficar incolor, e, em seguida, mais 1 ml. Adaptar
o refrigerante e levar de novo à ebulição, mantendo-a durante cerca de 20 minutos. Retirar o balão da fonte
de calor e arrefecê-lo em água corrente. Retirar o refrigerante, juntar 20 ml da solução saturada de cloreto de
sódio e agitar. Juntar 5 ml de heptano, tapar o balão e agitar energicamente durante 15 segundos.
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Deixar decantar até à separação completa das duas fases. Juntar de novo uma parte da solução saturada de
cloreto de sódio, até que a fase aquosa atinja a parte inferior do gargalo do balão. A camada superior contida
no gargalo é a que contém os ésteres metílicos. A solução obtida está pronta para ser injectada no
cromatógrafo de fase gasosa.
Precaução: A metilação pelo método B deve ser efectuada debaixo de um exaustor em aspiração.
2.6.

Alternativas à metilação pelo método B

2.6.1.

Método C

2.6.1.1. Princípio
Tratamento da matéria gorda a analisar com uma solução metanólica de cloreto de hidrogénio, numa ampola
fechada, a 100 °C.
2.6.1.2. Material
— Ampola de vidro espesso com cerca de 5 ml de capacidade (altura de 40 mm a 45 mm e diâmetro de
14 mm a 16 mm).
— Pipetas graduadas de 1 ml e 2 ml.
2.6.1.3. Reagentes
Solução a 2 % de cloreto de hidrogénio em metanol, preparada a partir de cloreto de hidrogénio gasoso e de
metanol anidro (Nota 1).
Hexano para cromatografia.
Nota 1: Podem utilizar-se soluções comerciais de cloreto de hidrogénio em metanol. Podem preparar-se facilmente no
laboratório pequenas quantidades de cloreto de hidrogénio gasoso modificando a solução comercial (d = 1,18) por
adição de algumas gotas de ácido sulfúrico concentrado. Dado que o metanol absorve rapidamente o cloreto de
hidrogénio, é aconselhável tomar todas as precauções habituais na dissolução (por exemplo, introduzir o gás com o
auxílio de um pequeno funil em posição invertida, que mergulhe muito ligeiramente no metanol). Podem preparar-se
com antecedência quantidades importantes de soluções metanólicas de cloreto de hidrogénio, que se conservam
perfeitamente no escuro em frascos com tampa de vidro. Este reagente também pode ser preparado por dissolução
de cloreto de acetilo em metanol anidro.

2.6.1.4. Técnica
— Deitar na ampola de vidro 0,2 g da matéria gorda — previamente seca com sulfato de sódio e filtrada —
e 2 ml da solução metanólica de cloreto de hidrogénio. Fechar a ampola.
— Mergulhar a ampola num banho a 100 °C e mantê-la a essa temperatura durante 40 minutos.
— Arrefecer a ampola numa corrente de ar, abri-la e juntar 2 ml de água destilada e 1 ml de hexano.
— Centrifugar e extrair a fase do hexano, que se encontra pronta a utilizar.
2.6.2.

Método D

2.6.2.1. Princípio
Aquecimento da matéria gorda a analisar, sob refluxo, com metanol, hexano e ácido sulfúrico. Extracção dos
ésteres metílicos obtidos, com éter de petróleo.
2.6.2.2. Material
— Tubo de ensaio de cerca de 20 ml, equipado com um refrigerante de refluxo a ar com cerca de 1 m de
comprimento, com junta esmerilada.
— Pipeta graduada de 5 ml.
— Ampola de decantação de 50 ml.
— Provetas de 10 ml e 25 ml.
— Tubo de ensaio de fundo cónico de 15 ml.
2.6.2.3. Reagentes
— Reagente de metilação: mistura de metanol anidro, hexano e ácido sulfúrico concentrado (d = 1,84) nas
proporções de 75: 25: 1, em volume.
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— Éter de petróleo 40 °C-60 °C.
— Sulfato de sódio anidro.
2.6.2.4. Técnica
Introduzir 0,1 g de azeite ou óleo no tubo de 20 ml e juntar 5 ml do reagente de metilação.
Adaptar o refrigerante de refluxo e manter em ebulição durante 30 minutos num banho de água (Nota 2).
Transferir quantitativamente a mistura para uma ampola de decantação de 50 ml, com 10 ml de água
destilada e 10 ml de éter de petróleo. Agitar vigorosamente e aguardar a separação de fases. Separar a fase
aquosa e lavar duas vezes a camada etérea com 20 ml de água destilada. Deitar na ampola de decantação
uma pequena quantidade de sulfato de sódio anidro, agitar, deixar repousar durante alguns minutos e filtrar,
recolhendo o filtrado num tubo de fundo cónico de 15 ml.
Evaporar o solvente num banho de água, sob corrente de azoto.
Nota 2: Para regular a ebulição, colocar uma vareta de vidro no tubo e limitar a temperatura do banho a 90 °C.

3.

Parâmetros de precisão
A avaliação estatística da precisão dos métodos A e B encontra-se publicada no método COI/T.20/DOC n.o
24 do Conselho Oleícola Internacional.

RECOMENDAÇÕES PARA A ANÁLISE DE ÉSTERES DOS ÁCIDOS GORDOS DO AZEITE E DO ÓLEO DE BAGAÇO
DE AZEITONA POR CROMATOGRAFIA EM FASE GASOSA
1.

Técnica
Análise das soluções de ésteres de ácidos gordos em hexano por cromatografia em fase gasosa em
conformidade com a norma ISO 5508, em coluna capilar (50 m × 0,25 mm ou 0,32 mm de diâmetro
interno) revestida de cianopropilsilicone, tal como indicado na determinação dos isómeros trans dos ácidos
gordos (COI/T.20/Doc. n.o 17).
Representa-se na figura 1 o perfil cromatográfico típico de um óleo de bagaço de azeitona com ésteres
metílicos e etílicos de ácidos gordos e isómeros trans de ésteres metílicos.

2.

Cálculos

2.1.

Para determinar a composição de ácidos gordos e o ∆NCE42, devem ser tidos em conta os seguintes ácidos
gordos:
Mirístico (C14: 0).
Palmítico (C16: 0). Soma das áreas dos picos correspondentes aos ésteres metílicos e etílicos.
Palmitoleico (C16: 1). Soma das áreas dos picos correspondentes aos isómeros ω9 e ω7 do éster metílico.
Heptadecanóico (C17: 0).
Heptadecenóico (C17: 1).
Esteárico (C18: 0).
Oleico (C18: 1). Soma das áreas dos picos correspondentes aos isómeros ω9 e ω7 do éster metílico, do éster
etílico e dos isómeros trans do éster metílico.
Linoleico (C18: 2). Soma das áreas dos picos correspondentes aos ésteres metílicos e etílicos e aos isómeros
trans do éster metílico.
Araquídico (C20: 0).
Linolénico (C18: 3). Soma das áreas do éster metílico e dos isómeros trans do éster metílico.
Eicosenóico (C20: 1).
Beénico (C22: 0).
Linhocérico (C24: 0).
A esqualeno não é tido em conta no cálculo da área total.

2.2.

Para calcular a percentagem de trans-C18: 1, utilizar-se-á o pico correspondente aos ésteres metílicos deste
ácido gordo. Para calcular a soma [trans-C18: 2 + trans-C18: 3], adicionar-se-ão todos os picos correspondentes aos isómeros trans desses dois ácidos gordos. Para calcular a área total, ter-se-ão em conta todos os
picos mencionados em 2.1 (ver COI/T.20/Doc. n.o 17).
O cálculo da percentagem de cada ácido gordo será efectuado pela seguinte fórmula:
% X = (área X x 100)/(área total)
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Figura 1: Perfil cromatográfico de um óleo de bagaço de azeitona, obtido pelo método de metilação a frio.
Salvo indicação em contrário, os picos cromatográficos correspondem aos ésteres metílicos.»
4. O anexo XII é substituído pelo seguinte anexo:
«ANEXO XII
EXAME ORGANOLÉPTICO DOS AZEITES VIRGENS
1.

OBJECTIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO
O presente método tem por objectivo estabelecer os critérios necessários à avaliação das características
organolépticas dos azeites virgens, na acepção do ponto 1 do anexo do Regulamento 136/66/CEE, e
descrever o processo de classificação a utilizar para o efeito.
O método descrito só é aplicável na classificação de azeites virgens em função da existência de um frutado e
da intensidade dos defeitos, determinadas por um grupo de provadores seleccionados e formados e constituídos em júri em conformidade com o ponto 4.

2.

GENERALIDADES
No respeitante ao vocabulário geral de base, à sala de provas, à metodologia geral e ao copo de prova dos
azeites, são recomendadas as prescrições do Conselho Oleícola Internacional.

3.

VOCABULÁRIO ESPECÍFICO

3.1.

Atributos positivos
Frutado: conjunto das sensações olfactivas dependentes da variedade de azeitona e características dos azeites
provenientes de frutos sãos e frescos, verdes ou maduros, por via directa ou retronasal.
Amargo: gosto característico dos azeites obtidos de azeitonas verdes ou em fase precoce de maturação.
Picante: sensação táctil de picadas, característica dos azeites produzidos no início da campanha, principalmente a partir de azeitonas ainda verdes.
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3.2.

Atributos negativos
Tulha: “flavour” característico dos azeites obtidos de azeitonas amontoadas num estado avançado de fermentação anaeróbia.
Mofo/húmido: “flavour” característico dos azeites obtidos de azeitonas atacadas por bolores e leveduras devido
à armazenagem dos frutos durante vários dias em condições húmidas.
Borra: “flavour” característico dos azeites que permaneceram em contacto com as matérias decantadas nos
depósitos e reservatórios.
Avinhado-avinagrado: “flavour” característico de certos azeites que lembra o vinho ou o vinagre. Deve-se,
fundamentalmente, a um processo fermentativo das azeitonas, que leva à formação de ácido acético, acetato
de etilo e etanol.
Metálico: “flavour” que lembra os metais. É característico dos azeites que permaneceram prolongadamente em
contacto com superfícies metálicas durante os processos de trituração, malaxagem, prensagem ou armazenagem.
Ranço: “flavour” dos azeites que sofreram um processo de oxidação.
Cozido ou queimado: “flavour” característico dos azeites devido a um aquecimento excessivo e/ou prolongado
durante a obtenção dos mesmos, principalmente durante a termomalaxagem da pasta, se esta for realizada
em condições térmicas inadequadas.
Feno-madeira: “flavour” característico de certos azeites provenientes de azeitonas secas.
Encorpado: sensação bucotáctil densa e pastosa produzida por certos azeites.
Lubrificantes: “flavour” dos azeites que lembra o gasóleo, massas consistentes ou óleos minerais.
Água-ruça: “flavour” adquirido pelos azeites devido a contacto prolongado com as água-ruças.
Salmoura: “flavour” dos azeites obtidos de azeitonas conservadas em salmoura.
Esparto: “flavour” característico dos azeites obtidos de azeitonas prensadas em capachos de esparto novos.
Pode variar consoante se trate de capachos fabricados de esparto verde ou de esparto seco.
Terra: “flavour” dos azeites obtidos de azeitonas colhidas com terra ou lamacentas e não lavadas.
Gafa: “flavour” dos azeites obtidos de azeitonas fortemente atacadas por larvas da mosca da oliveira (Bactrocera
Oleae).
Pepino: “flavour” dos azeites característico de um acondicionamento hermético excessivamente prolongado,
nomeadamente em latas. É atribuída à formação de 2,6-nonadienal.

4.

