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REGULAMENTOS
REGULAMENTO (UE) N.o 1231/2012 DO CONSELHO
de 17 de dezembro de 2012
que altera o Regulamento (UE) n.o 7/2010 relativo à abertura e modo de gestão de contingentes
pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais
os números de ordem 09.2615, 09.2636, 09.2640,
09.2813 e 09.2986. Em consequência, esses contingentes
deverão ser encerrados com efeitos a partir de 1 de ja
neiro de 2013 e os produtos correspondentes deverão ser
suprimidos do anexo do Regulamento (UE) n.o 7/2010.

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia, nomeadamente o artigo 31.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

(5)

Por motivos de clareza, atendendo ao elevado número de
alterações a introduzir, o anexo do Regulamento (UE)
n.o 7/2010 deverá ser substituído na íntegra.

(6)

O Regulamento (UE) n.o 7/2010 deverá, por conseguinte,
ser alterado em conformidade.

(7)

Dado que os contingentes pautais deverão produzir efei
tos a partir de 1 de janeiro de 2013, o presente regula
mento deverá ser aplicável a partir da mesma data e
entrar imediatamente em vigor após a sua publicação
no Jornal Oficial da União Europeia,

Considerando o seguinte:
(1)

Para assegurar fornecimentos suficientes e ininterruptos
de certos produtos insuficientemente produzidos na
União e para evitar quaisquer perturbações no mercado
para certos produtos agrícolas e industriais, foram aber
tos pelo Regulamento (UE) n.o 7/2010 do Conselho (1)
contingentes pautais autónomos. Os produtos no âmbito
desses contingentes pautais podem ser importados a ta
xas de direitos zero ou reduzidas. Pelas mesmas razões é
necessário abrir, com efeitos a partir de 1 de janeiro de
2013, novos contingentes pautais com uma taxa de di
reitos zero para um volume adequado de certos produtos
com os números de ordem 09.2658, 09.2659, 09.2660
e 09.2661.

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
(2)

(3)

(4)

Os volumes dos contingentes pautais autónomos com os
números de ordem 09.2628, 09.2634 e 09.2929 são
insuficientes para satisfazer as necessidades da indústria
da União durante o atual período de contingentamento,
que termina em 31 de dezembro de 2012. Consequen
temente, esses volumes deverão ser aumentados com
efeitos desde 1 de julho de 2012. Todavia, o aumento
dos volumes relativamente ao contingente pautal autó
nomo com o número de ordem 09.2634 não deverá
manter-se para além de 31 de dezembro de 2012.
O volume do contingente pautal autónomo com o nú
mero de ordem 09.2603 deverá ser substituído pelo vo
lume constante do anexo do presente regulamento.
Deixou de ser do interesse da União continuar a conce
der contingentes pautais, em 2013, para produtos com

(1) JO L 3 de 7.1.2010, p. 1.

O anexo do Regulamento (UE) n.o 7/2010 é substituído pelo
texto constante do anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
Com efeitos desde de 1 de julho de 2012, no anexo do Regu
lamento (UE) n.o 7/2010:
1) O volume do contingente pautal autónomo com o número
de ordem 09.2628 é fixado em 3 000 000 m2;
2) O volume do contingente pautal autónomo com o número
de ordem 09.2634 é fixado em 8 000 toneladas para o
período até 31 de dezembro de 2012;
3) O volume do contingente pautal autónomo com o número
de ordem 09.2929 é fixado em 10 000 toneladas.
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Artigo 3.o

O presente regulamento entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
Aplica-se a partir de 1 de janeiro de 2013, exceto o artigo 2.o, que se aplica com efeitos desde 1 de julho de
2012.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 17 de dezembro de 2012.
Pelo Conselho
O Presidente
S. ALETRARIS
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ANEXO
«ANEXO

Número
de ordem

Período de
contingen
tamento

Quantidade do
contingente

Taxa dos
direitos
do con
tingente
(%)

Código NC

TARIC

Designação das mercadorias

09.2849

ex 0710 80 69

10

Cogumelos da espécie Auricularia poly
tricha, não cozidos ou cozidos em água
ou vapor, congelados, destinados ao fa
brico de pratos preparados (1) (2)

1.1-31.12

700 toneladas

0%

09.2913

ex 2401 10 35
ex 2401 10 70
ex 2401 10 95
ex 2401 10 95
ex 2401 10 95
ex 2401 20 35
ex 2401 20 70
ex 2401 20 95
ex 2401 20 95
ex 2401 20 95

91
10
11
21
91
91
10
11
21
91

Tabaco não manufaturado, mesmo cor
tado em forma regular, com um valor
aduaneiro não inferior a 450 EUR por
100 kg de peso líquido, destinado a ser
utilizado como revestimento exterior
ou interior na produção de produtos
da subposição 2402 10 00 (1)

1.1-31.12

6 000 toneladas

0%

09.2928

ex 2811 22 00

40

Carga de sílica sob a forma de grânulos,
com teor mínimo de dióxido de silício
de 97 %

1.1-31.12

1 700 toneladas

0%

09.2703

ex 2825 30 00

10

Óxidos e hidróxidos de vanádio, desti
nados exclusivamente ao fabrico de li
gas (1)

1.1-31.12

13 000
toneladas

0%

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trióxido de tungsténio, incluindo óxido
de tungsténio azul (CAS RN 1314-35-8
+ 39318-18-8)

1.1-31.12

12 000
toneladas

0%

09.2929

2903 22 00

Tricloroetileno (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

10 000
toneladas

0%

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromoclorometano (CAS RN
74-97-5)

1.1-31.12

600 toneladas

0%

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Diclorobenzeno (CAS RN
541-73-1)

1.1-31.12

2 600 toneladas

0%

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Cloroetanol, destinado ao fabrico de
tioplastos líquidos da subposição
4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1-31.12

15 000
toneladas

0%

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Cresol de pureza não inferior, em pe
so, a 98,5 % (CAS RN
95-48-7)

1.1-31.12

20 000
toneladas

0%

09.2624

2912 42 00

Etilvanilina (aldeído etilprotocatéquico),
(CAS RN 121-32-4)

1.1-31.12

950 toneladas

0%

09.2638

ex 2915 21 00

Ácido acético de pureza igual ou supe
rior a 99 % em peso (CAS RN 64-19-7)

1.1-31.12

1 000 000
toneladas

0%

09.2972

2915 24 00

Anidrido acético (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

20 000
toneladas

0%

09.2769

ex 2917 13 90

Sebacato de dimetilo (CAS RN
106-79-6)

1.1-31.12

1 300 toneladas

0%

10

10
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Período de
contingen
tamento

Quantidade do
contingente

Taxa dos
direitos
do con
tingente
(%)

Código NC

TARIC

Designação das mercadorias

09.2634

ex 2917 19 90

40

Ácido dodecanodioíco, de pureza, em
peso, superior a 98,5 % (CAS RN
693-23-2)

1.1-31.12

4 600 toneladas

0%

09.2808

ex 2918 22 00

10

Ácido o-acetilsalicílico (CAS RN
50-78-2)

1.1-31.12

120 toneladas

0%

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidrido benzofenona-3,3’,4,4’-tetra
carboxílico (CAS RN 2421-28-5)

1.1-31.12

1 000 toneladas

0%

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexametilenodiamina (CAS RN
124-09-4)

1.1-31.12

40 000
toneladas

0%

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilenodiamina (CAS RN 95-54-5)

1.1-31.12

1 800 toneladas

0%

09.2977

2926 10 00

Acrilonitrilo (CAS RN 107-13-1)

1.1-31.12

75 000
toneladas

0%

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistina (CAS RN 56-89-3)

1.1-31.12

600 toneladas

0%

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tetrasulfuro de bis(3– trietoxisililpropil)
(CAS RN 40372-72-3)

1.1-31.12

9 000 toneladas

0%

09.2810

2932 11 00

Tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9)

1.1-31.12

20 000
toneladas

0%

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamona (ISO) (CAS RN
96525-23-4)

1.1-31.12

300 toneladas

0%

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexano-6-olida (CAS RN 502-44-3)

1.1-31.12

4 000 toneladas

0%

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolona
(CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

200 toneladas

0%

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosa (CAS RN 58-86-6)

1.1-31.12

400 toneladas

0%

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra de diatomáceas calcinada com
fundente de carbonato de sódio

1.1-31.12

30 000
toneladas

0%

09.2908

ex 3804 00 00

10

Linhossulfonato de sódio

1.1-31.12

40 000
toneladas

0%

09.2889

3805 10 90

Essência proveniente da fabricação da
pasta de papel ao sulfato

1.1-31.12

25 000
toneladas

0%

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofónias e ácidos resínicos de gema
(pez-louro)

1.1-31.12

280 000
toneladas

0%

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalisador constituído por dióxido de
titânio e trióxido de tungsténio

1.1-31.12

3 000 toneladas

0%

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrato sólido do resíduo, insolúvel em
solventes alifáticos, obtido da extração
de colofónias de madeira, que apresenta
as seguintes características:
— um teor ponderal de ácidos resíni
cos não superior a 30 %
— um número de acidez não superior
a 110,
e
— um ponto de fusão igual ou supe
rior a 100 °C

1.1-31.12

1 600 toneladas

0%
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Período de
contingen
tamento

Quantidade do
contingente

Taxa dos
direitos
do con
tingente
(%)

Código NC

TARIC

Designação das mercadorias

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mistura de fitosteróis, na forma de pó,
contendo, em peso:
— 75 % ou mais de esteróis e
— 25 % ou menos de estanóis, para
utilização na produção de estanóis/
/esteróis ou ésteres de estanol/este
rol (1)

1.1-31.12

2 500 toneladas

0%

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparação que contenha em peso:
— 55 % ou mais, mas não mais de
78 % de glutarato de dimetilo
— 10 % ou mais, mas não mais de
28 % de adipato de dimetilo e
— não mais de 25 % de succinato de
dimetilo

1.1-30.6.2013

7 500 toneladas

0%

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mistura de aminas terciárias, contendo
em peso:
— 2,0-4,0 % de N,N-dimetil-1-octana
mina
— 94 % no mínimo de N,N-dimetil-1-decanamina
— 2 % no máximo de N,N-dimetil-1-dodecanamina

1.1-31.12

4 500 toneladas

0%

09.2660

ex 3902 30 00

96

Copolímero de propileno-etileno, com
uma viscosidade de fusão inferior ou
igual a 1 700 mPa, a 190 °C, segundo
o método ASTM D 3236

1.1-31.12

500 toneladas

0%

09.2639

3905 30 00

Poli(álcool vinílico), mesmo que conte
nham grupos acetato não hidrolisados

1.1-31.12

18 000
toneladas

0%

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxano com um grau de
polimerização de 2 800 unidades mo
nómeras (± 100)

1.1-31.12

1 300 toneladas

0%

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocos de acetato de celulose

1.1-31.12

75 000
toneladas

0%

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hialuronato de sódio, não estéril, com:
— peso molecular médio em massa
(Mw) não superior a 900 000,
— nível de endotoxinas não superior a
0,008 unidades de endotoxina (UE)
/mg,
— teor de etanol não superior a 1 %
em peso,
— teor de isopropanol não superior a
0,5 % em peso

1.1-31.12

200 kg

0%

09.2661

ex 3920 51 00

50

Folhas de polimetilmetacrilato em con
formidade com as normas:
— EN
4364
(MIL-P-5425E)
e
DTD5592A, ou
— EN
4365
(MIL-P-8184)
e
DTD5592A

1.1-31.12

100 toneladas

0%

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloco alveolar de celulose regenerada,
impregnado com água contendo clo
reto de magnésio e compostos de amó
nio quaternário, medindo 100 cm
(± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm
(± 5 cm)

1.1-31.12

1 300 toneladas

0%
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Período de
contingen
tamento

Quantidade do
contingente

Taxa dos
direitos
do con
tingente
(%)