JÚRI
O júri será nomeado pelo Estado-Membro e constituído por um chefe e oito a 12 provadores. Todavia, na
campanha de 2001/2002, o número de provadores pode ser inferior a oito.
O chefe do júri terá recebido uma formação sólida e será um perito experiente nos diferentes tipos de azeite.
O chefe será o responsável pelo júri, pela sua organização e funcionamento, pela preparação, codificação e
apresentação das amostras aos provadores e pela recolha e tratamento estatístico dos dados.
O chefe do júri seleccionará os provadores e supervisionará a formação e a prestação dos mesmos, para que
se mantenham num nível de aptidão adequado.
Os provadores para os exames organolépticos de azeites serão escolhidos e formados em função da sua
capacidade de distinção de amostras similares, em conformidade com o guia do Conselho Oleícola Internacional para a selecção, formação e supervisão dos provadores qualificados de azeite virgem.
Os júris comprometer-se-ão a participar nos exames organolépticos previstos num plano nacional, comunitário ou internacional de controlo periódico e harmonização dos critérios de percepção. Devem, além disso,
fornecer anualmente ao Estado-Membro em causa todos os elementos relativos à composição dos mesmos e
ao número de exames efectuados como júri aprovado.

5.

EXAME ORGANOLÉPTICO E MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO

5.1.

Utilização da folha de perfil pelo provador
A folha de perfil a utilizar pelos provadores figura no apêndice A do presente método.
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Cada provador membro do júri deve cheirar e, em seguida, provar (1) o azeite examinado, contido no copo de
prova, para analisar as percepções olfactivas, gustativas, tácteis e cinestésicas. Deve, a seguir, inscrever na
folha de perfil a intensidade que julga corresponder a cada atributo negativo e positivo.
Se forem detectados atributos negativos não indicados na folha de perfil, devem ser mencionados na rubrica
“outros”, empregando o termo ou termos que os descrevam com mais precisão entre os definidos no ponto
3.2 do presente método.
5.2.

Utilização dos dados pelo chefe do júri
O chefe do júri recolherá as folhas de perfil preenchidas pelos provadores e verificará as intensidades
atribuídas. Se for detectada alguma anomalia, solicitará ao provador que reveja a folha de perfil respectiva e,
se necessário, que repita o exame.
O chefe do júri pode introduzir os dados de cada provador num programa informático conforme com o
método de cálculo estatístico da mediana constante do apêndice B. A introdução dos dados respeitantes a
uma amostra será efectuada com base numa matriz de 10 colunas — correspondentes aos 10 atributos
sensoriais — e n linhas — correspondentes aos n provadores do júri.
Se um atributo negativo for inscrito na rubrica “outros” por pelo menos 50 % dos membros do júri, o chefe
do júri efectuará o cálculo da mediana desse atributo e procederá à classificação correspondente.
No caso das análises efectuadas no âmbito de verificações de conformidade com normas, ou de contra-análises, o chefe do júri providenciará para que o exame organoléptico do azeite seja efectuado em
triplicado, com pelo menos um dia de intervalo. A mediana dos atributos será calculada a partir do conjunto
dos dados das folhas de perfil dos três exames.

5.3.

Classificação dos azeites
O azeite será classificado de acordo com as denominações seguintes, em função da mediana dos defeitos e da
mediana do atributo “frutado”. Entende-se por “mediana dos defeitos” a mediana do atributo negativo a que
tenha sido atribuída a intensidade mais elevada. O valor do coeficiente de variação robusto para esse atributo
negativo deve ser igual ou inferior a 20 %.
a) Azeite virgem extra: mediana dos defeitos igual a 0 e mediana do frutado superior a 0;
b) Azeite virgem: mediana dos defeitos superior a 0 e inferior ou igual a 2,5 e mediana do frutado superior a
0;
c) Azeite virgem corrente: mediana dos defeitos superior a 2,5 e inferior ou igual a 6,0; ou mediana dos
defeitos inferior ou igual a 2,5 e mediana do frutado igual a 0;
d) Azeite virgem lampante: mediana dos defeitos superior a 6,0.
A partir de 1 de Novembro de 2003 as categorias c) e d) são, porém, substituídas pela seguinte categoria:
c) Azeite lampante: mediana dos defeitos superior a 2,5; ou mediana dos defeitos inferior ou igual a 2,5 e
mediana do frutado igual a 0.

5.4.

Casos especiais
Se a mediana de um atributo positivo diverso do frutado for superior a 5,0, o chefe do júri assiná-lo-á no
certificado de análise do azeite.

(1) Poderá não provar se detectar certos atributos negativos extremamente intensos, caso em que anotará essa circunstância excepcional
na folha de perfil.
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APÊNDICE B
MÉTODO DE CÁLCULO DA MEDIANA E DOS INTERVALOS DE CONFIANÇA
Mediana

A mediana é o número real Xm caracterizado pelo facto de a probabilidade (P) de os valores da distribuição (X) serem
inferiores a esse número (Xm) ser inferior ou igual a 0,5 e, simultaneamente, de a probabilidade (P) de os valores da
distribuição (X) serem inferiores ou iguais a Xm ser superior ou igual a 0,5. Outra definição considera a mediana o
percentil 50 de uma distribuição de números ordenados por ordem crescente. Por outras palavras, a mediana
representa o valor central de uma série ordenada de números ímpares ou a média dos dois valores centrais de uma
série ordenada de números pares.
Desvio-padrão robusto

Para se obter uma estimativa fiável da variabilidade em redor da mediana, torna-se necessário estimar o desvio-padrão
robusto de Stuart e Kendall. A fórmula do desvio-padrão assimptótico S depende de N e de IQR. N é o número de
observações e IQR é o intervalo interquartílico, isto é, a estimativa robusta da variabilidade dos dados considerados (o
intervalo interquartílico encerra exactamente 50 % dos casos de uma distribuição de probabilidade). O cálculo do
intervalo interquartílico efectua-se determinando a dimensão do desvio entre o percentil 75 e o percentil 25.
IQR = percentil 75 – percentil 25
O percentil é o valor Xpc caracterizado pelo facto de a probabilidade (P) de os valores da distribuição serem inferiores
a Xpc ser inferior ou igual a um determinado centésimo e, simultaneamente, de a probabilidade (P) de os valores da
distribuição serem inferiores ou iguais a Xpc ser superior ou igual a esse centésimo. O centésimo indica a fracção
considerada da distribuição. No caso da mediana, essa fracção é de 50/100.

Por outras palavras, o percentil é o valor de distribuição correspondente a uma área determinada, traçada a partir da
curva de distribuição ou de densidade. A título de exemplo, o percentil 25 representa o valor de distribuição
correspondente a uma área igual a 0,25 ou 25/100.
Coeficiente de variação percentual robusto

O CVR representa um número puro, adimensional, que indica a percentagem de variabilidade da série de números
analisada relativamente ao valor Me da mediana. Por esse motivo, este coeficiente é muito útil para verificar a
fiabilidade dos membros do júri.
Intervalos de confiança a 95 % da mediana
Os intervalos de confiança (IC) a 95 % (valor do erro de primeira espécie igual a 0,05 ou 5 %) representam o intervalo
no qual o valor da mediana poderá variar, na hipótese de a experiência poder ser repetida um número infinito de
vezes. Na prática, esse intervalo indica o intervalo de variabilidade do ensaio nas condições de trabalho consideradas,
na hipótese de aquele poder ser repetido várias vezes. Tal como o CVR, este intervalo ajuda a avaliar a fiabilidade do
ensaio.
I.C. Superior = Me + (c.S)
I.C. Inferior = Me – (c.S)
em que, no caso do intervalo de confiança de 0,95, c é igual a 1,96.
A classificação será efectuada por comparação dos valores da mediana com os intervalos de referência determinados
no ponto 5.3 do método. O programa informático permite visualizar a classificação num quadro de dados estatísticos
ou num gráfico.»
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5. É suprimido o anexo XIV.

6. É aditado um anexo XIX com o seguinte texto:
«ANEXO XIX
DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE ÁLCOOIS ALIFÁTICOS POR CROMATOGRAFIA EM FASE GASOSA
EM COLUNA CAPILAR

1.

OBJECTIVO
O método descreve um processo de determinação dos teores de álcoois alifáticos, individuais e totais, das
matérias gordas.

2.

PRINCÍPIO
Saponificação da matéria gorda, adicionada de 1-eicosanol como padrão interno, com uma solução etanólica
de hidróxido de potássio; extracção do insaponificável com éter etílico. Separação da fracção alcoólica, do
extracto insaponificável, por cromatografia em camada fina de sílica-gel básico; transformação dos álcoois
separados no sílica-gel em éteres trimetilsilílicos e análise destes por cromatografia em fase gasosa em coluna
capilar.

3.

APARELHOS E UTENSÍLIOS

3.1.

Balão de 250 ml de fundo redondo, equipado com um refrigerante de refluxo com juntas esmeriladas.

3.2.

Ampola de decantação de 500 ml.

3.3.

Balões de 250 ml de fundo redondo.

3.4.

Equipamento completo para cromatografia em camada fina, com placas de vidro de 20 cm × 20 cm.

3.5.

Lâmpada de ultravioleta, de comprimento de onda de 366 nm ou 254 nm.

3.6.

Microsseringas de 100 µl e 500 µl.

3.7.

Cadinho filtrante, com filtro de porosidade G3 (poros de 15 µm a 40 µm), cerca de 2 cm de diâmetro e
cerca de 5 cm de altura, próprio para filtração sob vazio, com junta esmerilada macho 12/21.

3.8.

Kitasato de 50 ml com junta esmerilada fêmea 12/21, adaptável ao cadinho filtrante (3.7).

3.9.

Tubo de fundo cónico, de 10 ml, com rolha hermética.

3.10.

Cromatógrafo de fase gasosa adequado para colunas capilares, com sistema de fraccionamento, constituído
por:

3.10.1. Bloco (forno) termostatizado para a coluna, que permita manter a temperatura desejada com uma precisão de
cerca de 1 °C.
3.10.2. Câmara de injecção de temperatura regulável, com elemento vaporizador de vidro silanizado.
3.10.3. Detector de ionização de chama e conversor-amplificador.
3.10.4. Registador-integrador próprio para funcionar com o conversor-amplificador, com tempo de resposta não
superior a 1 s e velocidade do papel variável.
3.11.

Coluna capilar de vidro ou de sílica fundida, com 20 m a 30 m de comprimento e 0,25 mm a 0,32 mm de
diâmetro interno, revestida interiormente com um filme líquido uniforme de SE-52 ou SE-54 ou equivalente,
de espessura compreendida entre 0,10 µm e 0,30 µm.

3.12.

Microsseringa de 10 µl para cromatografia em fase gasosa, com agulha cementada.

3.13.

Balança de precisão com 1 mg de sensibilidade (leituras em décimas de miligrama).

4.

REAGENTES

4.1.

Solução etanólica aproximadamente 2 N de hidróxido de potássio: dissolver, com arrefecimento, 130 g de
hidróxido de potássio (pureza mínima: 85 %) em 200 ml de água destilada; completar o volume até um litro
com etanol. A solução conserva-se em garrafas de vidro escuro bem fechadas.

4.2.

Éter etílico puro, pro analise.

4.3.

Sulfato de sódio anidro puro, pro analise.

L 128/23

L 128/24

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT
4.4.

Placas de vidro revestidas de sílica-gel, sem indicador de fluorescência, com 0,25 mm de espessura (disponíveis no comércio prontas a utilizar).

4.5.

Solução etanólica 0,2 N de hidróxido de potássio: dissolver 13 g de hidróxido de potássio em 20 ml de
água destilada; completar o volume até um litro com etanol.

4.6.

Benzeno para cromatografia (ver 5.2.2).

4.7.

Acetona para cromatografia (ver 5.2.2).

4.8.

Hexano para cromatografia (ver 5.2.2).

4.9.

Éter etílico para cromatografia (ver 5.2.2).

4.10.

Clorofórmio para cromatografia.

4.11.

Solução de referência para a cromatografia em camada fina: solução a 0,5 % de colesterol ou fitosterol em
clorofórmio.

4.12.

Solução etanólica a 0,2 % de 2,7-diclorofluoresceína. Adicionar algumas gotas da solução alcoólica 2 N de
hidróxido de potássio para tornar a solução ligeiramente básica.

4.13.

Piridina anidra para cromatografia.

4.14.

Hexametildissilazano.

4.15.

Trimetilclorossilano.

4.16.

Solução-padrão de éteres trimetilsilílicos dos álcoois alifáticos C20 a C28. A preparar, a partir de misturas de
álcoois puros, no momento da utilização.

4.17.

Solução a 0,1 % (m/v) de 1-eicosanol em clorofórmio (padrão interno).

4.18.

Gás vector: hidrogénio ou hélio puros, para cromatografia em fase gasosa.

4.19.

Gás auxiliar: azoto puro, para cromatografia em fase gasosa.

5.

TÉCNICA

5.1.

Preparação do insaponificável

5.1.1.

Introduzir no balão de 250 ml de fundo redondo, com a microsseringa de 500 µl, um volume da solução a
0,1 % de 1-eicosanol em clorofórmio (4.17) que contenha uma quantidade de 1-eicosanol correspondente a
cerca de 10 % do teor de álcoois alifáticos da alíquota da amostra a tomar para a determinação. Por exemplo,
para uma toma de 5 g de amostra, juntar 250 µl da solução a 0,1 % de 1-eicosanol, se se tratar de azeite, ou
1 500 µl, se se tratar de óleo de bagaço de azeitona.
Evaporar em corrente de azoto até à secura e, em seguida, pesar quantitativamente uma toma de 5 g de
amostra seca e filtrada para o mesmo balão.

5.1.2.

Juntar 50 ml da solução etanólica 2 N de hidróxido de potássio e adaptar o refrigerante de refluxo; aquecer
em banho-maria até ebulição ligeira, mantendo sob agitação contínua até se produzir a saponificação (a
solução fica límpida). Continuar o aquecimento durante 20 minutos, juntar 50 ml de água destilada (pela
parte superior do refrigerante), retirar o refrigerante e arrefecer o balão a cerca de 30 °C.

5.1.3.

Transferir quantitativamente o conteúdo do balão para uma ampola de decantação de 500 ml, utilizando
várias porções de água destilada, num total de aproximadamente 50 ml. Juntar cerca de 80 ml de éter
etílico, agitar energicamente durante cerca de 30 s e deixar que a separação se faça (nota 1).
Separar a fase aquosa (inferior), recolhendo-a noutra ampola de decantação. Efectuar mais duas extracções da
fase aquosa, da mesma forma, utilizando de cada vez 60 ml a 70 ml de éter etílico.
Nota 1: As eventuais emulsões podem ser eliminadas juntando, com um esguicho, uma pequena quantidade de álcool etílico
ou metílico.

5.1.4.

Reunir os extractos etéreos numa ampola de decantação e lavar com água destilada (50 ml de cada vez), até
reacção neutra da água de lavagem.
Eliminar a água de lavagem, secar com sulfato de sódio anidro e filtrar para um balão de 250 ml
previamente tarado, lavando a ampola e o filtro com pequenas quantidades de éter etílico e recolhendo o
líquido de lavagem no balão.

5.1.5.

Destilar o éter até restar apenas uma pequena quantidade e, em seguida, levar à secura sob vazio ligeiro ou
em corrente de azoto; completar a secagem em estufa a 100 °C durante cerca de 15 minutos e pesar após
arrefecimento em exsicador.
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5.2.

Separação da fracção alcoólica

5.2.1.

Preparação das placas básicas: imergir completamente as placas de sílica-gel (4.4), durante 10 s, na solução
etanólica 0,2 N de hidróxido de potássio (4.5); retirar as placas e deixá-las secar bem, debaixo de um
exaustor, durante duas horas; em seguida, colocar as placas na estufa, a 100 °C, durante uma hora.
Retirar as placas da estufa e conservá-las num exsicador com cloreto de cálcio até ao momento da utilização
(devem ser utilizadas no prazo de 15 dias).
Nota 2: A utilização de placas de sílica-gel básico para a separação da fracção alcoólica torna desnecessário o tratamento do
insaponificável com alumina. Deste modo, todos os compostos ácidos (ácidos gordos e outros) ficam retidos na linha
de partida. As bandas dos álcoois alifáticos e dos álcoois terpénicos ficam nitidamente separadas da banda dos
esteróis.

5.2.2.

Introduzir na cuba de revelação uma mistura 65/35 (v/v) de hexano e éter etílico até cerca de 1 cm de
altura (*).
Fechar a cuba com uma tampa adequada e deixar em repouso durante, pelo menos, meia hora, para que se
estabeleça o equilíbrio líquido-vapor. Podem fixar-se nas superfícies internas da cuba folhas de papel de filtro
mergulhadas no eluente; esta precaução permite reduzir o tempo de revelação em cerca de um terço e obter
uma eluição mais uniforme dos componentes.
Nota 3: Para que as condições de eluição sejam perfeitamente reprodutíveis, a mistura deve ser mudada em cada ensaio.

5.2.3.

Preparar uma solução aproximadamente 5 % do insaponificável (5.1.5) em clorofórmio e, com a microsseringa de 100 µl, depositar na placa cromatográfica (5.2.1), a aproximadamente 2 cm do bordo, 0,3 ml dessa
solução, numa linha contínua, o mais fina e uniforme possível. No alinhamento da linha de partida depositar,
numa das extremidades da placa, 2 µl a 3 µl da solução de referência de álcoois alifáticos (4.11), para
identificação da banda dos álcoois alifáticos no final da revelação.

5.2.4.

Colocar a placa na cuba de revelação, preparada como descrito em 5.2.2. A temperatura ambiente deve ser
mantida entre 15 °C e 20 °C. Tapar imediatamente a cuba e deixar eluir até que a frente de solvente chegue a
cerca de 1 cm do bordo superior da placa.
Retirar a placa da cuba de revelação e evaporar o solvente numa corrente de ar quente ou secar a placa
debaixo de um exaustor durante algum tempo.

5.2.5.

Pulverizar a placa, ligeira e uniformemente, com a solução de 2,7-diclorofluoresceína e observar à luz
ultravioleta. Identificar a banda dos álcoois alifáticos pelo alinhamento com a banda obtida com a solução de
referência; com um lápis preto, delimitar o conjunto constituído pela banda dos álcoois alifáticos e pela
banda imediatamente superior, correspondente aos álcoois terpénicos.
Nota 4: A banda dos álcoois alifáticos e a banda dos álcoois terpénicos são agrupadas tendo em vista uma possível migração
de alguns álcoois alifáticos para a banda dos álcoois terpénicos.

5.2.6.

Raspar com uma espátula metálica o sílica-gel da zona delimitada. Introduzir o material retirado, finamente
triturado, no cadinho filtrante (3.7), juntar 10 ml de clorofórmio quente, misturar cuidadosamente com a
espátula metálica e filtrar sob vazio; recolher o filtrado no kitasato (3.8) ligado ao cadinho filtrante.
Lavar o resíduo do cadinho filtrante, por três vezes, com éter etílico (cerca de 10 ml de cada vez) e recolher
de novo o filtrado no kitasato adaptado ao cadinho. Evaporar o filtrado até obter um volume de 4 ml a
5 ml, transferir a solução residual par ao tubo de 10 ml (3.9), previamente tarado, e levar à secura por
aquecimento suave sob ligeira corrente de azoto; juntar algumas gotas de acetona, voltar a levar à secura e
colocar durante cerca de 10 minutos na estuda, a 105 °C; deixar arrefecer em exsicador e pesar.
O resíduo contido no tubo é constituído pela fracção alcoólica.

5.3.

Preparação dos éteres trimetilsilílicos

5.3.1.

No tubo que contém a fracção alcoólica, juntar o reagente de sililação, constituído por uma mistura 9 + 3 + 1
(v/v/v/) de piridina, hexametildissilazano e trimetilclorossilano (nota 5), na proporção de 50 µl por miligrama
de álcoois alifáticos, evitando qualquer absorção de humidade (nota 6).
Nota 5: Existem no comércio soluções prontas a utilizar; encontram-se também outros reagentes silanizantes, como o
bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida + 1 % de trimetilclorossilano, a diluir num volume igual de piridina anidra.
Nota 6: A ligeira opalescência eventualmente formada é normal e não provoca interferências. A formação de um floculado
branco ou o aparecimento de uma coloração rosa indicam a presença de humidade ou deterioração do reagente.
Nesse caso, a análise deve ser repetida.

5.3.2.

Tapar o tubo e agitar cuidadosamente (sem virar) até à solubilização completa dos álcoois alifáticos. Deixar
repousar durante, pelo menos, 15 minutos, à temperatura ambiente, e depois centrifugar durante alguns
minutos; a solução límpida está pronta para ser analisada por cromatografia em fase gasosa.

(*) Em determinados casos, pode ser necessário utilizar uma mistura 95/5 (v/v) de benzeno e acetona para obter uma boa separação de
bandas.
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5.4.

Análise por cromatografia em fase gasosa

5.4.1.

Operações preliminares, condicionamento da coluna

5.4.1.1. Instalar a coluna no cromatógrafo de fase gasosa, ligando a extremidade de entrada ao injector, ligado ao
sistema de fraccionamento, e a extremidade da saída ao detector. Efectuar uma verificação geral do conjunto
de cromatografia em fase gasosa (hermeticidade dos circuitos gasosos, eficácia do detector, eficácia do sistema
de fraccionamento e do sistema de registo, etc.).
5.4.1.2. Se a coluna for utilizada pela primeira vez, é aconselhável proceder ao seu condicionamento. Para o efeito,
passar um ligeiro fluxo gasoso pela coluna. Ligar, em seguida, o conjunto de cromatografia em fase gasosa e
aquecer gradualmente, até atingir uma temperatura pelo menos 20 °C superior à temperatura de trabalho
(nota 7). Manter essa temperatura durante, pelo menos, duas horas; em seguida, pôr o conjunto nas
condições de funcionamento (regulação do fluxo gasoso e da relação de fraccionamento, ignição da chama,
ligação ao registador electrónico, regulação da temperatura do forno da coluna, do detector e do injector,
etc.) e registar o sinal com uma sensibilidade pelo menos dupla da prevista para a realização da análise. O
traçado da linha de base obtida deve ser linear, sem qualquer pico ou desvio. Um desvio rectilíneo negativo
indica hermeticidade imperfeita das ligações da coluna; se for positivo, indica condicionamento insuficiente
da mesma.
Nota 7: A temperatura de condicionamento deve ser sempre pelo menos 20 °C inferior à temperatura máxima prevista para a
fase líquida utilizada.

5.4.2.