Código NC

TARIC

Designação das mercadorias

09.2818

ex 6902 90 00

10

Tijolos refratários com
— uma aresta de comprimento supe
rior a 300 mm e
— teor ponderal de TiO2 não superior
a 1% e
— teor ponderal de Al2O3 não supe
rior a 0,4 % e
— uma variação de volume, a
1 700 °C, inferior a 9 %

1.1-31.12

75 toneladas

0%

09.2628

ex 7019 52 00

10

Tela de vidro tecida com fibras de vidro
revestidas de plástico, com um peso de
120 g/m2) (± 10 g/m2)), utilizada nor
malmente para o fabrico de ecrãs an
ti-insetos enroláveis e de estrutura fixa

1.1-31.12

3 000 000 m2

0%

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferro-crómio com um teor ponderal de
carbono igual ou superior a 1,5 % mas
não superior a 4 % e um teor ponderal
de cromo igual mas não superior a
70 %

1.1-31.12

50 000
toneladas

0%

09.2629

ex 7616 99 90

85

Pegas telescópicas de alumínio, destina
das a ser utilizadas no fabrico de baga
gens (1)

1.1-31.12

800 000
unidades

0%

09.2763

ex 8501 40 80

30

Motor elétrico de corrente alternada, de
coletor, monofásico, com potência útil
superior a 750 W, potência absorvida
superior a 1 600 W, mas inferior ou
igual a 2 700 W, diâmetro externo su
perior a 120 mm (± 0,2 mm), mas in
ferior ou igual a 135 mm (± 0,2 mm),
velocidade nominal superior a 30 000
rpm, mas inferior ou igual a 50 000
rpm, equipado com um ventilador de
indução de ar, utilizado no fabrico de
aspiradores (1)

1.1-31.12

2 000 000
unidades

0%

09.2642

ex 8501 40 80

40

Conjunto constituído por:
— um motor elétrico de corrente alter
nada, de coletor, monofásico, com
potência útil igual ou superior a
480 W mas não superior a
1 400 W, potência absorvida supe
rior a 900 W mas não superior a
1 600 W, diâmetro externo superior
a 119,8 mm mas não superior a
135,2 mm e velocidade nominal su
perior a 30 000 rpm mas não su
perior a 50 000 rpm, e
— um ventilador de indução de ar,
para utilização no fabrico de aspira
dores (1)

1.1-31.12

120 000
unidades

0%

09.2633

ex 8504 40 82

20

Retificador elétrico de potência não su
perior a 1 kVA, utilizado no fabrico de
aparelhos de depilação (1)

1.1-31.12

4 500 000
unidades

0%

09.2643

ex 8504 40 82

30

Placas de alimentação elétrica para uti
lização no fabrico de mercadorias das
posições 8521 e 8528 (1)

1.1-31.12

1 038 000
unidades

0%

09.2620

ex 8526 91 20

20

Módulo para sistema GPS de determi
nação da posição

1.1-31.12

3 000 000
unidades

0%

20.12.2012
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Período de
contingen
tamento

Quantidade do
contingente

Taxa dos
direitos
do con
tingente
(%)

Código NC

TARIC

Designação das mercadorias

09.2003

ex 8543 70 90

63

Gerador de frequência controlado por
tensão, constituído por elementos ati
vos e passivos fixados num circuito im
presso, encerrado numa caixa cujas di
mensões não excedem 30 mm x
30 mm

1.1-31.12

1 400 000
unidades

0%

09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibras óticas para o fabrico de cabos de
fibras óticas da posição 8544 (1)

1.1-31.12

3 300 000 km

0%

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentes, prismas e elementos cimenta
dos, não montados, de vidro, para uti
lização no fabrico de produtos dos có
digos NC 9002, 9005, 9013 10 e
9015 (1)

1.1-31.12

5 000 000
unidades

0%

(1) A suspensão dos direitos está subordinada aos artigos 291.o a 300.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissão (JO L 253 de
11.10.1993, p. 1).
(2) Contudo, a medida não é admitida quando o tratamento é realizado por empresas de venda a retalho ou de fornecimento de refeições.»
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REGULAMENTO (UE) N.o 1232/2012 DO CONSELHO
de 17 de dezembro de 2012
que altera o Regulamento (UE) n.o 1344/2011 que suspende os direitos autónomos da Pauta
Aduaneira Comum para certos produtos agrícolas, da pesca e industriais
lista com os novos prazos fixados para um exame obri
gatório.

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia, nomeadamente o artigo 31.o,

(6)

Tendo em conta o seu caráter temporário, as suspensões
enumeradas no Anexo I do presente regulamento deve
rão ser objeto de um exame sistemático cinco anos após
a sua aplicação ou recondução. Além disso, o levanta
mento de certas suspensões deverá ser garantido, a qual
quer momento, na sequência de uma proposta da Co
missão, com base num exame efetuado por iniciativa da
Comissão, ou a pedido de um ou mais Estados-Membros,
com fundamente no facto de a manutenção das suspen
sões deixar de ser do interesse da União ou devido à
evolução técnica dos produtos, à alteração de circunstân
cias ou às tendências económicas do mercado.

(7)

Uma vez que as suspensões estabelecidas no presente
regulamento deverão produzir efeitos a partir de 1 de
janeiro de 2013, o presente regulamento deverá
aplicar-se a partir da mesma data e entrar em vigor
imediatamente após a sua publicação no Jornal Oficial
da União Europeia,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Considerando o seguinte:

(1)

É do interesse da União suspender totalmente os direitos
autónomos da Pauta Aduaneira Comum para determina
dos produtos novos atualmente não enumerados no
anexo do Regulamento (UE) n.o 1344/2011 do Conse
lho (1).

(2)

Deixa de ser do interesse da União manter a suspensão
dos direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum para
39 produtos atualmente enumerados no anexo do Regu
lamento (UE) n.o 1344/2011. Por conseguinte, esses pro
dutos deverão ser suprimidos.

(3)

É necessário alterar a descrição de produto de 56 sus
pensões no anexo do Regulamento (UE) n.o 1344/2011,
a fim de tomar em consideração a evolução técnica dos
produtos e as tendências económicas do mercado, bem
como adaptações linguísticas. Além disso, deverão ser
alterados os códigos TARIC a quatro produtos. Acresce
que, para três produtos considera-se necessária dupla
classificação, enquanto para dois produtos deixou de
ser necessária classificação múltipla.

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo do Regulamento (UE) n.o 1344/2011 é alterado do
seguinte modo:

1) São inseridas as linhas relativas aos produtos enumerados no
Anexo I do presente regulamento;
(4)

(5)

As suspensões que requerem alterações técnicas deverão
ser suprimidas da lista de suspensões do anexo do Regu
lamento (UE) n.o 1344/2011 e reinseridas na lista com as
novas descrições dos produtos ou os novos códigos NC
ou TARIC.

Um determinado número de produtos foi objeto de um
exame pela Comissão, nos termos do artigo 2.o, n.os 2 e
3, do Regulamento (UE) n.o 1344/2011. É do interesse
da União prever um novo exame obrigatório desses pro
dutos. As suspensões examinadas deverão, pois, ser su
primidas da lista de suspensões que consta do anexo do
Regulamento (UE) n.o 1344/2011 e ser reinseridas nessa

(1) JO L 349 de 31.12.2011, p. 1.

2) São suprimidas as linhas relativas aos produtos cujos códigos
NC e TARIC são enumerados no Anexo II do presente re
gulamento.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia da sua publica
ção no Jornal Oficial da União Europeia.

Aplica-se a partir de 1 de janeiro de 2013.

20.12.2012

PT

Jornal Oficial da União Europeia

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 17 de dezembro de 2012.
Pelo Conselho
O Presidente
S. ALETRARIS
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ANEXO I

Taxa dos
direitos
autónomos

Data prevista
para a
revisão
obrigatória

Cerejas com adição de álcool, contendo ou não um teor de açúcares
de 9 %, em peso, de diâmetro, com caroço, não superior a 19,9 mm,
destinadas a produtos de chocolate (1)

10 % (2)

30.06.2013

20

Airelas vermelhas secas adoçadas, excluindo a embalagem como
transformação, para o fabrico de produtos das indústrias de
transformação alimentar (3)

0%

31.12.2017

ex 2008 99 49
ex 2008 99 99

70
11

Folhas de videira branqueadas do género Karakishmish, em salmoura
contendo:
— 14 % ou mais, mas não mais de 16 % (± 2 %), de sal,
— 0,2 % ou mais, mas não mais de 0,3 % (± 0,1 %), de ácido cítrico,
e
— 0,03 % ou mais, mas não mais de 0,05 % (± 0,01 %),
de benzoato de sódio para utilização no fabrico de folhas de videira
recheadas com arroz (1)

0%

31.12.2017

ex 2009 49 30

91

Sumo (suco) de ananás (abacaxi), que não em pó:
— com valor Brix superior a 20 mas não superior a 67,
— de valor superior a 30 EUR por 100 kg de peso líquido,
— com açúcares de adição
utilizado no fabrico de produtos da indústria alimentar ou de
bebidas (1)

0%

31.12.2014

ex 2805 19 90

10

Lítio metálico, de pureza, em peso, igual ou superior a 99,7 %
(CAS RN 7439-93-2)

0%

31.12.2017

ex 2805 30 90
ex 2805 30 90
ex 2805 30 90

40
50
60

Metais de terras raras, escândio e ítrio, de pureza, em peso, igual ou
superior a 98,5 %

0%

31.12.2015

ex 2816 40 00

10

Hidróxido de bário (CAS RN 17194-00-2)

0%

31.12.2017

ex 2823 00 00

10

Dióxido de titânio (CAS RN 13463-67-7):
— de pureza, em peso, igual ou superior a 99,9 %,
— com um tamanho médio dos grãos igual ou superior a 1,2 μm
mas não superior a 1,8 μm,
— com superfície específica igual ou superior a 5,0 m2/g mas não
superior a 7,5 m2/g

0%

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Dióxido de titânio (CAS RN 13463-67-7), com uma pureza não
inferior a 99,7 % e contendo, em peso:
— menos de 0,005 % de potássio e de sódio combinados (expressos
como sódio e potássio elementar),
— menos de 0,01 % de fósforo (expresso como fósforo elementar),
para utilização em metalurgia (1)

0%

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Cloreto de hidroxilamónio

0%

31.12.2017

ex 2825 60 00

10

Dióxido de zircónio (CAS RN 1314-23-4)

0%

31.12.2017

ex 2835 10 00

10

Hipofosfito de sódio, mono-hidrato (CAS RN 10039-56-2)

0%

31.12.2017

ex 2837 20 00

20

Hexacianoferrato (II) de amónio e de ferro (III)
(CAS RN 25869-00-5)

0%

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Dissilicato de dissódio (CAS RN 13870-28-5)

0%

31.12.2017

Código NC

TARIC

Designação das mercadorias

ex 2008 60 19
ex 2008 60 39

30
30

ex 2008 93 91

20.12.2012
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Designação das mercadorias
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Taxa dos
direitos
autónomos

Data prevista
para a
revisão
obrigatória

ex 2841 80 00

10

Volframato de diamónio (paratungstato de diamónio) (CAS RN
11120-25-5)

0%

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Óxido de lítio e cobalto (III) com um teor de cobalto de, pelo menos,
59 % (CAS RN 12190-79-3)

0%

31.12.2017

ex 2850 00 20

30

Nitreto de titânio de granulometria não superior a 250 nm (CAS RN
25583-20-4)

0%

31.12.2017

ex 2904 90 95

40

Cloreto de 4-clorobenzenossulfonilo (CAS RN 98-60-2)

0%

31.12.2017

ex 2905 19 00

70

Tetrabutanolato de titânio (CAS RN 5593-70-4)

0%

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Tetra-isopropóxido de titânio (CAS RN 546-68-9)

0%

31.12.2017

ex 2908 99 00

40

Ácido 4,5-di-hidroxinaftaleno-2,7-dissulfónico (CAS RN 148-25-4)