Escolha das condições de funcionamento

5.4.2.1. Seguem-se condições indicativas de funcionamento:
— temperatura da coluna: inicialmente, isotérmica durante 8 minutos a 180 °C; depois, programada a
5 °C/minuto até 260 °C; em seguida, 15 minutos a 260 °C,
— temperatura do vaporizador: 280 °C,
— temperatura do detector: 290 °C,
— velocidade linear do gás vector: hélio, 20 cm/s a 35 cm/s; hidrogénio, 30 cm/s a 50 cm/s,
— relação de fraccionamento (splitting): de 1/50 a 1/100,
— sensibilidade instrumental: 4 a 16 vezes a atenuação mínima,
— sensibilidade de registo: 1 a 2 mV (escala completa),
— velocidade do papel: 30 cm/hora a 60 cm/hora,
— quantidade de substância injectada: 0,5 µl a 1 µl de solução de TMSE.
Estas condições podem ser alteradas em função das características da coluna e do cromatógrafo de fase
gasosa, de modo a obter cromatogramas que satisfaçam as seguintes condições:
— tempo de retenção do álcool C26: 18 minutos ± 5 minutos,
— pico do álcool C22: 80 % ± 20 % da escala completa, no caso do azeite, e 40 % ± 20 % da escala completa
no caso dos óleos de sementes.
5.4.2.2. Para verificar as condições referidas, efectuar várias injecções da mistura-padrão de TMSE dos álcoois e ajustar
as condições de funcionamento até obter os melhores resultados.
5.4.2.3. Os parâmetros de integração dos picos devem ser fixados de modo a obter uma avaliação correcta das áreas
dos picos considerados.

5.4.3.

Execução da análise

5.4.3.1. Com a microsseringa de 10 µl, tomar 1 µl de hexano, aspirar 0,5 µl de ar e, em seguida, 0,5 µl a 1 µl da
solução da amostra; puxar um pouco mais o êmbolo da seringa, para que a agulha fique vazia. Introduzir a
agulha através da membrana da câmara de injecção e, transcorridos 1 s a 2 s, injectar rapidamente; passados
cerca de 5 s, retirar a agulha devagar.
5.4.3.2. Efectuar o registo até à eluição completa dos TMSE de álcoois alifáticos presentes. A linha de base deve
continuar a corresponder às condições exigidas (5.4.1.2).
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5.4.4.

Identificação dos picos
A identificação de cada pico é efectudada com base nos tempos de retenção e por comparação com a
mistura-padrão de TMSE de álcoois alifáticos, analisada nas mesmas condições.
A figura 1 mostra um cromatograma da fracção alcoólica de um azeite virgem.

5.4.5.

Avaliação quantitativa

5.4.5.1. Efectuar, com o integrador, o cálculo da área dos picos do 1-eicosanol e dos álcoois alifáticos C22, C24, C26 e
C28.
5.4.5.2. O teor de cada álcool alifático, em mg/1 000 g de matéria gorda, é calculado do seguinte modo:

em que:

6.

Ax =

área do pico do álcool x

As =

área do pico do 1-eicosanol

ms =

massa de 1-eicosanol adicionada, em miligramas

m=

massa da toma de amostra para a determinação, em gramas.

EXPRESSÃO DOS RESULTADOS
O teor de cada álcool alifático é expresso em mg/1 000 g de matéria gorda e a sua soma como álcoois
alifáticos totais.
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APÊNDICE
Determinação da velocidade linear do gás

No cromatógrafo de fase gasosa, regulado para condições de funcionamento normais, injectar 1 µl a 3 µl de metano
(ou propano) e cronometrar o tempo gasto pelo gás para percorrer a coluna, entre o momento da injecção e o da saída
do pico (tM).
A velocidade linear, em cm/s, é dada por L/tM, sendo L o comprimento da coluna, em centímetros, e tM o tempo
cronometrado, em segundos.

Figura 1: Cromatograma da fracção alcoólica de um azeite virgem
1=

Eicosanol

5=

Pentacosanol

2=

Docosanol

6=

Hexacosanol

3=

Tricosanol

7=

Heptacosanol

4=

Tetracosanol

8=

Octacosanol
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REGULAMENTO (CE) N.o 797/2002 DA COMISSÃO
de 14 de Maio de 2002
que altera os anexos III e VIII do Regulamento (CEE) n.o 3030/93 do Conselho relativo ao regime
comum aplicável às importações de certos produtos têxteis originários de países terceiros
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

É conveniente alterar o Regulamento (CEE) n.o 3030/93
nessa conformidade.

(6)

A fim de garantir o respeito das obrigações internacionais da Comunidade, as medidas previstas no presente
regulamento são aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de
2002.

(7)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 3030/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, relativo ao regime
comum aplicável às importações de certos produtos têxteis
originários de países terceiros (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 27/2002 da
Comissão (2), e, nomeadamente, o seu artigo 19.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CEE) n.o 2474/2000 (3), o Conselho
adoptou a lista dos produtos têxteis e de vestuário a
integrar no GATT 1994 em 1 de Janeiro de 2002.

(2)

A República Popular da China tornou-se membro de
pleno direito da Organização Mundial do Comércio em
11 de Dezembro de 2001. Taiwan tornou-se membro de
pleno direito em 1 de Janeiro de 2002.

O Regulamento (CEE) n.o 3030/93 do Conselho é alterado do
seguinte modo:

(3)

O certificado de origem e o certificado de exportação
utilizados por Taiwan diferem ligeiramente do modelo-tipo que consta do Regulamento (CEE) n.o 3030/93. As
autoridades taiwanesas forneceram um exemplar dos
mesmos.

2. O anexo VIII é substituído pelo texto que consta da parte B
do anexo do presente regulamento.

(4)

As disposições em matéria de flexibilidade a conceder
aos dois países a título do Regulamento (CEE) n.o 3030/
/93, devem ser adaptadas de modo a garantir a sua
conformidade com as obrigações internacionais da
Comunidade.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

1. O anexo III é alterado em conformidade com a parte A do
anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 14 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão

(1) JO L 275 de 8.11.1993, p. 3.
(2) JO L 9 de 11.1.2002, p. 1.
(3) JO L 286 de 11.11.2000, p. 1.
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ANEXO
A) Ao anexo III do Regulamento (CEE) n.o 3030/93 é acrescentado o seguinte exemplar do certificado de exportação e do
certificado de origem taiwanês:

15.5.2002
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B) O anexo VIII do Regulamento (CEE) n.o 3030/93 passa a ter a seguinte redacção:
«ANEXO VIII
(REFERIDO NO ARTIGO 7.o)
Disposições em matéria de flexibilidade
O quadro apenso indica para cada um dos países fornecedores enunciados na coluna 1 as quantidades máximas que,
após notificação prévia à Comissão, podem ser transferidas entre os limites quantitativos correspondentes indicados
no anexo V, de acordo com as seguintes disposições:
— a utilização antecipada do limite quantitativo fixado para o ano seguinte relativamente à categoria em questão será
autorizada até à percentagem do limite quantitativo para o ano em curso indicada na coluna 2; as quantidades em
causa serão deduzidas dos limites quantitativos correspondentes do ano seguinte,
— o reporte das quantidades não utilizadas durante um determinado ano para o limite quantitativo correspondente
do ano seguinte será autorizado até à percentagem do limite quantitativo do ano de utilização efectiva, indicada na
coluna 3,
— as transferências da categoria 1 para as categorias 2 e 3 serão autorizadas até às percentagens do limite
quantitativo para o qual a transferência é efectuada, indicadas na coluna 4,
— as transferências entre as categorias 2 e 3 serão autorizadas até às percentagens do limite quantitativo para o qual
a transferência é efectuada, indicadas na coluna 5,
— as transferências entre as categorias 4, 5, 6, 7 e 8 serão autorizadas até às percentagens do limite quantitativo para
o qual a transferência é efectuada, indicadas na coluna 6,
— as transferências para qualquer categoria dos grupos II ou III (e, quando aplicável, para o grupo IV) a partir de
qualquer categoria dos grupos I, II ou III serão autorizadas até às percentagens do limite quantitativo para o qual a
transferência é efectuada, indicadas na coluna 7.
Da aplicação cumulativa das disposições em matéria de flexibilidade acima referida não pode resultar, durante um
determinado ano, um aumento dos limites quantitativos comunitários superior à percentagem indicada na coluna 8.
O quadro de equivalências aplicável às transferências acima referidas figura no anexo I.
As condições adicionais, as possibilidades de transferências e notas diversas figuram na coluna 9 do quadro.
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5. Transferências
entre as categorias 2 e
3

6. Transferências
entre as categorias 4,
5, 6, 7 e 8

7. Transferências dos
grupos I, II e III para
os grupos II, III e IV

8. Aumento máximo
para qualquer categoria

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

Poderão ser feitas transferências das categorias 2 e 3 para a categoria 1 até 4 %

Bielorrússia

5%

7%

4%

4%

4%

5%

13,5 %

Relativamente à coluna 7, podem efectuar-se transferências do e para o grupo
V. Para as categorias do grupo I, o limite
da coluna 8 é de 13 %

Brasil

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

É igualmente autorizada a transferência de
2 % das categorias 2 e 3 para a categoria
1

China

1%

3%

1%

4%

4%

6%

n.a.

A Comissão poderá autorizar quantidades
adicionais, em conformidade com o
procedimento estabelecido no n.o 2 do
artigo 17.o, até:
Coluna 2: 5 %
Coluna 3: 7 %
No que se refere à coluna 7, só poderão
ser efectuadas transferências dos grupos I,
II e III para os grupos II e III

Hong Kong

—

—

0%

4%

4%

5%

n.a.

Ver o apêndice do anexo VIII

Índia

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

Poderão ser autorizadas quantidades
adicionais, em conformidade com o
procedimento estabelecido no n.o 2 do
artigo 17.o, até 8 000 toneladas (2 500
toneladas para qualquer categoria específica de produtos têxteis; 3 000 toneladas
para qualquer categoria específica de
vestuário)

Indonésia

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

Macau

1%

2%

0%

4%

4%

5%

n.a.

A Comissão poderá autorizar quantidades
adicionais, em conformidade com o
procedimento estabecido no n.o 2 do
artigo 17.o, até:

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

15.5.2002

Coluna 2: 5 %
Coluna 3: 7 %
Malásia
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Argentina

9. Condições adicionais

PT

3. Reporte
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4. Transferência da
categoria 1 para as
categorias 2 e 3

2. Utilização
anticipada

1. País

Paquistão

2. Utilização
anticipada

3. Reporte

5%

7%

4. Transferência da
categoria 1 para as
categorias 2 e 3

7%

5. Transferências
entre as categorias 2 e
3

7%

6. Transferências
entre as categorias 4,
5, 6, 7 e 8

7%

7. Transferências dos
grupos I, II e III para
os grupos II, III e IV

7%

8. Aumento máximo
para qualquer categoria

n.a.

9. Condições adicionais

Relativamente à coluna 4, podem efectuar-se transferências entre as categorias
1, 2 e 3.

9%

11 %

11 %

11 %

11 %

n.a.

Filipinas

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

Singapura

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

Coreia do Sul

1%

2%

0%

4%

4%

5%

n.a.

Podem efectuar-se transferências entre as
categorias 1, 2 e 3 até 11 %

A Comissão poderá autorizar quantidades
adicionais, em conformidade com o
procedimento estabelecido no n.o 2 do
artigo 17.o, até:
Coluna 2: 5 %
Coluna 3: 7 %

Sri Lanca

5%

9%

11 %

11 %

11 %

11 %

n.a.

Taiwan

5%

7%

0%

4%

4%

5%

n.a.

Tailândia

5%

7%

7%

7%

7%

7%

n.a.

Uzbequistão

5%

7%

4%

4%

4%

5%

13,5 %

As importações não estão actualmente
sujeitas a limites quantitativos

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

5%

PT

Poderão ser autorizadas quantidades
adicionais, em conformidade com o
procedimento estabelecido no n.o 2 do
artigo 17.o, até 4 000 toneladas (2 000
toneladas para qualquer categoria específica de produtos têxteis)
Peru

15.5.2002

1. País

Relativamente à coluna 7, podem
também efectuar-se transferências do e
para o grupo V
Para as categorias do grupo I, o limite da
coluna 8 é de 13 %

Vietname

7%

0%

0%

7%

7%

17 %

No que se refere à coluna 7, podem ser
efectuadas transferências de qualquer
categoria dos grupos I, II, III, IV e V para
os grupos II, III, IV e V
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n.a = não aplicável.

5%
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Disposições em matéria de flexibilidade para as restrições quantitativas referidas no apêndice C do anexo V

1. País

2. Utilização
antecipada

1%

China

3. Reporte

4. Transferências
entre as
categorias 156,
157, 159 e 161

5. Transferências
entre outras
categorias

6. Aumento
máximo para
qualquer
categoria

3%

1,5 %

6%

14 %

7. Condições adicionais

A Comissão poderá
autorizar quantidades
adicionais, em conformidade com o procedimento estabelecido no
n.o 2 do artigo 17.o,
até:
Coluna 2: 5 %
Coluna: 7 %

Apêndice do anexo VIII
Disposições em matéria de flexibilidade aplicáveis a Hong Kong
1. País

Grupo

Categoria

2. Utilização antecipada

Hong Kong

Grupo I

2, 2A

3,25 %

3, 3A, 4, 7, 8

3,00 %

5

3,75 %

6, 6A

2,75 %

13

3,50 %

12, 16, 26, 39

4,25 %

13S, 31, 83

4,50 %

29, 78

5,00 %

Grupo III

Todas as categorias

5,00 %

1. País

Grupo

Categoria

3. Reporte

Hong Kong

Grupo I

2, 2A, 3, 3A

3,75 %

4

3,25 %

5

3,00 %

6, 6A, 7, 8

2,50 %

13, 13S

3,00 %

12, 31

4,50 %

26, 39, 78

5,00 %

16, 29, 83

5,50 %

Todas as categorias

5,50 %»

Grupo II

Grupo II

Grupo III

15.5.2002
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REGULAMENTO (CE) N.o 798/2002 DA COMISSÃO
de 14 de Maio de 2002
que fixa os preços representativos nos sectores da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como
para a ovalbumina, e altera o Regulamento (CE) n.o 1484/95
da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para
a ovalbumina.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(2)

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2777/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum de mercado no sector da carne de aves de
capoeira (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 2916/95 da Comissão (4), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 5.o,

O controlo regular dos dados nos quais se baseia a
determinação dos preços representativos para os
produtos dos sectores da carne de aves de capoeira e dos
ovos, bem como para a ovalbumina, revelou que é
necessário alterar os preços representativos de certos
produtos, atendendo às variações e preços consoante a
origem. Por conseguinte, é conveniente publicar os
preços representativos.

(3)

Dada a situação do mercado, é necessário aplicar esta
alteração o mais rapidamente possível.

(4)

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2783/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo ao regime
comum de trocas comerciais para a ovalbumina e para a
lactalbumina (5), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 2916/95, e, nomeadamente, o n.o 4 do
seu artigo 3.o,

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão da
Carne de Aves de Capoeira e Ovos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2771/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos ovos (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1516/96
da Comissão (2) e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 5.o,

Considerando o seguinte:
O Regulamento (CE) n.o 1484/95 da Comissão (6), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 656/2002 (7), estabelece as normas de execução do
regime relativo à aplicação dos direitos adicionais de
importação, e fixa os preços representativos nos sectores

(1)

Artigo 1.o
O anexo I do Regulamento (CE) n.o 1484/95 é substituído pelo
anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 15 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 14 de Maio de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L

282
189
282
305
282
145
101

de
de
de
de
de
de
de

1.11.1975, p. 49.
30.7.1996, p. 99.
1.11.1975, p. 77.
19.12.1995, p. 49.
1.11.1975, p. 104.
29.6.1995, p. 47.
17.4.2002, p. 12.
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ANEXO
ao regulamento da Comissão, de 14 de Maio de 2002, que fixa os preços representativos nos sectores da carne de
aves de capoeira e dos ovos, bem como para a ovalbumina, e altera o Regulamento (CE) n.o 1484/95
«ANEXO I
Garantia
referida no
n.o 3 do
artigo 3.o
(euros/100 kg)

Código NC

Designação das mercadorias

Preço
representativo
(euros/100 kg)

0207 12 90

Carcaças de frango apresentação 65 %, congelados

99,5

6

01

0207 14 10

Pedaços desossados de galos ou de galinhas, congelados

185,6
192,5

37
34

01
02

183,7
270,9
257,0

38
9
13

03
04
05

194,4
196,3

28
27

01
02

1602 32 11

Preparações não cozidas de galos ou de galinhas

(1) Origem das importações:
01 Brasil
02 Tâilandia
03 China
04 Argentina
05 Chile.»

Origem (1)

15.5.2002
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DIRECTIVA 2002/38/CE DO CONSELHO
de 7 de Maio de 2002
que altera, a título tanto definitivo como temporário, a Directiva 77/388/CEE no que se refere ao
regime do imposto sobre o valor acrescentado aplicável aos serviços de radiodifusão e televisão e a
determinados serviços prestados por via electrónica
carem-se para efeitos fiscais na Comunidade, deverá ser
criado um regime especial. Ao aplicar este regime, qualquer operador que preste tais serviços por via electrónica
a não sujeitos passivos na Comunidade pode, se não se
encontrar já identificado para efeitos fiscais na Comunidade, optar pela identificação num único Estado-Membro.

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 93.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (3),

(6)

O operador não estabelecido que pretenda beneficiar do
regime especial deverá cumprir os requisitos nele
previstos e as disposições pertinentes em vigor no
Estado-Membro onde os serviços são prestados.

(7)

O Estado-Membro de identificação deverá, sob certas
condições, estar apto a excluir um operador não estabelecido do regime especial.

(8)

Se o operador não estabelecido optar pelo regime especial, o IVA a montante que tenha pago relativo a bens e
serviços por ele utilizados para efeitos das suas actividades tributadas ao abrigo do regime especial deverá ser
reembolsado pelo Estado-Membro em que o IVA a
montante foi pago, em conformidade com o disposto na
décima terceira Directiva 86/560/CEE do Conselho, de
17 de Novembro de 1986, relativa à harmonização das
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos
impostos sobre o volume de negócios-modalidades de
reembolso do imposto sobre o valor acrescentado aos
sujeitos passivos não estabelecidos no território da
Comunidade (5). As restrições opcionais de reembolso
previstas nos n.os 2 ou 3 do artigo 2.o, ou no n.o 2 do
artigo 4.o da referida directiva não deverão ser aplicadas.

(9)

Os Estados-Membros deverão autorizar e poderão
mesmo obrigar, segundo modalidades por eles determinadas, a transmissão de certas declarações fiscais por via
electrónica.

(10)

As disposições relativas à introdução de declarações
fiscais por via electrónica devem ser aprovadas com
carácter permanente. Todas as outras disposições
deverão ser aplicadas temporariamente durante três
anos, período prorrogável por razões de ordem prática,
devendo porém ser impreterivelmente reexaminadas,
com base na experiência adquirida, no prazo de três
anos a contar de 1 de Julho de 2003.

(11)

A Directiva 77/388/CEE deve, por conseguinte, ser alterada em conformidade,

Considerando o seguinte:
(1)

As normas actuais do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) aplicáveis aos serviços de radiodifusão e televisão e aos serviços prestados por via electrónica nos
termos do artigo 9.o da sexta Directiva 77/388/CEE do
Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes
aos impostos sobre o volume de negócios — sistema
comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria
colectável uniforme (4), são inadequadas para a tributação de tais serviços quando consumidos na Comunidade, bem como para a prevenção de distorções da
concorrência neste domínio.

(2)

A fim de garantir o bom funcionamento do mercado
interno, convém eliminar tais distorções e introduzir
novas regras harmonizadas para este tipo de actividade.
Em especial, devem adoptar-se medidas destinadas a
assegurar a tributação na Comunidade dos serviços em
questão quando prestados a título oneroso e consumidos
por clientes estabelecidos na Comunidade, bem como a
sua não tributação no caso de serem consumidos fora da
Comunidade.

(3)

Para tal, os serviços de radiodifusão e televisão e os
serviços prestados por via electrónica a partir de países
terceiros a pessoas estabelecidas na Comunidade ou a
partir da Comunidade a destinatários estabelecidos em
países terceiros devem ser tributados no lugar do destinatário de tais serviços.

(4)

A fim de definir os serviços prestados por via electrónica, deverão ser incluídos exemplos de tais serviços
num anexo da directiva.

(5)

Para facilitar o cumprimento das obrigações fiscais pelos
operadores que prestam serviços electrónicos, que não se
encontram estabelecidos nem são obrigados a identifi-

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

JO C 337 E de 28.11.2000, p. 65.
JO C 232 de 17.8.2001, p. 202.
JO C 116 de 20.4.2001, p. 59.
JO L 145 de 13.6.1977, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2001/115/CE (JO L 15 de 17.1.2002,
p. 24).

(5) JO L 326 de 21.11.1986, p. 40.
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ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
A Directiva 77/388/CEE é alterada, a título temporário, do
seguinte modo:
1. No artigo 9.o:
a) Na alínea e) do n.o 2, o último ponto final é substituído
por vírgula e são acrescentados os seguintes travessões:
«— serviços de radiodifusão e televisão,
— serviços prestados por via electrónica, nomeadamente os descritos no anexo L.»;
b) No n.o 2, é aditada a seguinte alínea:
«f) Por lugar das prestações de serviços referidas no
último travessão da alínea e), caso esses serviços
sejam prestados a não sujeitos passivos que estejam
estabelecidos, tenham o seu domicílio ou a sua residência habitual num Estado-Membro, por um sujeito
passivo que tenha a sede da sua actividade económica
ou um estabelecimento estável a partir do qual o
serviço é prestado fora da Comunidade ou, na falta
de sede ou de estabelecimento estável, tenha o seu
domicílio ou a sua residência habitual fora da Comunidade, entende-se o lugar onde o não sujeito passivo
esteja estabelecido, tenha o seu domicílio ou a sua
residência habitual.»;
c) No n.o 3, o proémio passa a ter a seguinte redacção:
«3.
A fim de evitar casos de dupla tributação, de não
tributação ou de distorções de concorrência, os Estados-Membros podem considerar, no que diz respeito às
prestações de serviços referidas na alínea e) do n.o 2, com
excepção dos serviços referidos no último travessão
quando prestados a não sujeitos passivos, e também no
que respeita à locação de meios de transporte:»;
d) O n.o 4 passa a ter a seguinte redacção:
«4.
Os Estados-Membros devem aplicar a alínea b) do
n.o 3 aos serviços de telecomunicações, de radiodifusão e
de televisão referidos na alínea e) do n.o 2, caso o serviço
seja prestado a não sujeitos passivos que estejam estabelecidos, tenham o seu domicílio ou a sua residência
habitual num Estado-Membro, por um sujeito passivo
que tenha a sede da sua actividade económica ou um
estabelecimento estável a partir do qual o serviço é prestado fora da Comunidade ou, na falta de sede ou de
estabelecimento estável, tenha o seu domicílio ou a sua
residência habitual fora da Comunidade.».
2. À alínea a) do n.o 3 do artigo 12.o, é aditado o seguinte
parágrafo:

15.5.2002

a) “Sujeito passivo não estabelecido”, um sujeito passivo
que não tenha a sede da sua actividade económica nem
um estabelecimento estável no território da Comunidade
e que não tenha de estar de outra forma identificado
para efeitos fiscais nos termos do artigo 22.o;
b) “Serviços electrónicos” e serviços prestados por via electrónica, os serviços referidos no artigo 9.o, n.o 2, alínea
e), último travessão;
c) “Estado-Membro de identificação”, o Estado-Membro que
o sujeito passivo não estabelecido decide contactar para
declarar o início da sua actividade como sujeito passivo
dentro do território da Comunidade, em conformidade
com o disposto no presente artigo;
d) “Estado-Membro de consumo”, o Estado-Membro em
que se considera ser efectuada a prestação dos serviços
electrónicos, de acordo com a alínea f) do n.o 2 do artigo
9.o;
e) “Declaração de imposto sobre o valor acrescentado”, a
declaração que contém as informações necessárias para
determinar o montante do imposto devido em cada
Estado-Membro.
B. Regime especial para os serviços prestados
por via electrónica
1.
Os Estados-Membros devem autorizar os sujeitos
passivos não estabelecidos que prestem serviços electrónicos
a não sujeitos passivos estabelecidos num Estado-Membro
ou que aí tenham o seu domicílio ou a sua residência
habitual, a optar por um regime especial em conformidade
com as disposições que se seguem. O regime especial é
aplicável a todas essas prestações dentro da Comunidade.
2.
O sujeito passivo não estabelecido deve declarar ao
Estado-Membro de identificação o início, a cessação ou a
alteração da sua actividade como sujeito passivo na medida
em que deixe de ter direito ao regime especial. Essa declaração deve ser feita por via electrónica.
As informações fornecidas pelo sujeito passivo não estabelecido ao Estado-Membro de identificação quando se iniciam
as suas actividades tributáveis devem incluir os seguintes
elementos de identificação: nome, endereço postal, endereços electrónicos, incluindo os sítios web, número de
contribuinte nacional, se o tiver, e uma declaração de que o
sujeito não está identificado para efeitos de IVA na Comunidade. O sujeito passivo não estabelecido deve notificar o
Estado-Membro de identificação de quaisquer alterações das
informações apresentadas.