0%

31.12.2017

ex 2912 49 00

20

4-Hidroxibenzaldeído (CAS RN 123-08-0)

0%

31.12.2017

ex 2914 19 90

20

Heptano-2-ona (CAS RN 110-43-0)

0%

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanona (CAS RN 563-80-4)

0%

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-ona (CAS RN 107-87-9)

0%

31.12.2017

ex 2914 39 00

30

Benzofenona (CAS RN 119-61-9)

0%

31.12.2017

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0%

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4’-Metilacetofenona (CAS RN 122-00-9)

0%

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2-Fenil-2,2-dimetoxiacetofenona (CAS RN 24650-42-8)

0%

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Epoxi-3β-hidroxipregn-5-ene-20-ona (CAS RN 974-23-2)

0%

31.12.2017

ex 2915 90 70

75

Cloreto de 2,2-dimetilbutirilo (CAS RN 5856-77-9)

0%

31.12.2017

ex 2916 12 00

60

Acrilato de octadecilo (CAS RN 4813-57-4)

0%

31.12.2017

ex 2916 39 90

55

Ácido 4-terc-butilbenzóico (CAS RN 98-73-7)

0%

31.12.2017

ex 2916 39 90

75

Ácido m-toluico (CAS RN 99-04-7)

0%

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

Ácido (2,4,5-trifluorofenil)acético (CAS RN 209995-38-0)

0%

31.12.2017

ex 2917 19 10

20

Malonato de dietilo (CAS RN 105-53-3)

0%

31.12.2017

ex 2918 29 00

70

Tetraquis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato) de
pentaeritrilo (CAS RN 6683-19-8)

0%

31.12.2017
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ex 2918 29 00

80

3,5-Bis(1,1-Dimetiletileno)-4-hidroxibenzenopropanoato de butilo
(CAS RN 52449-44-2)

0%

31.12.2017

ex 2920 19 00

10

Fenitrotione (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0%

31.12.2013

ex 2921 19 60

10

Cloreto de 2-(N,N-dietilamino)etilo, cloridrato (CAS RN 869-24-9)

0%

31.12.2017

ex 2921 30 99

30

1,3-Ciclo-hexanodimetanamina (CAS RN 2579-20-6)

0%

31.12.2015

ex 2921 42 00

86

2,5-Dicloroanilina com um grau de pureza igual ou superior a
99,5 % em peso (CAS RN 95-82-9)

0%

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Metilanilina (CAS RN 100-61-8)

0%

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

Ácido 3,4-dicloroanilino-6-sulfónico (CAS RN 6331-96-0)

0%

31.12.2017

ex 2921 43 00

80

6-Cloro-α,α,α-trifluoro-m-toluídina (CAS RN 121-50-6)

0%

31.12.2017

ex 2921 49 00

85

4-Isopropilanilina (CAS RN 99-88-7)

0%

31.12.2017

ex 2921 59 90

30

3,3’-Diclorobenzidina, dicloridrato (CAS RN 612-83-9)

0%

31.12.2017

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenil-hexano-2,5-diamina, dicloridrato (CAS RN
1247119-31-8)

0%

31.12.2017

ex 2922 49 85

20

Ácido 3-amino-4-clorobenzóico (CAS RN 2840-28-0)

0%

31.12.2017

ex 2922 49 85

60

4-Dimetilaminobenzoato de etilo (CAS RN 10287-53-3)

0%

31.12.2017

ex 2924 19 00

80

Tetrabutilureia (CAS RN 4559-86-8)

0%

31.12.2017

ex 2924 29 98

51

2-Amino-4-[[(2,5-diclorofenil)amino]carbonil]benzoato de metilo
(CAS RN 59673-82-4)

0%

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminocarbonil)fenil]benzamida
(CAS RN 74441-06-8)

0%

31.12.2017

ex 2924 29 98

86

Antranilamida, de pureza, em peso, igual ou superior a 99,5 %
(CAS RN 88-68-6)

0%

31.12.2017

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetra-hidroisoindole-1,3-diona (CAS RN 4720-86-9)

0%

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N’-(m-Fenileno)dimaleimida (CAS RN 3006-93-7)

0%

31.12.2017

ex 2926 90 95

18

Cianoacetato de metilo (CAS RN 105-34-0)

0%

31.12.2017

ex 2927 00 00

80

Ácido 4-[(2,5-diclorofenil)azo]-3-hidroxi-2-naftóico
(CAS RN 51867-77-7)

0%

31.12.2017

ex 2928 00 90

75

Metaflumizona (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0%

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0%

31.12.2013

ex 2928 00 90

85

Daminozida (ISO) de pureza, em peso, igual ou superior a 99 %
(CAS RN 1596-84-5)

0%

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0%

31.12.2017

ex 2930 90 99

66

Sulfureto de difenilo (CAS RN 139-66-2)

0%

31.12.2017
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direitos
autónomos

Data prevista
para a
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obrigatória

ex 2930 90 99

67

Ácido 3-bromometil-2-cloro-4-metilsulfonilbenzóico (CAS RN
120100-05-2)

0%

31.12.2013

ex 2930 90 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0%

31.12.2017

ex 2930 90 99

71

Cloreto de trifenilsulfónio (CAS RN 4270-70-6)

0%

31.12.2013

ex 2930 90 99

83

Metil-p-tolilsulfona (CAS RN 3185-99-7)

0%

31.12.2017

ex 2931 90 90

14

Diisobutilditiofosfinato de sódio (CAS RN 13360-78-6) em solução
aquosa

0%

31.12.2017

ex 2932 20 90

20

6’-(Dietilamino)-3-oxo-3H-espiro[2-benzofurano-1,9’-xanteno]2’-carboxilato de etilo (CAS RN 154306-60-2)

0%

31.12.2017

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-Amino-γ-butirolactona, bromidrato (CAS RN 15295-77-9)

0%

31.12.2017

ex 2933 19 90

40

Edaravona (INN) (CAS RN 89-25-8)

0%

31.12.2013

ex 2933 19 90

80

Ácido 3-(4,5-di-hidro-3-metil-5-oxo-1H-pirazol-1il)benzenossulfónico (CAS RN 119-17-5)

0%

31.12.2017

ex 2933 29 90

40

Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0%

31.12.2013

ex 2933 39 99

12

2,3-Dicloropiridina (CAS RN 2402-77-9)

0%

31.12.2017

ex 2933 39 99

18

6-Cloro-3-nitropiridina-2-ilamina (CAS RN 27048-04-0)

0%

31.12.2017

ex 2933 39 99

55

Piriproxifena (ISO) de pureza, em peso, igual ou superior a 97 %
(CAS RN 95737-68-1)

0%

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

3-(Trifluorometil)-5,6,7,8-tetra-hidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina,
cloridrato (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0%

31.12.2017

ex 2933 69 80

55

Terbutrine (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0%

31.12.2015

ex 2933 79 00

30

5-Vinil-2-pirrolidona (CAS RN 7529-16-0)

0%

31.12.2017

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-Butil-9H-carbazol-3-il)metileno]bis[N-metil-N-fenilanilina]
(CAS RN 67707-04-4)

0%

31.12.2017

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridina-1-sulfonamida
(CAS RN 902146-43-4)

0%

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-Di-hidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-ona
(CAS RN 55621-49-3)

0%

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Di-hidro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroxinaftaleno2-carboxamida (CAS RN 26848-40-8)

0%

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metconazole (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2013

ex 2933 99 80

89

Carbendazina (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0%

31.12.2013

ex 2934 10 00

15

Carbonato de 4-nitrofenil-tiazol-5-ilmetilo (CAS RN 144163-97-3)

0%

31.12.2017
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Designação das mercadorias

ex 2934 10 00

25

2-(3-((2-Isopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureído)-4-morfolinobutanoato e oxalato de (S)-etilo (CAS RN 1247119-36-3)

0%

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

(2-Isopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamina, dicloridrato (CAS RN
1185167-55-8)

0%

31.12.2017

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisotiazole-3(2H)-ona (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN
2634-33-5)

0%

31.12.2017

ex 2934 30 90

10

2-Metiltiofenotiazina (CAS RN 7643-08-5)

0%

31.12.2017

ex 2934 99 90

12

Oligómeros morfolino fosforodiamidato (oligonucleótidos de
morfolino) destinados à investigação genética (1)

0%

31.12.2017

ex 2934 99 90

14

N-{[1-Metil-2-({[4-(5-oxo-4,5-di-hidro-1,2,4-oxadiazol3-il)fenil]amino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]carbonil}-N-piridin-2-ilb-alaninato de etilo (CAS RN 872728-84-2)

0%

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Carboxina (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0%

31.12.2013

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-Metil-1-octil-1H-indol-3-il)ftalida (CAS RN 50292-95-0)

0%

31.12.2017

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Dietilamino)-2-etoxifenil]-7-(2-metil-1-octil-1H-indol-3-il)furo[3,4-b]piridin-5(7H)-ona (CAS RN 87563-89-1)

0%

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromuconazole (ISO) de pureza, em peso, igual ou superior a 96 %
(CAS RN 116255-48-2)

0%

31.12.2016

ex 2934 99 90

74

2-Isopropiltioxantona (CAS RN 5495-84-1)

0%

31.12.2017

ex 2934 99 90

83

Flumioxazina (ISO) de pureza, em peso, igual ou superior a 96 %
(CAS RN 103361-09-7)

0%

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Etoxazol (ISO) de pureza, em peso, igual ou superior a 94,8 % (CAS
RN 153233-91-1)

0%

31.12.2014

ex 2942 00 00

10

N,N-Dimetiloctilamina – tricloreto de boro (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0%

31.12.2017

ex 3102 50 90

10

Nitrato de sódio natural (CAS RN 7631-99-4)

0%

31.12.2017

ex 3204 11 00

70

Corante C.I. Disperse Red 343

0%

31.12.2017

ex 3204 13 00

20

Acetato e lactato de (2,2’-(3,3’-dioxidobifenil-4,4’-diildiazo)bis(6-(4(3-(dietilamino)propilamino)-6-(3-(dietilamónio)propilamino)-1,3,
5-triazin-2-ilamino)-3-sulfonato-1-naftolato))dicobre(II) (CAS RN
159604-94-1)

0%

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Corante C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0%

31.12.2017

ex 3204 17 00

30

Corante C.I. Pigment Yellow 97

0%

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Corante C.I. Pigment Red 207

0%

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Corante C.I. Pigment Blue 61

0%

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Corante C.I. Pigment Violet 3

0%

31.12.2017
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ex 3204 19 00

84

Corante C.I. Solvent Blue 67

0%

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Corante C.I. Solvent Red HPR

0%

31.12.2017

ex 3208 90 19
ex 3208 90 91

25
20

Copolímero de tetrafluoroetileno em solução de acetato de butilo
com um teor de solvente de 50 % (± 2 %), em peso

0%

31.12.2017

ex 3208 90 19

75

Copolímero de acenaftaleno em solução de lactato de etilo

0%

31.12.2017

ex 3402 13 00

20

Tensioactivo contendo éter 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butino-1,4-diílico polimerizado com oxirano, com metilo terminal

0%

31.12.2017

ex 3802 90 00

11

Terra de diatomáceas calcinada com fundente de carbonato de sódio,
lavada com solução ácida, para utilização como adjuvante de filtração
no fabrico de produtos farmacêuticos e/ou bioquímicos

0%

31.12.2017

ex 3808 91 90

10

Indoxacarb (ISO) e respectivo isómero (R), fixados num suporte de
dióxido de silício

0%

31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Vírus da poliedrose nuclear da Spodoptera exigua (VPNSe) em
suspensão aquosa de glicerol

0%

31.12.2013

ex 3808 91 90

60

Espinetorame (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparação de dois
componentes de espinosina (3’-etoxi-5,6-dihidro espinosina J) e 3’
–etoxi– espinosina L)