«Artigo 26.oC

3.
O Estado-Membro de identificação deve atribuir ao
sujeito passivo não estabelecido um número individual de
identificação. Com base nas informações utilizadas para a
referida identificação, os Estados-Membros de consumo
podem manter os seus próprios sistemas de identificação.

Regime especial para sujeitos passivos não estabelecidos que prestam serviços electrónicos a não sujeitos
passivos

O Estado-Membro de identificação deve notificar por via
electrónica o sujeito passivo não estabelecido do número de
identificação que lhe foi atribuído.

«O terceiro parágrafo não se aplica aos serviços referidos no
artigo 9.o, n.o 2, alínea e), último travessão.».
3. É aditado o seguinte artigo:

A. Definições
Para efeitos do presente artigo, e sem prejuízo de outras
disposições comunitárias, entende-se por:

4.
O Estado-Membro de identificação deve excluir o
sujeito passivo não estabelecido do registo de identificação
se:
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a) Este notificar que deixou de prestar serviços electrónicos;
b) Puder depreender, de outra forma, que as suas actividades tributáveis cessaram;
c) Tiver deixado de preencher os requisitos necessários para
poder optar pelo regime especial; ou
d) De modo continuado, não cumprir as regras relativas ao
regime especial.
5.
O sujeito passivo não estabelecido deve apresentar ao
Estado-Membro de identificação, por via electrónica, uma
declaração de imposto sobre o valor acrescentado relativa a
cada trimestre civil, quer tenha sido prestado ou não um
serviço electrónico. A declaração deve ser apresentada no
prazo de 20 dias após o final do período abrangido pela
declaração.
A declaração de imposto sobre o valor acrescentado deve
mencionar o número de identificação e, para cada Estado-Membro de consumo em que é devido o imposto, o valor
total, com exclusão do IVA, das prestações de serviços
electrónicos para o período abrangido pela declaração e o
montante total do imposto correspondente. Devem ser
igualmente indicadas as taxas aplicáveis e o montante total
do imposto.
6.
A declaração de imposto sobre o valor acrescentado
deve ser efectuada em euros. Os Estados-Membros que não
tiverem adoptado o euro podem exigir que a declaração de
imposto seja feita nas respectivas moedas nacionais. Se as
prestações tiverem sido efectuadas noutras divisas, ao preencher a declaração, deve ser aplicada a taxa de câmbio válida
para a última data do período abrangido pela declaração. O
câmbio deve ser efectuado de acordo com as taxas de
câmbio desse dia publicadas pelo Banco Central Europeu
ou, caso não haja publicação nesse dia, do dia de publicação
seguinte.
7.
O sujeito passivo não estabelecido deve pagar o IVA
no momento da apresentação da declaração. O pagamento
deve ser efectuado mediante depósito numa conta bancária
denominada em euros, indicada pelo Estado-Membro de
identificação. Os Estados-Membros que não tiverem adoptado o euro podem exigir que o pagamento seja feito para
uma conta bancária denominada na moeda respectiva.
8.
Sem prejuízo do n.o 1 do artigo 1.o da Directiva
86/560/CEE, o sujeito passivo não estabelecido que opte
por este regime especial, em vez de efectuar deduções ao
abrigo do n.o 2 do artigo 17.o da presente directiva, recebe
um reembolso de acordo com a Directiva 86/560/CEE. Os
n.os 2 e 3 do artigo 2.o e o n.o 2 do artigo 4.o da Directiva
86/560/CEE não são aplicáveis ao reembolso relacionado
com os serviços electrónicos abrangidos por este regime
especial.
9.
O sujeito passivo não estabelecido deve conservar os
registos das operações abrangidas por este regime especial
com o nível de detalhe suficiente para permitir à administração fiscal do Estado-Membro de consumo determinar que
a declaração de imposto sobre o valor acrescentado referida
no n.o 5 está correcta. Estes registos devem ser disponibilizados electronicamente, a pedido, ao Estado-Membro de
identificação e ao Estado-Membro de consumo. Estes
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registos devem ser mantidos por um período de 10 anos
após o final do ano em que a operação foi efectuada.
10.
A alínea b) do n.o 2 do artigo 21.o não é aplicável a
um sujeito passivo não estabelecido que tenha optado por
este regime especial.».
Artigo 2.o
O artigo 22.o, que consta do artigo 28.oH da Directiva 77/
/388/CEE, é alterado da seguinte forma:
1. No n.o 1, a alínea a) passa a ter a seguinte redacção:
«a) Os sujeitos passivos devem declarar o início, a alteração
e a cessação da sua actividade na qualidade de sujeitos
passivos. Os Estados-Membros autorizam e podem
mesmo obrigar, segundo modalidades por eles determinadas, o sujeito passivo a efectuar essas declarações por
via electrónica.».
2. No n.o 4, a alínea a) passa a ter a seguinte redacção:
«a) Os sujeitos passivos devem entregar uma declaração
num prazo a fixar pelos Estados-Membros. Esse prazo
não pode exceder em mais de dois meses o termo de
cada período fiscal. Este período é fixado pelos Estados-Membros em um, dois ou três meses. No entanto, os
Estados-Membros podem fixar períodos diferentes,
desde que não excedam um ano. Os Estados-Membros
devem autorizar, segundo modalidades por eles determinadas, o sujeito passivo a efectuar essas declarações por
via electrónica e podem também exigir que sejam utilizados meios electrónicos.».
3. No n.o 6, a alínea a) passa a ter a seguinte redacção:
«a) Os Estados-Membros podem exigir a apresentação pelo
sujeito passivo de uma declaração na qual constem
todos os dados referidos no n.o 4, relativamente à totalidade das operações efectuadas no ano anterior. Esta
declaração deve incluir todos os elementos necessários
para efeitos de regularizações eventuais. Os Estados-Membros devem autorizar, segundo modalidades por
eles determinadas, o sujeito passivo a efectuar essas
declarações por via electrónica e podem também exigir
que sejam utilizados meios electrónicos.».
4. Na alínea b) do n.o 6, o segundo parágrafo passa a ter a
seguinte redacção:
«A declaração recapitulativa deve ser elaborada para cada
trimestre civil dentro de um prazo e de acordo com normas
a determinar pelos Estados-Membros, que devem tomar as
medidas necessárias para assegurar que as disposições relativas à cooperação administrativa no domínio da tributação
indirecta são cumpridas em todos os casos. Os Estados-Membros devem autorizar, segundo modalidades por eles
determinadas, o sujeito passivo a fazer essas declarações por
via electrónica e podem também exigir que sejam utilizados
meios electrónicos.».
Artigo 3.o
1.
Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para
dar cumprimento à presente directiva em 1 de Julho de 2003 e
informar imediatamente a Comissão desse facto.
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Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições,
estas devem incluir uma referência à presente directiva ou ser
acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação
oficial. As modalidades dessa referência serão aprovadas pelos
Estados-Membros.

prestados por via electrónica tributados no lugar de consumo,
ou prorrogar, se tal se afigurar necessário por razões de ordem
prática, deliberando por unanimidade com base numa proposta
da Comissão, o período a que se refere o artigo 4.o

2.
Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o
texto das disposições de direito interno que aprovarem nas
matérias reguladas pela presente directiva.

Artigo 6.o
A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicação
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Artigo 4.o
O artigo 1.o é aplicável durante um período de três anos a
contar de 1 de Julho de 2003.
Artigo 5.

Artigo 7.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

o

O Conselho, com base num relatório da Comissão, deve reexaminar as disposições do artigo 1.o da presente directiva antes de
30 de Junho de 2006 e aprovar, deliberando nos termos do
artigo 93.o do Tratado, disposições relativas a um mecanismo
electrónico apropriado, não discriminatório, para aplicar,
declarar, cobrar e repartir as receitas fiscais ligadas aos serviços

Feito em Bruxelas, em 7 de Maio de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
R. DE RATO Y FIGAREDO

ANEXO

«ANEXO L
LISTA EXEMPLIFICATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR VIA ELECTRÓNICA, A QUE SE REFERE A
ALÍNEA E) DO N.O 2 DO ARTIGO 9.O
1. Fornecimento de sítios informáticos, domiciliação de páginas web, manutenção à distância de programas e equipamentos.
2. Fornecimento de programas e respectiva actualização.
3. Fornecimento de imagens, textos e informações, e disponibilização de bases de dados.
4. Fornecimento de música, filmes e jogos, incluindo jogos de azar e a dinheiro, e de emissões ou manifestações políticas,
culturais, artísticas, desportivas, científicas ou de lazer.
5. Prestação de serviços de ensino à distância.
Quando um prestador de serviços e o seu cliente comunicam por correio electrónico, esse facto não significa só por si que
o serviço prestado é um serviço electrónico na acepção do artigo 9.o, n.o 2, alínea e), último travessão.».
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DIRECTIVA 2002/40/CE DA COMISSÃO
de 8 de Maio de 2002
relativa à aplicação da Directiva 92/75/CEE do Conselho no que respeita à etiquetagem energética
dos fornos eléctricos para uso doméstico
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Artigo 1.o

Tendo em conta a Directiva 92/75/CEE do Conselho, de 22 de
Setembro de 1992, relativa à indicação do consumo de energia
dos aparelhos domésticos por meio de etiquetagem e outras
indicações uniformes relativas aos produtos (1), e, nomeadamente, o seu artigo 9.o,

1.
A presente directiva aplica-se aos fornos eléctricos para
uso doméstico alimentados pela rede pública, incluindo os
fornos que fazem parte de aparelhos maiores.

Considerando o seguinte:

a) Fornos que podem utilizar igualmente outras fontes de
energia;

A Directiva 92/75/CEE determina que a Comissão
adopte directivas de aplicação a respeito de diversos
aparelhos domésticos, incluindo os fornos eléctricos.

(1)

Ao consumo de electricidade dos fornos eléctricos
corresponde uma parte significativa da procura doméstica total de energia na Comunidade. O consumo de
energia destes aparelhos pode ser significativamente
reduzido.

(2)

As normas harmonizadas são especificações técnicas
adoptadas pelos organismos europeus de normalização,
referidos no anexo I da Directiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 1998,
relativa a um procedimento de informação no domínio
das normas e regulamentações técnicas e das regras
relativas aos serviços da sociedade da informação (2),
alterada pela Directiva 98/48/CE (3).

(3)

Sempre que necessário, os Estados-Membros devem
fornecer informações sobre as emissões sonoras, por
força da Directiva 86/594/CEE do Conselho, de 1 de
Dezembro de 1986, relativa ao ruído aéreo emitido
pelos aparelhos domésticos (4).

(4)

A Directiva 79/531/CEE do Conselho, de 14 de Maio de
1979, que aplica aos fornos eléctricos a Directiva 79/
/530/CEE relativa à informação sobre o consumo de
energia dos aparelhos domésticos por meio de etiquetagem (5), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia,
deve ser revogada com efeitos a partir da data de aplicação da presente directiva.

(5)

As medidas previstas pela presente directiva são
conformes ao parecer do comité previsto no artigo 10.o
da Directiva 92/75/CEE,

(6)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

297
204
217
344
145

de
de
de
de
de

13.10.1992, p. 16.
21.7.1998, p. 37.
5.8.1998, p. 18.
6.12.1986, p. 24.
13.6.1979, p. 7.

2.

A presente directiva não se aplica aos seguintes fornos:

b) Fornos não abrangidos pelas normas harmonizadas referidas
no artigo 2.o;
c) Fornos portáteis, que são aparelhos não fixos, que possuem
massa inferior a 18 kg, desde que não sejam fornos de
encastrar.
3.
O consumo de energia de funções de vapor, não é abrangido pela presente directiva, com excepção da função de vapor
quente.
Artigo 2.o
1.
As informações cuja prestação a presente directiva requer
serão obtidas por meio de medições efectuadas em conformidade com as normas harmonizadas adoptadas pelo Comité
Europeu de Normalização Electrotécnica (Cenelec) sob mandato
da Comissão, nos termos da Directiva 98/34/CE, cujos
números de referência foram publicados no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias e relativamente às quais os Estados-Membros publicaram os números de referência das normas
nacionais que as transpõem.
O disposto nos anexos I, II e III da presente directiva, em
matéria de prestação de informações sobre o ruído, aplica-se
unicamente no caso de tais informações serem requeridas pelos
Estados-Membros ao abrigo do artigo 3.o da Directiva 86/
/594/CEE. Estas informações serão medidas em conformidade
com a Directiva 86/594/CEE.
2.
Na presente directiva, as expressões utilizadas têm o
mesmo significado que na Directiva 92/75/CEE.
Artigo 3.o
1.
A documentação técnica referida no n.o 3 do artigo 2.o da
Directiva 92/75/CEE inclui:
a) Nome e endereço do fornecedor;
b) Descrição geral do modelo, suficiente para a sua identificação inequívoca e rápida;
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c) Informações, incluindo se necessário peças desenhadas,
sobre as principais características de concepção do modelo
e, em especial, sobre as características que afectem significativamente o seu consumo de energia;
d) Relatórios dos pertinentes ensaios de medição, efectuados
em conformidade com os procedimentos previstos nas
normas harmonizadas referidas no n.o 1 do artigo 2.o;
e) Eventuais instruções de utilização.
2.
A etiqueta referida no n.o 1 do artigo 2.o da Directiva
92/75/CEE obedecerá ao especificado no anexo I da presente
directiva.
A etiqueta será colocada na porta do aparelho, de modo a ficar
claramente visível e não obscurecida. No caso dos fornos de
múltiplos compartimentos, todos os compartimentos terão
etiqueta própria, com excepção dos compartimentos excluídos
do campo de aplicação das normas harmonizadas referidas no
artigo 2.o
3.
O teor e o formato da ficha referida no n.o 1 do artigo 2.o
da Directiva 92/75/CEE obedecerão ao especificado no anexo II
da presente directiva.
4.
Se os aparelhos se destinarem a venda, aluguer ou
locação-compra por meio de uma comunicação impressa ou
escrita ou por outros meios que impliquem a impossibilidade
de o cliente potencial ver o aparelho exposto, como ofertas
escritas, catálogos de venda por correspondência e anúncios na
internet ou noutros meios electrónicos, a comunicação deve
incluir todas as informações especificadas no anexo III.
Este requisito aplicar-se-á igualmente às ofertas de fornos de
encastrar para cozinhas integradas.
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produtos, bem como a distribuição das comunicações referidas
no n.o 4 do artigo 3.o que não cumpram a presente directiva.
Artigo 5.o
1.
Os Estados-Membros adoptarão e publicarão, em 31 de
Dezembro de 2002, as disposições necessárias para darem
cumprimento à presente directiva. Desse facto informarão
imediatamente a Comissão.
Os Estados-Membros aplicarão essas disposições a partir de 1
de Janeiro de 2003.
Quando os Estados-Membros adoptarem tais disposições, estas
devem incluir uma referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial.
As modalidades da referência serão determinadas pelos
Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros comunicarão à Comissão o texto
das normas de direito interno que adoptarem nas matérias
reguladas pela presente directiva.
Artigo 6.o
A Directiva 79/531/CEE é revogada, com efeitos a partir de 1
de Janeiro de 2003.
Artigo 7.o
A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia subsequente ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Artigo 8.o

5.
A classe de eficiência energética de cada compartimento
será determinada em conformidade com o anexo IV.

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

6.
Os termos adequados a utilizar na etiqueta e na ficha
referidas no n.o 1 do artigo 2.o da Directiva 92/75/CEE serão
seleccionados do quadro do anexo V da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em 8 de Maio de 2002.

Artigo 4.o

Pela Comissão

Os Estados-Membros autorizarão, até 30 de Junho de 2003, a
colocação no mercado, a comercialização e/ou a exibição de

Loyola DE PALACIO

Vice-Presidente
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ANEXO I
ETIQUETA
Concepção da etiqueta
1. A etiqueta corresponderá à versão portuguesa da seguinte ilustração:
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2. Nas notas seguintes define-se a informação a incluir:
Notas
I.

Nome ou marca comercial do fornecedor.

II.

Identificador do modelo do fornecedor.

III.

Classe de eficiência energética do compartimento do modelo, determinada em conformidade com o anexo IV. A
ponta da seta que contém a letra indicadora deve ficar ao mesmo nível que a ponta da seta correspondente à
classe.
A espessura da seta que contém a letra indicadora não deve ser inferior — nem mais de duas vezes superior — à
espessura das setas das várias classes.

IV.

Sem prejuízo dos requisitos impostos pelo Sistema Comunitário de Atribuição de Rótulo Ecológico, se a um
modelo tiver sido atribuído um «Rótulo Ecológico da União Europeia» nos termos do Regulamento (CE) n.o
1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho de 2000, relativo a um sistema comunitário
revisto de atribuição de rótulo ecológico (1), pode ser acrescentada aqui uma cópia do rótulo ecológico.

V.

Consumo de energia em kWh para a(s) função(ões) de aquecimento (convencional e/ou por circulação forçada de
ar) do compartimento, com base na carga-normalizada, determinado em conformidade com os procedimentos de
ensaio que constam das normas harmonizadas referidas no artigo 2.o

VI.

Volume útil do compartimento em litros, determinado em conformidade com as normas harmonizadas referidas
no artigo 2.o

VII. Tamanho do compartimento, determinado do seguinte modo:
pequeno:

12 l ≤ volume útil < 35 l

médio:

35 l ≤ volume útil < 65 l

grande:

65 l ≤ volume útil.

Esta seta indicadora deve ficar ao nível do correspondente tamanho do compartimento.
VIII. Se pertinente, nível de ruído, medido durante a função que determina a eficiência energética, determinado em
conformidade com a Directiva 86/594/CEE (2).
NB:
Os termos equivalentes noutras línguas aos acima indicados constam do anexo V.
Impressão
3. Nas notas seguintes definem-se alguns aspectos da etiqueta:
Cores utilizadas:
CMYK — ciano, magenta, amarelo, preto.
Exemplo: 07X0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % amarelo, 0 % preto.
Setas
A

X0X0

B

70X0

C

30X0

D

00X0

E

03X0

F

07X0

G

0XX0

Cor da esquadria: X070
O fundo da seta indicadora da classe de eficiência energética é preto.
Todo o texto é a preto, sobre fundo branco.

(1) JO L 237 de 21.9.2000, p. 1.
(2) Normas aplicáveis: EN 60704-2-10 (medida do nível de ruído) e EN 60704-3 (verificação).
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ANEXO II
FICHA
A ficha compreenderá as seguintes informações, que podem ser apresentadas sob a forma de quadro abrangendo diversos
modelos do mesmo fornecedor (caso em que obedecerão à ordem especificada) ou apresentadas junto à descrição do
aparelho:
1. Marca comercial do fornecedor.
2. Identificador de modelo do fornecedor.
3. Classe de eficiência energética dos compartimentos do modelo, determinada em conformidade com o anexo IV e
expressa da seguinte forma: «Classe de eficiência energética numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)».
Se esta informação for prestada num quadro, a apresentação pode variar, desde que seja claro que a escala vai de A
(mais eficiente) a G (menos eficiente). Indicação da função de aquecimento à qual se refere a classe de eficiência
energética determinada.
4. Quando as informações forem apresentadas sob a forma de quadro e quando a alguns dos aparelhos dele constantes
tiver sido atribuído um «Rótulo Ecológico da União Europeia» nos termos do Regulamento (CE) n.o 1980/2000, esta
informação pode ser incluída aqui, caso em que na ponta da seta será inscrito «Rótulo Ecológico da União Europeia»,
e a entrada consistirá numa cópia do rótulo ecológico. Esta disposição não prejudicará os requisitos impostos pelo
Sistema Comunitário de Atribuição de Rótulo Ecológico.
5. Consumo de energia em kWh para a(s) função(ões) de aquecimento (convencional e/ou por circulação forçada de ar
e/ou por vapor quente) dos compartimentos, com base na carga-normalizada, determinado em conformidade com os
procedimentos de ensaio que constam das normas harmonizadas referidas no artigo 2.o
6. Volume útil do compartimento em litros, determinada em conformidade com as normas harmonizadas referidas no
artigo 2.o
7. Tamanho do compartimento, determinado do seguinte modo:
pequeno:
médio:
grande:

12 l ≤ volume útil < 35 l
35 l ≤ volume útil < 65 l
65 l ≤ volume útil.

Esta seta indicadora deve ficar ao nível do correspondente tamanho do compartimento.
8. Tempo de cozedura da carga-normalizada, determinado em conformidade com os procedimentos de ensaio que
constam das normas harmonizadas referidas no artigo 2.o
9. Se pertinente, nível de ruído, medido durante a função que determina a eficiência energética, determinado em
conformidade com a Directiva 86/594/CEE (1).
10. Declaração do consumo de energia quando não estiver a ser executada nenhuma função de aquecimento e o forno se
encontrar no modo de consumo mínimo de energia, caso se disponha de uma adequada norma harmonizada para as
perdas em modo de espera.
11. Área da superfície da maior placa de pastelaria, expressa em cm2 determinada em conformidade com a norma
harmonizada referida no artigo 2.o
Se for incluída na ficha uma cópia da etiqueta, tanto a cores como a preto e branco, apenas se deve acrescentar a restante
informação.
NB:
Os termos equivalentes noutras línguas aos acima indicados constam do anexo V.