0%

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Fungicida sob a forma de pó, contendo, em peso, 65 % ou mais, mas
não mais de 75 % de himexazole (ISO), não acondicionada para
venda a retalho

0%

31.12.2013

ex 3808 93 15

10

Preparação à base de um concentrado contendo 45 % ou mais, mas
não mais de 55 %, em peso, do ingrediente activo herbicida
penoxsulame em suspensão aquosa

0%

31.12.2017

ex 3811 21 00

30

Aditivos para óleos lubrificantes, que contenham óleos minerais,
constituídos de sais de cálcio dos produtos da reação dos fenóis de
poliisobutileno substituídos por ácido salicílico e formaldeído,
utilizados como aditivo concentrado para fabrico de óleos para
motor através de um processo de mistura

0%

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Aditivos para óleos lubrificantes, que contenham óleos minerais, com
base numa mistura de sais de cálcio de sulfureto de dodecilfenol
(CAS RN 68784-26-9), utilizados como aditivo concentrado para
fabrico de óleos para motor através de um processo de mistura

0%

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Aditivos para óleos lubrificantes,
— com base em alquilbenzenossulfonatos C16-24 de cálcio
(CAS RN 70024-69-0),
— que contenham óleos minerais,
utilizados como aditivo concentrado para fabrico de óleos para
motor através de um processo de mistura

0%

31.12.2017

L 350/16
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ex 3811 21 00

60

Aditivos para óleos lubrificantes, que contenham óleos minerais,
— com base em benzenossulfonato substituído com polipropilenilo
de cálcio (CAS RN 75975-85-8), com um teor, em peso, de 25 %
ou mais, mas não mais de 35 %,
— com um número de base total (TBN) de 280 ou mais, mas não
mais de 320,
utilizados como aditivo concentrado para fabrico de óleos para
motor através de um processo de mistura

0%

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Aditivos para óleos lubrificantes,
— contendo poliisobutileno succinimida derivado de produtos da
reação de polietilenopoliaminas com anidrido succínico de
poliisobutenilo (CAS RN 84605-20-9),
— que contenham óleos minerais,
— com um teor de cloro, em peso, de 0,05 % ou mais, mas não
mais de 0,25 %,
— com um número de base total (TBN) superior a 20,
utilizados como aditivo concentrado para fabrico de óleos para
motor através de um processo de mistura

0%

31.12.2017

ex 3811 29 00

10

Aditivos para óleos lubrificantes, constituídos por produtos da reação
de difenilamina com noneno ramificado (CAS RN 36878-20-3 e
CAS RN 27177-41-9), utilizados como aditivo concentrado para
fabrico de óleos para motor através de um processo de mistura

0%

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Aditivos para óleos lubrificantes, constituídos por produtos da reação
de ácido bis(2-metilpentan-2-il)ditiofosfórico com óxido de
propileno, óxido de fósforo, e aminas com cadeias de alquilo em
C12-C14, utilizados como aditivo concentrado para fabrico de óleos
para motor através de um processo de mistura

0%

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Aditivos para óleos lubrificantes, constituídos por produtos da reação
de butil-ciclohex-3-enocarboxilato, enxofre e fosfito de trifenilo (CAS
RN 93925-37-2), utilizados como aditivo concentrado para fabrico
de óleos para motor através de um processo de mistura

0%

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Aditivos para óleos lubrificantes, constituídos por produtos da reação
de 2-metil-prop-1-eno com monocloreto de enxofre e sulfureto de
sódio (CAS RN 68511-50-2), com um teor de cloro, em peso, de
0,05 % ou mais, mas não mais de 0,5 %, utilizados como aditivo
concentrado para fabrico de óleos para motor através de um
processo de mistura

0%

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Aditivos para óleos lubrificantes, constituídos por uma mistura de
N,N-dialquil –2-hidroxiacetamidas com cadeia alquílica entre 12 e 18
átomos de carbono (CAS RN 866259-61-2), utilizados como aditivo
concentrado para fabrico de óleos para motor através de um
processo de mistura

0%

31.12.2017

ex 3811 90 00

30

Solução de um derivado de (dimetilamino)metil de poliisobutileno
fenol, contendo, em peso, 10 % ou mais, mas não mais de 19,9 % de
nafta de petróleo

0%

31.12.2017

ex 3811 90 00

40

Solução de um sal de amónio quaternário com base em
poliisobutileno succinimida, contendo, em peso, 20 % ou mais mas
não mais de 29,9 % de 2-etil-hexanol

0%

31.12.2017

ex 3815 90 90

16

Iniciador à base de dimetilaminopropil ureia

0%

31.12.2017

20.12.2012
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ex 3815 90 90

18

Catalisador de oxidação com um princípio ativo de di[manganês
(1+)], 1,2-bis(octahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonina-1-il-kN1, kN4,
kN7)etano-di-μ-oxo-μ-(etanoato-kO, kO’)-, di[cloreto(1-)], utilizado
para acelerar a oxidação química ou o branqueamento (CAS RN
1217890-37-3)

0%

31.12.2017

ex 3815 90 90

85

Catalisador à base de aluminossilicatos (zeólitos), destinado à
alquilação de hidrocarbonetos aromáticos, à transalquilação de
hidrocarbonetos alquilaromáticos ou à oligomerização de olefinas (1)

0%

31.12.2017

ex 3815 90 90

89

Bactérias J1 Rhodococcus rhodocrous, contendo enzimas, suspensas
num gel de poliacrilamida ou em água, para utilização como
catalisador na produção de acrilamida por hidratação de
acrilonitrilo (1)

0%

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Preparação que contenha:
— óxido de trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2),
— óxido de dioctil-hexilfosfina (CAS RN 31160-66-4),
— óxido de octil-di-hexilfosfina (CAS RN 31160-64-2) e
— óxido de tri-hexilfosfina (CAS RN 9084-48-8)

0%

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Mistura de:
— 3,3-bis(2-metil-1-octil-1H-indol-3-il)ftalida (CAS RN 50292-95-0)
e
— etil-6’-(dietilamino)-3-oxo-espiro-[isobenzofuran-1(3H),
9’-[9H]xanteno]-2’-carboxilato (CAS RN 154306-60-2)

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Preparação à base de etoxilato de 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,
8-diol (CAS RN 169117-72-0)

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Mistura de cristais líquidos para utilização no fabrico de ecrãs (1)

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Preparação à base de carbonato de alquilo que contém também um
absorvente UV, utilizada no fabrico de lentes para óculos (1)

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

41

Preparação constituída por:
— dipropilenoglicol
— tripropilenoglicol
— tetrapropilenoglicol e
— pentapropilenoglicol

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

43

Hidróxido de níquel, dopado com 12 % ou mais, mas não mais de
18 %, em peso, de hidróxido de zinco e de hidróxido de cobalto, dos
tipos utilizados para a produção de elétrodos positivos para
acumuladores

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Mistura de fitosteróis, numa forma não pulverulenta, contendo, em
peso:
— 75 % ou mais de esteróis e
— 25 % ou menos de estanóis,
para utilização na produção de estanóis/esteróis ou ésteres de
estanol/esterol (1)

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

70

Pasta contendo 75 % ou mais, mas não mais de 85 %, em peso, de
cobre e ainda óxidos inorgânicos, etilcelulose e um solvente

0%

31.12.2017
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ex 3824 90 97

78

Mistura de fitosteróis derivada da madeira ou de óleos da madeira
(tall oil), em pó de granulometria não superior a 300 μm, contendo,
em peso:
— 60 % ou mais, mas não mais de 80 %, de sitosteróis,
— não mais de 15 % de campesteróis,
— não mais de 5 % de estigmasteróis e
— não mais de 15 % de beta-sitostanóis

0%

31.12.2017

ex 3903 90 90
ex 3911 90 99

35
43

Copolímero de α-metilestireno e estireno, com um ponto de
amolecimento superior a 113 °C

0%

31.12.2013

ex 3903 90 90

86

Mistura com teor ponderal:
— igual ou superior a 45 % mas não superior a 65 % de polímeros
de estireno
— igual ou superior a 35 % mas não superior a 45 % de éter
poli(fenilénico)
— não superior a 10 % de outros aditivos
e com um ou vários dos seguintes efeitos de cor especiais:
— metálico ou nacarado com um metamerismo visual angular
provocado por, pelo menos, 0,3 % de pigmento floculado
— fluorescente, caracterizado pela emissão de luz com a absorção de
radiação ultravioleta
— branco brilhante, caracterizado, no sistema de coordenadas
cromáticas CIELab, por L* não inferior a 92, b* não superior a
2 e a* entre – 5 e 7

0%

31.12.2013

ex 3904 69 80

85

Copolímero de etileno e de clorotrifluoroetileno, mesmo modificado
com hexafluoroisobutileno, em pó, contendo ou não cargas

0%

31.12.2017

ex 3907 30 00

60

Resina de éter de poliglicidílico de poliglicerol
(CAS RN 105521-63-9)

0%

31.12.2017

ex 3907 60 80

50

Embalagens flexíveis (para polímeros sensíveis ao oxigénio)
produzidas a partir de um laminado de:
— não mais de 75 μm de polietileno,
— não mais de 50 μm de poliamida,
— não mais de 15 μm de tereftalato de polietileno e
— não mais de 9 μm de alumínio,
com uma resistência à tração de mais de 70N/15 mm e taxa de
transmissão de oxigénio inferior a 0,1 cm3/m2/24horas a 0,1 MPa

0%

31.12.2017

ex 3907 99 90

25

Copolímeros que contenham 72 % ou mais, em peso, de ácido
tereftálico e/ou seus isómeros e ciclo-hexanodimetanol

0%

31.12.2017

ex 3907 99 90

60

Copolímero de ácido tereftálico e ácido isoftálico com bisfenol A

0%

31.12.2017

ex 3908 90 00

60

Copolímero constituído por:
— ácido hexanodioico
— ácido 12-aminododecanoico
— hexa-hidro-2H-azepin-2-ona e
— 1,6-hexanodiamina

0%

31.12.2017

ex 3909 40 00

20

Pó de partículas de resina termoconsolidante na qual foram
uniformemente distribuídas partículas magnéticas, para utilização no
fabrico de tinta para fotocopiadoras, máquinas de fax, impressoras e
aparelhos multifunções (1)

0%

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Mistura de:
— resina de formaldeído e alquilfenol, mesmo bromada, e
— óxido de zinco

0%

31.12.2017
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ex 3910 00 00

50

Adesivo sensível à pressão, à base de silicone, num solvente
contendo goma de copoli(dimetilsiloxano/difenilsiloxano)

0%

31.12.2017

ex 3911 90 19

30

Copolímero de etilenoimina e ditiocarbamato de etilenoimina, numa
solução aquosa de hiodróxido de sódio

0%

31.12.2017

ex 3911 90 99

53

Polímero hidrogenado de 1,2,3,4,4a, 5,8,8a-octa-hidro-1,4:5,
8-dimetanonaftaleno com 3a,4,7,7a-tetra-hidro-4,7-metano-1H-indeno e 4,4a, 9,9a-tetra-hidro-1,4-metano-1H-fluoreno
(CAS RN 503442-46-4)

0%

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

Polímero hidrogenado de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octa-hidro-1,4:5,
8-dimetanonaftaleno com 4,4a, 9,9a-tetra-hidro-1,4-metano1H-fluoreno (CAS RN 503298-02-0)

0%

31.12.2017

ex 3919 10 80
ex 3919 90 00

43
26

Película de etileno e acetato de vinilo:
— de espessura igual ou superior a 100 μm,
— revestida numa das faces com um adesivo acrílico sensível à
pressão ou um adesivo sensível aos UV e uma folha de poliéster

0%

31.12.2014

ex 3919 10 80
ex 3919 90 00

45
45

Fita de espuma de polietileno reforçada, revestida em ambas as faces
com um adesivo acrílico microcanelado sensível à pressão e, numa
das faces, com uma camada de espessura de aplicação não inferior a
0,38 mm e não superior a 1,53 mm

0%

31.12.2017

ex 3919 10 80
ex 3919 90 00

55
53

Tiras de espuma acrílica, revestidas, numa face, de um adesivo
activável pelo calor ou de um adesivo acrílico sensível à pressão e, na
outra face, de um adesivo acrílico sensível à pressão e de uma folha
de protecção amovível, com uma adesividade (peel adhesion) a um
ângulo de 90o superior a 25 N/cm (segundo o método ASTM D
3 330)

0%

31.12.2017

ex 3919 10 80
ex 3919 90 00

85
28

Folha de poli(cloreto de vinilo) ou polietileno ou qualquer outra
poliolefina:
— de espessura igual ou superior a 65 μm,
— coberta numa das faces com uma camada adesiva acrílica sensível
aos UV e uma guarnição de poliéster

0%

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Película constituída por várias camadas de poli(tereftalato de etileno)
e copolímero de acrilato de butilo e metacrilato de metilo, revestida,
numa das faces, com um revestimento acrílico resistente à abrasão
contendo nanopartículas de óxido de estanho e antimónio e negro de
carbono e, na outra face, com um adesivo acrílico sensível à pressão
e uma camada protectora de poli(tereftalato de etileno) revestida com
silicone

0%

31.12.2017

ex 3919 90 00
ex 9001 20 00

47
40

Película polarizadora, em rolos, constituída por uma folha
multicamadas de álcool polivinílico, suportada em ambas as faces por
uma película de triacetilcelulose, com um adesivo sensível à pressão e
uma película de protecção amovível numa das faces

0%

31.12.2017
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ex 3920 10 40

30

Folha de sete a nove camadas coextrudidas, predominantemente de
copolímeros de etileno ou polímeros de etileno funcionalizados,
constituída por:
— uma película tricamada com uma camada intermédia
predominantemente de etileno e álcool vinílico, coberta em
ambas as faces com uma camada predominantemente de
polímeros de olefinas cíclicas,
— coberta em ambas as faces por duas ou mais camadas de material
polimérico,
e de espessura total não superior a 110 μm

0%

31.12.2017

ex 3920 20 29
ex 3920 20 80

55
93

Folha de sete a nove camadas coextrudidas, predominantemente de
copolímeros de propileno, constituída por:
— uma película tricamada com uma camada intermédia
predominantemente de etileno e álcool vinílico, coberta em
ambas as faces com uma camada predominantemente de
polímeros de olefinas cíclicas,
— coberta em ambas as faces por duas ou mais camadas de material
polimérico,
e de espessura total não superior a 110 μm

0%

31.12.2017

ex 3920 20 29

94

Folha tricamada coextrudida,
— que contenha cada camada uma mistura de polipropileno e
polietileno,
— que contenha não mais de 3 %, em peso, de outros polímeros,
— mesmo que contenha dióxido de titânio na camada intermédia,
— de uma espessura total não superior a 70 μm

0%

31.12.2016

ex 3920 51 00

40

Folhas de polimetilmetacrilato em conformidade com a norma EN
4 366 (MIL-PRF-25690)

0%

31.12.2013

ex 3920 62 19

42

Folha de poli(tereftalato de etileno), de espessura igual ou superior a
18 μm mas não superior a 25 μm, caracterizada por:
— uma retração de 3,4 (± 0,1) % no sentido máquina (segundo o
método ASTM D 1204 a 190 °C durante 20 min) e
— uma retração de 0,3 (± 0,2) % no sentido transversal (segundo o
método ASTM D 1204 a 190 °C durante 20 min)

0%

31.12.2013

ex 3920 62 19

81

Película de poli(tereftalato de etileno) de espessura não superior a
20 μm, revestida de ambos os lados por uma camada impermeável a
gases constituída por uma matriz polimérica de espessura não
superior a 2 μm, na qual se encontra dispersa sílica

0%

31.12.2017

ex 3920 79 90

10

Película de acetilbutirato de celulose, com ou sem uma camada de
policarbonato, de espessura não superior a 0,81 mm, munida de
microlamelas com um ângulo de visão característico de 30 graus,
medido para cada lado da perpendicular à superfície

0%

31.12.2013

ex 3920 92 00

30

Película de poliamida de espessura não superior a 20 μm, revestida de
ambos os lados por uma camada impermeável a gases constituída
por uma matriz polimérica de espessura não superior a 2 μm, na
qual se encontra dispersa sílica

0%

31.12.2013

ex 5407 10 00

10

Tecido constituído por fios de filamentos de teia de poliamida-6,6 e
fios de filamentos de trama de poliamida-6,6, poliuretano e um
copolímero de ácido tereftálico, p-fenilenodiamina e
3,4’-oxibis(fenilenoamina)

0%

31.12.2017

20.12.2012

PT

Código NC

Jornal Oficial da União Europeia

L 350/21
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direitos
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Data prevista
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obrigatória

TARIC

Designação das mercadorias

ex 5603 11 10
ex 5603 11 90

20
20

Falsos tecidos, de peso não superior a 20 g/m2, constituídos por
fibras de filamentos obtidos por extrusão, reunidos em camadas
sobrepostas, em que as duas camadas exteriores são constituídas por
filamentos contínuos (de diâmetro superior 10 μm, mas não superior
20 μm), sendo a camada interior constituída por filamentos
contínuos muito finos (de diâmetro superior a 1 μm, mas não
superior a 5 μm), destinados ao fabrico de cueiros e fraldas para
bebés e de artigos higiénicos semelhantes (1)

0%

31.12.2017

ex 5603 12 90

50

Falsos tecidos:
— de peso igual ou superior a 30 g/m2 mas não superior a 60 g/m2
— contendo fibras de polipropileno ou de polipropileno e
polietileno
— mesmo estampados, em que:
— num dos lados, 65 % da superfície total apresenta pompons
circulares de 4 mm de diâmetro, constituídos por fibras
aneladas não ligadas, fixadas à base e salientes, adequadas para a
fixação desses materiais extrudidos, e os restantes 35 % da
superfície apresentam-se ligados,
— sendo o outro lado constituído por uma superfície macia não
texturizada
destinados a ser utilizados no fabrico de cueiros e fraldas para bebés
e artigos higiénicos semelhantes (1)

0%

31.12.2017

ex 5603 12 90
ex 5603 13 90
ex 5603 92 90
ex 5603 93 90

70
70
40
10

Falsos tecidos de polipropileno,
— constituídos por uma camada de fibras obtida por
fusão-insuflação, termoselada em cada face por uma camada de
filamentos de polipropileno obtidos por fiação direta,
— de peso não superior a 150 g/m2,
— em peça ou simplesmente cortados, em forma quadrada ou
retangular, e
— não impregnados

0%

31.12.2013

ex 5603 92 90
ex 5603 94 90

70
40

Falsos tecidos, constituídos por camadas múltiplas de uma mistura de
fibras obtidas por fusão-insuflaçãoe de fibras descontínuas de
polipropileno e de poliéster, mesmo recobertos numa ou nas duas
faces com filamentos de polipropileno obtidos por fiação direta

0%

31.12.2013

ex 5603 92 90
ex 5603 93 90

80
50

Falsos tecidos de poliolefina, constituídos por uma camada de
elastómeros, laminada em ambas as faces com filamentos de
poliolefina:
— peso igual ou superior a 25 g/m2 mas não superior a 150 g/m2,
— em peça ou simplesmente cortados, de forma quadrada ou
retangular,
— não impregnados,
— com propriedades de estiramento de orientação transversal ou no
sentido da máquina,
para utilização no fabrico de produtos de puericultura (1)

0%

31.12.2016

ex 6909 19 00

15

Anel de cerâmica com secção transversal retangular com um
diâmetro exterior superior ou igual a 19 mm
(+ 0,00 mm/– 0,10 mm) mas não superior a 29 mm
(+ 0,00 mm/– 0,20 mm), um diâmetro interno igual ou superior a
10 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm) mas não superior a 19 mm
(+ 0,00 mm/– 0,30 mm), espessura variável de 2 mm (± 0,10 mm) a
3,70 mm (± 0,20 mm) e resistência ao calor igual ou superior a
240 °C, contendo, em peso:
— 90 % (± 1,5 %) de óxido de alumínio
— 7 % (± 1 %) de óxido de titânio

0%

31.12.2017

L 350/22
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ex 7005 10 30

10

Vidro flotado (float-glass):
— com 4,0 mm ou mais, mas não mais de 4,2 mm, de espessura,
— com transmissão de luz de 91 % ou mais, medida por uma fonte
luminosa de tipo D,
— revestido numa das faces por dióxido de estanho e flúor como
camada reflectora

0%

31.12.2017

ex 7019 12 00
ex 7019 12 00

05
25

Mechas ligeiramente torcidas (rovings), compreendidas entre 1 980 e
2 033 tex, compostas de fibras de vidro contínuas de 9 μm
(± 0,5 μm)

0%

31.12.2013

ex 7019 19 10

15

Fios de fibras de vidro S-glass de 33 tex ou de um múltiplo de 33 tex
(± 13 %), feitos a partir de filamentos de vidro contínuos fiáveis em
que as fibrasapresentam um diâmetro de 9 μm (– 1 μm/+ 1,5 μm)

0%

31.12.2017

ex 7326 90 98

40

Pé de suporte para TV com parte superior de metal para fixação e
estabilização do aparelho

0%

31.12.2016

ex 7601 20 20
ex 7601 20 80

10
10

Folhas e biletes de liga de alumínio secundária contendo lítio

0%

31.12.2017

ex 7604 29 10
ex 7606 12 99

10
20

Folhas e barras de ligas de alumínio-lítio

0%

31.12.2015

ex 7606 12 92
ex 7607 11 90

20
20

Tira de liga de alumínio e magnésio:
— em rolos,
— com 0,14 mm ou mais, mas não mais de 0,40 mm, de espessura,
— largura igual ou superior a 12,5 mm, mas não superior a
359 mm,
— uma resistência à tracção de 285 N/mm2 ou mais e
— de estiramento, cujo ponto de rotura seja igual ou superior a 1 %
e
que contenha, em peso:
— 93,3 % ou mais de alumínio,
— pelo menos 2,2 %, mas não mais de 5 %, de magnésio e
— não mais de 1,8 % de outros elementos

0%

31.12.2017

ex 7607 11 90

30

Folhas e tiras de alumínio, laminadas, com:
— 99 % ou mais de alumínio,
— um revestimento hidrófilo sem vidro de água e sílica,
— espessura total não superior a 0,120 mm,
— uma resistência à tracção de 100 N/mm2 ou mais (determinada
pelo método ASTM E8), e
— apresentando um estiramento, cujo ponto de rotura seja igual ou
superior a 1 %

0%

30.06.2013

ex 7607 20 90

10

Película laminada de alumínio com espessura total de 0,123 mm,
constituída por uma camada de alumínio com espessura máxima de
0,040 mm, películas de base de poliamida e polipropileno e um
revestimento de protecção contra a corrosão por ácido fluorídrico,
para utilização no fabrico de acumuladores de lítio-polímero (1)

0%

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Molibdénio em pó
— com uma pureza, em peso, de 99 % ou superior e
— com uma granulometria de 1,0 μm ou superior mas não superior
a 5,0 μm

0%

31.12.2017

20.12.2012

PT

Código NC

Jornal Oficial da União Europeia

L 350/23
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ex 8108 90 30

20

Barras, varetas e fios de liga de titânio e alumínio, contendo em peso
1 % ou mais mas não mais de 2 % de alumínio, para utilização no
fabrico de silenciosos e tubos de escape das subposições 8708 92 ou
8714 10 00 (1)

0%

31.12.2017

ex 8108 90 50

30

Liga de titânio e silício, contendo em peso pelo menos 0,15 % mas
não mais de 0,60 % de silício, em placas ou rolos, destinada à
fabricação de:
— sistemas de escape para motores de combustão interna ou
— tubos da subposição 8108 90 60 (1)

0%

31.12.2017

ex 8108 90 50

40

Folhas de liga de titânio para fabrico de peças estruturais de
aeronaves (1)