(1) Normas aplicáveis: EN 60704-2-10 (medida do nível de ruído) e EN 60704-3 (verificação).
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ANEXO III
VENDA POR CORRESPONDÊNCIA E OUTRAS FORMAS DE VENDA À DISTÂNCIA
Os catálogos de venda por correspondência, as comunicações, as ofertas escritas e os anúncios na internet ou noutros
meios electrónicos, conforme refere o n.o 4 do artigo 3.o, incluindo as ofertas de fornos de encastrar para cozinhas
integradas, devem conter as seguintes informações, a prestar segundo a ordem especificada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificador da marca comercial e do modelo do fornecedor
Classe de eficiência energética
Consumo de energia
Volume útil
Tamanho
Nível de ruído

(anexo
(anexo
(anexo
(anexo
(anexo
(anexo

II,
II,
II,
II,
II,
II,

pontos 1 e 2)
ponto 3)
ponto 5)
ponto 6)
ponto 7)
ponto 9)

Se for fornecida outra informação contida na ficha, essa informação deve respeitar a forma definida no anexo II e ser
incluída no quadro supra segundo a ordem requerida para a ficha.
NB:
Os termos equivalentes noutras línguas aos acima indicados constam do anexo V.
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ANEXO IV
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A classe de eficiência energética de uma cavidade é determinada pelas seguintes tabelas:
Tabela 1 — Fornos com cavidade de pequeno volume
Classe de eficiência energética

Consumo de energia E (1) (kWh) com
base na carga-normalizada

A

E < 0,60

B

0,60 ≤ E < 0,80

C

0,80 ≤ E < 1,00

D

1,00 ≤ E < 1,20

E

1,20 ≤ E < 1,40

F

1,40 ≤ E < 1,60

G

1,60 ≤ E

(1) Determinado em conformidade com o anexo I, nota V.

Tabela 2 — Fornos com cavidade de médio volume
Classe de eficiência energética

Consumo de energia E (1) (kWh) com
base na carga-normalizada

A

E < 0,80

B

0,80 ≤ E < 1,00

C

1,00 ≤ E < 1,20

D

1,20 ≤ E < 1,40

E

1,40 ≤ E < 1,60

F

1,60 ≤ E < 1,80

G

1,80 ≤ E

( ) Determinado em conformidade com o anexo I, nota V.
1

Tabela 3 — Fornos com cavidade de grande volume
Classe de eficiência energética

Consumo de energia E (1) (kWh) com
base na carga-normalizada

A

E < 1,00

B

1,00 ≤ E < 1,20

C

1,20 ≤ E < 1,40

D

1,40 ≤ E < 1,60

E

1,60 ≤ E < 1,80

F

1,80 ≤ E < 2,00

G

2,00 ≤ E

(1) Determinado em conformidade com o anexo I, nota V.
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ANEXO V
TRADUÇÃO DE TERMOS A UTILIZAR NA ETIQUETA E NA FICHA
São os seguintes noutras línguas comunitárias os termos equivalentes aos termos ingleses indicados:

PT

Nota
Etiqueta
anexo I

Ficha
anexo II

Venda por
correspondência
anexo III

ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

SV

FI

Energía

Energi

Energie

Ενέργεια

Energy

Énergie

Energia

Energie

Energia

Energi

Energia

⊗

Horno
eléctrico

El-ovne

Elektrobacköfen

Ηλεκτρικός
φούρνος

Electric oven

Four
électrique

Forno
elettrico

Elektrische
oven

Forno
eléctrico

Elektrisk ugn

Sähköuuni

1

1

Fabricante

Mærke

Hersteller

Προµηθευτής

Manufacturer

Fabricant

Costruttore

Fabrikant

Fabricante

Leverantör

Tavarantoimittaja

II

2

1

Modelo

Model

Modell

Μοντέλο

Model

Modèle

Modello

Model

Modelo

Modell

Malli

⊗

Más eficiente

Lavt forbrug

Niedriger
Verbrauch

Πιο αποδοτικό

More
efficient

Économe

Bassi
consumi

Efficiënt

Eficiente

Låg
förbrukning

Vähän
kuluttava

⊗

Menos eficiente

Højt forbrug

Hoher
Verbrauch

Λιγότερο
αποδοτικό

Less efficient

Peu économe

Alti consumi

Inefficiënt

Ineficiente

Hög förbrukning

Paljon
kuluttava

Clase de
eficiencia
energética …
en una escala
que abarca
de A (más
eficiente) a G
(menos eficiente)

Relativt energiforbrug …
på skalaen A
(lavt forbrug)
til G (højt
forbrug)

Energieeffizienzklasse
… auf einer
Skala von A
(niedriger
Verbrauch)
bis G (hoher
Verbrauch)

Τάξη ενεργειακής
απόδοσης …
σε µια
κλίµακα από
το Α (πιο
αποδοτικό)
έως το G
(λιγότερο
αποδοτικό)

Energy efficiency class
… on a scale
of A (more
efficient) to
G (less efficient)

Classement
selon son
efficacité
énergétique
… sur une
échelle allant
de A
(économe) à
G (peu
économe)

Classe di efficienza energetica … su
una scala da
A (bassi
consumi) a G
(alti
consumi)

Energie-efficiëntieklasse
… op een
schaal van A
(efficiënt) tot
G (inefficiënt)

Classe de
eficiência
energética …
numa escala
de A (eficiente) a G
(ineficiente)

Energieffektivitetsklass på
en skala från
A (låg
förbrukning)
till G (hög
förbrukning)

Energiatehokkuusluokka
asteikolla
A:sta (vähän
kuluttava)
G:hen (paljon
kuluttava)

Superficie de
cocción

Bageareal

Backfläche

Επιφάνεια
ψησίµατος

Baking area

Surface de
cuisson

Superficie di
cottura

Bakoppervlak

Zona de
cozedura

Bakningsyta

Paistoala

Consumo de
energía

Energiforbrug

Energieverbrauch

Κατανάλωση
ενέργειας

Energy
consumption

Consommation
d'énergie

Consumo di
energia

Energieverbruik

Consumo de
energia

Energiförbrukning

Energiankulutus

3

V

5

2

3
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⊗

Ficha
anexo II

Venda por
correspondência
anexo III

ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

SV

FI

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

V

5

3

Función de
calentamiento

Opvarmningsfunktion

Beheizung

Λειτουργία
θέρµανσης

Heating
function

Fonction
chauffage

Funzione di
riscaldamento

Verhittingsfunctie

Função de
aquecimento

Värmningsfunktion

Lämmitystoiminto

V

5

3

Calentamiento
convencional

Traditionel
opvarmning

Konventionelle Beheizung

Συµβατική

Conventional

Classique

Convezione
naturale

Conventioneel

Convencional

Konventionell värmning

Ylä-alalämpö

V

5

3

Convección
forzada

Varmluft

Umluft/
/Heißluft

Με κυκλοφορία θερµού
αέρα

Forced air
convection

Convection
forcée

Funzione di
riscaldamento a
convezione
forzata

Geforceerde
luchtconvectie

Convecção
forçada de ar

Värmning
med varmluft

Kiertoilma

V

5

3

Con carga
normal

Baseret på
standardbelastning

Bei Standardbeladung

Με βάση
τυποποιηµένο
φορτίο

Based on
standard
load

Calculée en
charge
normalisée

Riferito al
carico
normalizzato

Gebaseerd
op normbelasting

Com base na
carga-padrão

Baserad på
provning
med standardlast

Perustuu standardin mukaiseen testiin

VI

6

4

Volumen
neto (litros)

Nettovolumen
(liter)

Nettovolumen
(Liter)

Ωφέλιµος
όγκος (Λίτρα)

Usable
volume
(litres)

Volume utile
(litres)

Volume utile
(litri)

Netto
volume (liter)

Volume útil
Litros

Användbar
volym (liter)

Käyttötilavuus
(litraa)

VII

7

5

Tipo

Type

Typ

Τύπος

Size

Type

Tipo

Type

Tipo

Storlek

Tyyppi

VII

7

5

Pequeño

Lille

Klein

Μικρός

Small

Faible
volume

Piccolo

Klein

pequeno

Liten

Pieni

VII

7

5

Medio

Mellemstort

Mittel

Μεσαίος

Medium

Volume
moyen

Medio

Middelgroot

médio

Medelstor

Keskikokoinen

VII

7

5

Grande

Stort

Groß

Μεγάλος

Large

Grand
volume

Grande

Groot

grande

Stor

Suuri

Tiempo de
cocción con
carga normal

Kogetid ved
standardbelastning

Kochzeit bei
Standardbeladung

Χρόνος για
ψήσιµο τυποποιηµένου
φορτίου

Time to
cook standard load

Temps de
cuisson en
charge
normale

Tempo
necessario
per cottura
carico
normale

Bereidingstĳd bĳ standaardbelasting

Tempo de
cozedura da
carga-padrão

Tillagningstid
för en standardlast

Valmistusaika
vakiokuormituksella

8
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Etiqueta
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VIII

Ficha
anexo II

9

⊗

DA

Ruido [dB(A)
re 1 pW]

Lydeffektniveau dB(A)
(Støj)

Ficha de
información
detallada en
los folletos
del producto

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

SV

FI

Geräusch
(dB(A) re 1
pW)

Θόρυβος
[dB(Α) ανά 1
pW]

Noise (dB(A)
re 1 pW)

Bruit [dB(A)
re 1 pW]

Rumore
[dB(A) re 1
pW]

Geluidsniveau dB(A)
re 1 pW

Nível de
ruído dB(A)
re 1 pW

Bullernivå
dB(A) re 1
pW

Melu (dB(A) re
1 pW)

Brochurerne
om produkterne indeholder yderligere oplysninger

Ein Datenblatt mit
weiteren
Geräteangaben ist
in den Prospekten
enthalten

Περισσότερες
πληροφορίες
στο ενηµερωτικό
φυλλάδιο

Further
information
is contained
in product
brochures

Une fiche
d'information
détaillée
figure dans
la brochure

Gli opuscoli
illustrativi
contengono
una scheda
particolareggiata

Een kaart
met nadere
gegevens is
opgenomen
in de
brochures
over het
apparaat

Ficha pormenorizada em
folheto do
produto

Produktbroschyren innehåller ytterligare information

Tuote-esitteissä on lisätietoja

Superficie de
la placa de
cocción de
mayor
tamaño

Arealet af
den største
bageplade

Größe des
größten
Backblechs

Η µεγαλύτερη
επιφάνεια
ψησίµατος
εκφραζόµενη

The area of
the largest
baking sheet

Aire de la
surface de la
plus grande
plaque pour
patisserie

Superficie
del piano di
cottura più
grande

Oppervlakte
van de
grootste
bakplaat

Área da
superfície da
maior placa
de pastelaria

Ytan för den
största
bakplåten

Suurimman
leivinpellin ala

Norma
EN 50304

Standard:
EN 50304

Norm
EN 50304

Πρότυπο
EN 50304

Norm
EN 50304

Norme
EN 50304

Norma
EN 50304

Norm
EN 50304

Norma
EN 50304

Standard
EN 50304

Standardi
EN 50304

Directiva
2002/40/CE
sobre etiquetado energético de los
hornos eléctricos

Direktiv
2002/40/EF
om energimærkning af
el-ovne

Richtlinie
Energie-etikettierung
2002/40/EG
für Elektrobacköfen

Οδηγία
2002/40/ΕΚ
για την επισήµανση της
κατανάλωσης
ηλεκτρικής
ενέργειας

Energy Label
Directive
2002/40/EC
of electric
ovens

Directive
«Étiquetage
énergétique»
2002/40/CE
des fours
électriques

Direttiva
2002/40/CE
sull'etichettatura dei forni
elettrici

Richtlĳn
2002/40/EG
over energie-etikettering
van elektrische ovens

Directiva
«etiquetagem
energética»
2002/40/CE
dos fornos
eléctricos

Direktiv
2002/40/EG
om energimärkning av
elektriska
hushållsugnar

Direktiivi
2002/40/EY
sähköuunien
energia-merkinnästä
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6

ES

PT

⊗

Venda por
correspondência
anexo III
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