0%

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Chapas, placas, tiras e folhas de liga de titânio, cobre e nióbio,
contendo em peso 0,8 % ou mais, mas não mais de 1,2 %, de cobre e
0,4 % ou mais, mas não mais de 0,6 %, de nióbio

0%

31.12.2017

ex 8108 90 50

85

Chapas, tiras e folhas de titânio não ligado

0%

31.12.2017

ex 8113 00 90

10

Placa portadora de carboneto de alumínio e silício (AlSiC-9) para
circuitos electrónicos

0%

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Conjunto de ferramentas de prensagem de funções múltiplas e/ou
duplas para perfilar a frio, prensar, estampar, estirar, cortar,
puncionar, dobrar, calibrar, rebordear e enformar tubos de chapas
metálicas, para utilização no fabrico de partes do chassis dos veículos
a motor (1)

0%

31.12.2017

ex 8407 33 00
ex 8407 90 80
ex 8407 90 90

10
10
10

Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca, de
cilindrada não inferior a 300 cm3 e potência não inferior a 6 kW
mas não superior a 20,0 kW, destinados ao fabrico de:
— cortadores de relva autopropulsados equipados com assento
(máquinas de aparar a relva automotrizes) da subposição
8433 11 51 e cortadores de relva manuais da subposição
8433 11 90
— tratores da subposição 8701 90 11, cuja principal função é a de
cortador de relva
— cortadores de relva dotados de 4 pistões com um motor de
cilindrada não inferior a 300 cm3, da subposição 8433 20 10 ou
— limpa-neves e sopradores de neve da subposição 8430 20 (1)

0%

31.12.2017

ex 8408 90 43
ex 8408 90 45
ex 8408 90 47

30
20
30

Motor de quatro cilindros, 4 ciclos, ignição por compressão e
arrefecimento por líquido, com:
— uma cilindrada máxima de 3 850 cm3 e
— uma potência nominal de 15 kW ou superior, mas não superior a
55 kW,
destinado ao fabrico de veículos da posição 8 427 (1)

0%

31.12.2017

L 350/24
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ex 8411 99 00

30

Componente de turbina a gás em forma de roda compás, do tipo
utilizado em turbocompressores:
— numa liga à base de níquel com fundição de precisão, em
conformidade com a norma DIN G-NiCr13Al16MoNb ou DIN
NiCo10W10Cr9AlTi ou AMS AISI:686;
— com uma resistência térmica não superior a 1 100 °C;
— com um diâmetro igual ou superior a 30 mm, mas não superior
a 80 mm;
— com uma altura igual ou superior a 30 mm, mas não superior a
50 mm

0%

31.12.2017

ex 8481 80 69

60

Válvula inversora de 4 vias para refrigerantes, composta por:
— uma válvula piloto solenóide,
— um corpo de válvula em latão incluindo o êmbolo da válvula e
conectores
de cobre com uma pressão de serviço até 4,5 MPa

0%

31.12.2017

ex 8483 30 38

30

Chumaceiras (mancais) cilíndricas:
— em ferro fundido cinzento com fundição de precisão, em
conformidade com a norma DIN EN 1561,
— com câmaras de óleo,
— sem rolamentos,
— com um diâmetro igual ou superior a 60 mm, mas não superior
a 180 mm,
— com uma altura igual ou superior a 60 mm, mas não superior a
120 mm,
— com ou sem câmaras de água e conectores

0%

31.12.2017

ex 8501 31 00

70

Motores de corrente contínua sem escovas, com:
— um diâmetro exterior igual ou superior a 80 mm, mas não
superior a 100 mm,
— uma tensão de alimentação de 12 V,
— uma potência a 20 °C igual ou superior a 300 W, mas não
superior a 550 W,
— um binário a 20.o igual ou superior a 2,90 Nm, mas não superior
a 5,30 Nm,
— uma velocidade nominal a 20 °C igual ou superior a 600 rpm,
mas não superior a 1 200 rpm,
— equipado com sensores do ângulo da posição do rotor de tipo
transmissor ou de tipo efeito «Hall»,
do tipo utilizado nas colunas de direção destinadas a veículos
automóveis

0%

31.12.2017

ex 8501 33 00
ex 8501 40 80
ex 8501 53 50

30
50
10

Transmissão eléctrica para veículos a motor, de potência útil não
superior a 315 kW, com:
— um motor de corrente contínua ou de corrente alternada com ou
sem transmissão,
— alimentação electrónica

0%

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Sistema de células de combustível
— constituído por, pelo menos, células de combustível de ácido
fosfórico (do tipo PAFC),
— num invólucro com gestão de água e tratamento de gás
integrados,
— para fornecimento de energia permanente e estacionário

0%

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Transformador para utilização no fabrico de inversores em módulos
de LCD (1)

0%

31.12.2017

20.12.2012

PT

Código NC

Jornal Oficial da União Europeia
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ex 8504 31 80

40

Transformadores elétricos:
— com uma capacidade igual ou inferior a 1 kVA,
— sem fichas ou cabos,
para utilização interna no fabrico de descodificadores e televisores (1)

0%

31.12.2017

ex 8504 40 82

40

Placa de circuitos impressos equipada com um circuito retificador em
ponte e outros componentes ativos e passivos
— com dois conectores de saída
— com dois conectores de entrada que podem ser ligados e usados
em paralelo
— modo de funcionamento regulável entre brilhante e ténue
— com uma tensão de entrada de 40 V (+ 25 % – 15 %) ou 42 V
(+ 25 % – 15 %) em modo de funcionamento brilhante, com uma
tensão de entrada de 30 V (± 4 V) em modo de funcionamento
ténue, ou
— com uma tensão de entrada de 230 V (+ 20 % – 15 %) em modo
de funcionamento brilhante, com uma tensão de entrada de
160 V (± 15 %) em modo de funcionamento ténue, ou
— com uma tensão de entrada de 120 V (+ 15 % – 35 %) em modo
de funcionamento brilhante, com uma tensão de entrada de 60 V
(± 20 %) em modo de funcionamento ténue
— com uma corrente de entrada que atinge 80 % do seu valor
nominal em 20 ms
— com uma frequência de entrada igual ou superior a 45 Hz, mas
não superior a 65 Hz para 42 V e 230 V, e de 45-70 Hz para as
versões de 120 V
— com um máximo da sobrecorrente de irrupção não superior a
250 % da corrente de entrada
— com um período da sobrecorrente de irrupção não superior a
100 ms
— com uma subcorrente de entrada não inferior a 50 % da corrente
de entrada
— com um período de subcorrente de irrupção não superior a
20 ms
— com uma corrente de saída pré-regulável
— com uma corrente de saída que atinge 90 % do seu valor nominal
pré-regulado em 50 ms
— com uma corrente de saída que atinge zero durante os 30 ms que
se seguem ao corte da corrente de entrada
— com um estado de anomalia definido em caso de ausência de
carga ou de carga excessiva (função fim de vida)

0%

30.06.2013

ex 8504 40 82

50

Transformador numa caixa com:
— uma potência nominal não superior a 30 W,
— uma tensão de entrada igual ou superior a 90 V, mas não
superior a 305 V,
— uma frequência de entrada igual ou superior a 47 Hz, mas não
superior a 63 Hz,
— uma potência de saída constante igual ou superior a 350 mA,
mas não superior a 1 050 mA,
— uma corrente de irrupção não superior a 10 A,
— uma gama de temperaturas de funcionamento igual ou superior a
– 20 °C, mas não superior a + 65 °C,
adequado à alimentação de LED

0%

31.12.2017

ex 8504 50 95

50

Solenóide com:
— consumo energético não superior a 6 W,
— resistência de isolamento superior a 100 M Ohms e
— um orifício de inserção igual ou superior a 11,4 mm, mas não
superior a 11,8 mm

0%

31.12.2017

L 350/26
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ex 8505 11 00

33

Ímanes permanentes compostos por uma liga à base de neodímio,
ferro e boro, quer sob a forma de um retângulo de ângulos
arredondados, cujas dimensões não são superiores a
15 mm × 10 mm × 2 mm, quer sob a forma de um disco, com
diâmetro não superior a 90 mm, mesmo com um orifício no centro

0%

31.12.2013

ex 8505 11 00

50

Barras concebidas especificamente, destinadas a tornarem-se ímanes
permanentes após magnetização, contendo neodímio, ferro e boro,
com as seguintes dimensões:
— comprimento igual ou superior a 15 mm, mas não superior a
52 mm,
— largura igual ou superior a 5 mm, mas não superior a 42 mm,
dos tipos utilizados no fabrico de servomotores elétricos para
automação industrial

0%

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Anéis, tubos, buchas ou aros feitos de uma liga à base de neodímio,
ferro e boro, com
— diâmetro não superior a 45 mm,
— espessura não superior a 45 mm,
dos tipos utilizados no fabrico de ímanes permanentes após
magnetização

0%

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Baterias de acumuladores elétricos de iões de lítio recarregáveis com:
— um comprimento igual ou superior a 1 203 mm, mas não
superior a 1 297 mm,
— uma largura igual ou superior a 282 mm, mas não superior a
772 mm,
— uma altura igual ou superior a 792 mm, mas não superior a
839 mm,
— um peso igual ou superior a 260 kg, mas não superior a 293 kg,
— uma potência de 22 kWh ou 26 kWh, e
— constituídas por 24 ou 48 módulos

0%

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Módulos para a montagem de baterias de acumuladores elétricos de
iões de lítio com:
— um comprimento igual ou superior a 298 mm, mas não superior
a 408 mm,
— uma largura igual ou superior a 33,5 mm, mas não superior a
209 mm,
— uma altura igual ou superior a 138 mm, mas não superior a
228 mm,
— um peso igual ou superior a 3,6 kg, mas não superior a 17 kg, e
— uma potência igual ou superior a 485 kWh, mas não superior a
2 158 kWh

0%

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Acumulador de iões de lítio, de forma cilíndrica, com:
— uma base semelhante a uma elipse achatada no centro,
— comprimento igual ou superior a 49 mm (excluindo os
terminais),
— largura igual ou superior a 33,5 mm,
— espessura igual ou superior a 9,9 mm,
— capacidade nominal igual ou superior a 1,75 Ah, e
— tensão nominal de 3,7 V,
para o fabrico de baterias recarregáveis (1)

0%

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Acumulador de iões de lítio, de forma cúbica, com:
— arestas parcialmente arredondadas,
— comprimento igual ou superior a 76 mm (excluindo os
terminais),
— largura igual ou superior a 54,5 mm,
— espessura igual ou superior a 5,2 mm,
— capacidade nominal igual ou superior a 3 100 mAh, e
— tensão nominal de 3,7 V,
para o fabrico de baterias recarregáveis (1)

0%

31.12.2017

20.12.2012

PT
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ex 8507 90 80

70

Placas cortadas de folhas e tiras de cobre, pós-niqueladas, com:
— largura de 70 mm (± 5 mm),
— espessura de 0,4 mm (± 0,2 mm)
— e comprimento não superior a 55 mm,
para utilização no fabrico de baterias de iões de lítio para veículos
elétricos (1)

0%

31.12.2016

ex 8518 29 95

30

Altifalantes:
— com uma impedância igual ou superior a 4 Ohm, mas não
superior a 16 Ohm,
— com uma potência nominal igual ou superior a 2 W, mas não
superior a 20 W,
— com ou sem elemento de fixação em plástico e
— com ou sem cabo elétrico com conectores,
do tipo utilizado no fabrico de televisões e de monitores vídeo

0%

31.12.2017

ex 8522 90 80

96

Unidade de disco rígido destinada a ser incorporada em produtos da
posição 8 521 (1)

0%

31.12.2017

ex 8528 59 40

20

Monitores vídeo a cores com ecrã de cristais líquidos (LCD), com
uma tensão de funcionamento em corrente contínua igual ou
superior a 7 V mas não superior a 30 V, com uma diagonal de ecrã
não superior a 33,2 cm,
— sem caixa, com cobertura posterior e quadro de montagem,
— ou com uma caixa especialmente concebida para montagem,
adequados para utilização em produtos dos capítulos 84 a 90 e 94

0%

31.12.2013

ex 8529 90 65

75

Módulos compreendendo pelo menos pastilhas de semicondutores
para:
— a geração de sinais de controlo para o endereçamento dos píxeis,
ou
— o controlo do endereçamento dos píxeis

0%

31.12.2017

ex 8529 90 92

47

Sensor de imagem matricial (sensor CCD com transferência de carga
em interlinha de varrimento progressivo ou sensor CMOS) para
câmaras de vídeo digitais, sob a forma de um circuito integrado
monolítico analógico ou digital, com píxeis de superfície não
superior a 12 μm × 12 μm na versão monocromática com
microlentes aplicadas em cada píxel (rede de microlentes) ou em
versão policromática com um filtro de cor, também com uma rede
de microlentes, cada uma das quais montada num píxel

0%

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Ecrã LCD a cores para monitores LCD da posição 8 528:
— com uma diagonal de, aproximadamente, 14,48 cm ou mais, mas
não mais de 31,24 cm,
— com uma microunidade de comando de retroiluminação,
— com uma unidade de comando CAN (Controller Area Network)
com uma interface LVDS (Low-voltage differential signaling) e
uma tomada de abastecimento de energia/CAN ou uma unidade
de comando APIX (Automotive Pixel Link) com interface APIX,
— num recetáculo com ou sem um dissipador térmico na sua parte
posterior,
— sem um módulo de processamento de sinais,
para utilização no fabrico de veículos do capítulo 87 (1)

0%

31.12.2015

ex 8536 69 90

81

Conector «pitch» para utilização no fabrico de televisores com painéis
de cristais líquidos (1)

0%

31.12.2017

L 350/28
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ex 8536 69 90

87

Conectores do tipo D-subminiature (D-sub), fabricados num
invólucro de plástico ou de metal, com 15 pinos em 3 linhas, para
utilização no fabrico de produtos das posições 8 521 e 8 528 (1)

0%

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

Conectores fêmea para placas e cartões Secure Digital (SD),
CompactFlash, cartões inteligentes PC Card de 64 pinos, dos tipos
utilizados para soldar a placas de circuitos impressos, para ligar
aparelhos e circuitos elétricos e ligar/desligar ou proteger circuitos
elétricos com uma tensão não superior a 1 000 V

0%

31.12.2017

ex 8537 10 91

30

Módulo de controlo do painel de bordo do veículo de avaliação e
processamento de dados, que funciona através do protocolo de
comunicação CAN, que inclui, pelo menos:
— relés de microprocessador,
— um motor passo-a-passo,
— memória exclusivamente de leitura, apagável eletricamente,
programável (EEPROM), e
— outros componentes passivos (como conectores, díodos,
estabilizador de tensão, resistências, condensadores, transístores),
com uma tensão de 13,5 V

0%

31.12.2017

ex 8543 90 00

40

Parte de um dispositivo de electrólise, constituído por um recipiente
de níquel munido de uma rede de níquel, com fixações de níquel, e
um recipiente de titânio munido de uma rede de titânio, com
fixações de titânio, sendo ambos os recipientes montados dorso a
dorso

0%

31.12.2017

ex 8544 20 00
ex 8544 42 90
ex 8544 49 93
ex 8544 49 95

10
20
20
10

Cabo flexível isolado com PET/PVC, com as seguintes características:
— tensão não superior a 60 V,
— corrente não superior a 1 A,
— resistência térmica não superior a 105 °C,
— fios individuais de espessura não superior a 0,1 mm (± 0,01 mm)
e de largura não superior a 0,8 mm (± 0,03 mm),
— distância entre condutores não superior a 0,5 mm e
— «pitch» (distância entre eixos de condutores adjacentes) não
superior a 1,25 mm

0%

31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Cabo de transmissão de dados com débito não inferior a 600 Mbit/s,
com:
— tensão de 1,25 V (± 0,25V),
— conectores numa ou em ambas as extremidades, tendo, no
mínimo, um deles pinos com um «pitch» de 1 mm,
— blindagem externa,
utilizado exclusivamente para comunicação entre ecrãs LCD, PDP ou
OLED e circuitos electrónicos de processamento de vídeo

0%

31.12.2013

ex 8548 90 90

50

Filtros com um núcleo ferromagnético, utilizados para suprimir o
ruído de alta frequência em circuitos eletrónicos, destinados ao
fabrico de monitores ou aparelhos recetores de televisão da posição
8528 (1)

0%

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Quadro com motor de ignição por compressão (diesel) de, pelo
menos, 8 000 cm3 de cilindrada, equipado com cabina e tendo 3, 4
ou 5 rodas, com uma distância entre eixos de, pelo menos 480 cm,
não possuindo alfaias, destinado a ser instalado em veículos a motor
para fins especiais com uma largura de, pelo menos, 300 cm (1)

0%

31.12.2017
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Taxa dos
direitos
autónomos

Data prevista
para a
revisão
obrigatória

TARIC

Designação das mercadorias

ex 9001 20 00

10

Matéria constituída por uma película polarizante, em rolos ou não,
reforçada de um ou dos dois lados com material transparente,
mesmo com uma camada adesiva, coberta numa ou em ambas as
faces por uma película amovível

0%

31.12.2017

ex 9001 90 00

75

Filtro frontal constituído por lâminas de vidro com impressão
especial e película de revestimento, para utilização no fabrico de
módulos de ecrãs de plasma (1)

0%

31.12.2017

ex 9002 11 00

20

Objetivas
— de dimensões não superiores a 80 mm × 55 mm × 50 mm,
— com uma resolução de 160 linhas/mm ou superior, e
— com um fator de zoom de 18×,
dos tipos utilizados na produção de visualizadores ou de câmaras
para transmissão de imagens em direto

0%

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Objetivas
— de dimensões não superiores a 180 mm × 100 mm × 100 mm e
com uma distância focal máxima superior a 200 mm,
— com uma resolução de 130 linhas/mm ou superior, e
— com um fator de zoom de 18×,
dos tipos utilizados na produção de visualizadores ou de câmaras
para transmissão de imagens em direto

0%

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Objetivas
— de dimensões não superiores a 125 mm × 65 mm × 65 mm,
— com uma resolução de 125 linhas/mm ou superior, e
— com um fator de zoom de 16×,
dos tipos utilizados na produção de visualizadores ou de câmaras
para transmissão de imagens em direto

0%

31.12.2017

ex 9002 11 00

70

Objetivas
— de dimensões não superiores a 180 mm × 100 mm × 100 mm e
com uma distância focal máxima superior a 200 mm,
— com uma área de incidência de 7 esterradianos mm2 ou superior,
e
— com um fator de zoom de 16×,
dos tipos utilizados na produção de visualizadores ou de câmaras
para transmissão de imagens em direto

0%

31.12.2017

ex 9032 89 00

40

Controlador digital de válvulas para líquidos e gases

0%

31.12.2017

ex 9405 40 39

30

Aparelho de iluminação eléctrica contendo:
— placas de circuitos impressos, e
— díodos emissores de luz (LED),
para o fabrico de unidades de retroiluminação para televisões de ecrã
plano (1)

0%

30.06.2013

(1) A suspensão dos direitos está sujeita ao disposto nos artigos 291.o a 300.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 (JO L 253 de
11.10.1993, p. 1).
(2) É aplicável o direito específico adicional.
(3) Uma vigilância das importações de mercadorias abrangidas por esta suspensão pautal será estabelecida em conformidade com o
procedimento previsto no artigo 308.o-D do Regulamento (CEE) n.o 2454/93.
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ANEXO II

Código NC

TARIC

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

20.12.2012
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TARIC

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10
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TARIC

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

20.12.2012
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TARIC

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10
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TARIC

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

20.12.2012
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TARIC

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30
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REGULAMENTO (UE) N.o 1233/2012 DA COMISSÃO
de 17 de dezembro de 2012
que proíbe a pesca das raias nas águas da UE da divisão VIId pelos navios que arvoram o pavilhão
dos Países Baixos
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1224/2009 do Con
selho, de 20 de novembro de 2009, que institui um regime
comunitário de controlo a fim de assegurar o cumprimento das
regras da política comum das pescas (1), nomeadamente o ar
tigo 36.o, n.o 2,

Artigo 1.o
Esgotamento da quota
A quota de pesca atribuída para 2012 ao Estado-Membro refe
rido no anexo do presente regulamento relativamente à unidade
populacional nele mencionada é considerada esgotada na data
indicada no mesmo anexo.

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (UE) n.o 43/2012 do Conselho, de 17 de
janeiro de 2012, que fixa, para 2012, as possibilidades de
pesca de determinadas unidades populacionais de peixes
e grupos de unidades populacionais de peixes, que não
são objeto de negociações ou acordos internacionais,
disponíveis para os navios da UE (2) estabelece quotas
para 2012.
De acordo com as informações recebidas pela Comissão,
as capturas da unidade populacional mencionada no
anexo do presente regulamento, efetuadas por navios
que arvoram o pavilhão ou estão registados no Estado-Membro referido nesse anexo, esgotaram a quota atri
buída para 2012.
É, por conseguinte, necessário proibir as atividades de
pesca dessa unidade populacional,

Artigo 2.o
Proibições
As atividades de pesca da unidade populacional mencionada no
anexo do presente regulamento por navios que arvoram o pavi
lhão ou estão registados no Estado-Membro nele referido são
proibidas a partir da data indicada no mesmo anexo. É proibido
manter a bordo, transladar, transbordar ou desembarcar captu
ras dessa unidade populacional efetuadas por esses navios após
a data indicada.
Artigo 3.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de dezembro de 2012.
Pela Comissão
Em nome do Presidente,
Lowri EVANS

Diretora-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas

(1) JO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 25 de 27.1.2012, p. 1.
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N.o

80/TQ43

Estado-Membro

Países Baixos

Unidade populacional

SRX/07D.

Espécie

Raias (rajiformes)

Zona

Águas da UE da divisão VIId

Data

30.11.2012
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 1234/2012 DA COMISSÃO
de 19 de dezembro de 2012
o

que altera o Regulamento (UE) n. 468/2010 que estabelece a lista da UE de navios que exercem
atividades de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada
A COMISSÃO EUROPEIA,

(5)

Em conformidade com o artigo 30.o do Regulamento
(CE) n.o 1005/2008, a Comissão deve atualizar a lista
da União depois de receber as listas dos navios de pesca
em relação aos quais existe uma presunção ou confirma
ção de participação em pesca INN, transmitidas pelas
organizações regionais de gestão das pescas.

(6)

A Comissão recebeu as listas atualizadas nas reuniões
anuais das organizações regionais de gestão das pescas.

(7)

Tendo em conta que o mesmo navio pode constar das
listas com nomes e/ou pavilhões diferentes, dependendo
do momento da sua inclusão nas listas das organizações
regionais de gestão das pescas, a lista atualizada da União
deve incluir todos os nomes e/ou pavilhões dos navios,
tal como constam das listas estabelecidas pelas diversas
organizações regionais de gestão das pescas.

(8)

O Regulamento (UE) n.o 468/2010 deve, portanto, ser
alterado em conformidade.

(9)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité das Pescas e da
Aquicultura,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1005/2008 do Con
selho, de 29 de setembro de 2008, que estabelece um regime
comunitário para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não
declarada e não regulamentada, que altera os Regulamentos
(CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1936/2001 e (CE) n.o 601/2004,
e que revoga os Regulamentos (CE) n.o 1093/94 e (CE)
n.o 1447/1999 (1), nomeadamente o artigo 30.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O capítulo V do Regulamento (CE) n.o 1005/2008 des
creve os procedimentos para a identificação dos navios
de pesca que exercem pesca ilegal, não declarada e não
regulamentada (navios de pesca INN), assim como os
procedimentos para o estabelecimento de uma lista da
União desses navios. O artigo 37.o do mesmo regula
mento estabelece as medidas aplicáveis aos navios de
pesca constantes dessa lista.

(2)

O Regulamento (UE) n.o 468/2010 da Comissão (2) esta
beleceu a primeira lista da União de navios de pesca INN,
posteriormente alterada pelo Regulamento de Execução
(UE) n.o 724/2011 da Comissão (3).

(3)

Em conformidade com o artigo 30.o, n.o 1, do Regula
mento (CE) n.o 1005/2008, a lista da União deve com
portar os navios de pesca incluídos nas listas dos navios
INN adotadas pelas organizações regionais de gestão das
pescas.

(4)

Todas as organizações regionais de gestão das pescas
adotaram o princípio de publicar uma lista dos navios
INN e de a atualizarem nas reuniões anuais que cada uma
delas realiza (4).

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

JO L 286 de 29.10.2008, p. 1.
JO L 131 de 29.5.2010, p. 22.
JO L 194 de 26.7.2011, p. 14.
Últimas atualizações: CCAMLR: lista INN de 2011, adotada na reu
nião anual da CCAMLR-XXX que decorreu de 24 de outubro a 4 de
novembro de 2011; SEAFO: a SEAFO constitui a sua lista com base
nas listas da CCAMLR, da NEAFC (B) e da NAFO; ICCAT: lista INN
de 2012, adotada na reunião anual de novembro de 2011 (Reco
mendação 11-18); IATTC: lista de 2012, adotada na 83.a reunião
da IATTC, realizada em junho de 2012; NEAFC: lista INN B (AM
2011-18), adotada na 30.a reunião anual, realizada em novembro de
2011; NAFO: lista de 2012, adotada na 33.a reunião anual, realizada
de 19 a 23 de setembro de 2011; WCPFC: lista INN da WCPFC para
2012 à data de 30 de março de 2012 (efetiva desde 30 de maio de
2012).

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo, parte B, do Regulamento (UE) n.o 468/2010 é subs
tituído pelo texto constante do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de dezembro de 2012.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO
«PARTE B
Navios incluídos na lista em conformidade com o artigo 30.o do Regulamento (CE) n.o 1005/2008
Número IMO (1) de identificação
do navio/Referência da ORGP

Nome (nome anterior) do
navio (2)

Estado de pavilhão ou território de pavi
lhão (de acordo com a ORGP indicada) (2)

Lista da ORGP (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Desconhecido (último pavilhão
conhecido: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Desconhecido (último pavilhão
conhecido: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE EN
TERPRISE)

Panamá (pavilhão anterior: São
Cristóvão e Neves)

NEAFC, NAFO,
SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzânia (pavilhões anteriores: To
go, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II,
LOME [CCAMLR]/ICEBERG
II, NOEMI [SEAFO])

Desconhecido (pavilhões anteriores:
Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011
(ICCAT)

BHASKARA N.o 10

Desconhecido (último pavilhão
conhecido: Indonésia)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012
(ICCAT)

BHASKARA N.o 9

Desconhecido (último pavilhão
conhecido: Indonésia)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Desconhecido

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Desconhecido

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (IC
CAT)

CAMELOT

Desconhecido

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSE
VERANCE)

Panamá (pavilhões anteriores:
Guiné Equatorial, Reino Unido)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (IC
CAT)

CHIA HAO No 66

Desconhecido

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

República da Guiné (Conacri)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Desconhecido (pavilhões anteriores:
Rússia, Geórgia [NAFO])

NEAFC, NAFO,
SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Desconhecido

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panamá (pavilhão anterior: Seiche
les)

NEAFC, NAFO,
SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Geórgia

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROA
GAN)

Desconhecido (últimos pavilhões
conhecidos: Líbia, Ilha de Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Desconhecido

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA
RANGER V)

Nigéria [CCAMLR]/Níger [SEAFO]
(pavilhão anterior: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Desconhecido (últimos pavilhões
conhecidos: Serra Leoa, Panamá
[NAFO])

NEAFC, NAFO,
SEAFO

20.12.2012
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Nome (nome anterior) do
navio (2)

Estado de pavilhão ou território de pavi
lhão (de acordo com a ORGP indicada) (2)

L 350/41

Lista da ORGP (2)

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Desconhecido

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]
/HEAVY SEAS [SEAFO]
(DUERO/KETA)

Panamá

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Desconhecido (pavilhão anterior:
Malásia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]
/SIMA QIAN BARU 22
[SEAFO] (SIMA QIAN BARU
22, CORVUS [CCAMLR]
/CORVUS, GALAXY [SEA
FO])

Tanzânia (pavilhões anteriores:
Coreia do Norte (RPDC), Panamá)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panamá [NAFO, SEAFO]/Desco
nhecido [NEAFC]

NEAFC, NAFO,
SEAFO

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Desconhecido

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Irão (pavilhão anterior: Espanha)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RU
BIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEA
FO])

Desconhecido (pavilhões anteriores:
Mongólia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Desconhecido (pavilhões anteriores:
Mongólia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Desconhecido (último pavilhão co
nhecido: Panamá)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Desconhecido (últimos pavilhões
conhecidos: Togo, Gana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Desconhecido

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Desconhecido

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVE
NO, GUINESPA I [SEAFO])

República da Guiné (Conacri)

NEAFC, NAFO,
SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolívia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Desconhecido

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (IC
CAT)

MARTA LUCIA R

Colômbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Desconhecido (último pavilhão co
nhecido: Panamá)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Desconhecido (último pavilhão co
nhecido: Panamá)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Desconhecido (último pavilhão
conhecido: Togo [NAFO]/Portugal
[SEAFO])

NEAFC, NAFO,
SEAFO

14613 (IATTC) 20110003
(ICCAT)

NEPTUNE

Geórgia

IATTC, ICCAT,
WCPFC,
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Nome (nome anterior) do
navio (2)

Estado de pavilhão ou território de pavi
lhão (de acordo com a ORGP indicada) (2)

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN
LAKE)

Desconhecido (último pavilhão co
nhecido: Panamá)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Desconhecido (último pavilhão
conhecido: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Desconhecido (último pavilhão
conhecido: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/
/BOSTON-1)

China (pavilhões anteriores: Geór
gia, Rússia)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Desconhecido

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Desconhecido (último pavilhão co
nhecido: Guiné Equatorial)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

Desconhecido (último pavilhão co
nhecido: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Desconhecido (último pavilhão
conhecido: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)
/CHERNE [SEAFO] (CHER
NE, BIGARO, [CCAMLR]/BI
GARO, LUGALPESCA [SEA
FO])

Desconhecido (últimos pavilhões
conhecidos: Mongólia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD
[SEAFO]
(THE BIRD, CHU LIN
[CCAMLR]/(ULYSES, GALE
[SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/desconhecido
[SEAFO] (últimos pavilhões co
nhecidos: Mongólia, Togo
[CCAMLR]/Guiné Equatorial, Uru
guai [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEA
FO] (KILY, CONSTANT
[CCAMLR]/CONSTANT,
ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (últimos pavilhões conheci
dos: Mongólia, Guiné Equatorial)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panamá (pavilhão anterior: Repú
blica da Guiné (Conacri)

NEAFC, NAFO,
SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

Desconhecido (último pavilhão co
nhecido: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22
(CARMELA/GOLD DRA
GON)

Nigéria (últimos pavilhões conhe
cidos: Togo, Guiné Equatorial)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA
I/POSEIDON)

Desconhecido (últimos pavilhões
conhecidos: Líbia, Reino Unido)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136
(HSIANG CHANG)

Desconhecido (último pavilhão co
nhecido: São Vicente e Granadinas)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Desconhecido

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING
[CCAMLR]/REX, AROSA
CUARTO [SEAFO])

Desconhecido (últimos pavilhões
conhecidos: Togo, Seicheles)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Desconhecido (últimos pavilhões
conhecidos: Panamá, Belize)

IATTC

Lista da ORGP (2)
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Número IMO (1) de identificação
do navio/Referência da ORGP

Jornal Oficial da União Europeia

Nome (nome anterior) do
navio (2)

Estado de pavilhão ou território de pavi
lhão (de acordo com a ORGP indicada) (2)
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Lista da ORGP (2)

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Desconhecido (último pavilhão co
nhecido: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DAR
VIN)

China (pavilhões anteriores: Geór
gia, Rússia)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN
ANHUI 44) [CCAMLR]
/YANGZI HUA 44 [SEAFO]
(YANGZI HUA 44, TROSKY
[CCAMLR]/TROSKY, JIAN
HUAN [SEAFO])

Tanzânia [CCAMLR]/desconhecido
[SEAFO] (pavilhões anteriores:
Mongólia, Namíbia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33
(XIONG NU BARU 33
DRACO-1, LIBERTY
[CCAMLR]/DRACO-1, CAR
RAN [SEAFO])

Tanzânia (pavilhões anteriores:
Coreia do Norte (RPDC), Panamá)

CCAMLR, SEAFO

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Desconhecido (último pavilhão co
nhecido: Geórgia)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC,
SEAFO]/YUCUTAN BASIN
[NAFO] (ENXEMBRE/FONTE
NOVA)

Panamá (pavilhão anterior: Marro
cos)

NEAFC, NAFO,
SEAFO

(1) Organização Marítima Internacional.
(2) Para informações adicionais, consultar os sítios web das organizações regionais de gestão das pescas (ORGP).»
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 1235/2012 DA COMISSÃO
de 19 de dezembro de 2012
que altera o anexo I do Regulamento (CE) n.o 669/2009 que dá execução ao Regulamento (CE)
n.o 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos controlos oficiais
reforçados na importação de certos alimentos para animais e géneros alimentícios de origem não
animal
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

(5)

A lista deve também ser alterada de modo a diminuir a
frequência dos controlos oficiais das mercadorias para as
quais as fontes de informação disponíveis indicam uma
melhoria geral do cumprimento dos requisitos de segu
rança relevantes previstos na legislação da UE e para as
quais já não se justifica a atual frequência de controlos
oficiais. As entradas da lista relativas a beringelas e me
lão-de-são-caetano da República Dominicana, especiarias
da Índia e feijão-chicote, beringelas e brássicas da Tailân
dia devem, por conseguinte, ser alteradas em conformi
dade.

(6)

A lista deve também ser alterada mediante a supressão
das entradas relativas a mercadorias que, segundo as
fontes de informação disponíveis, mostram um grau de
cumprimento dos requisitos de segurança relevantes pre
vistos na legislação da UE globalmente satisfatório e para
as quais já não se justifica uma frequência reforçada dos
controlos. As entradas da lista relativas a pêssegos do
Egito, aditivos e pré-misturas para a alimentação animal
da Índia e Capsicum annuum do Peru devem, por conse
guinte, ser alteradas em conformidade.

(7)

No sentido de melhor alcançar determinados produtos
enumerados na lista, têm de ser aditados códigos TARIC
sempre que adequado. É também necessária a alteração
de alguns códigos NC para os alinhar com a Nomencla
tura Combinada revista aplicável a partir de 1 de janeiro
de 2013.

(8)

No interesse da coerência e da clareza da legislação da
União, é conveniente substituir o anexo I do Regula
mento (CE) n.o 669/2009 pelo texto constante do anexo
ao presente regulamento.

(9)

O Regulamento (CE) n.o 669/2009 deve, por conseguin
te, ser alterado em conformidade.

(10)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 882/2004 do Parla
mento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativo
aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do
cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e
aos géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e ao
bem-estar dos animais (1), nomeadamente o artigo 15.o, n.o 5,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 669/2009 da Comissão (2) de
fine as regras relativas aos controlos oficiais reforçados a
serem efetuados às importações dos alimentos para ani
mais e dos géneros alimentícios de origem não animal
enumerados na lista constante do seu anexo I (a seguir
designada «lista») nos pontos de entrada nos territórios
enumerados no anexo I do Regulamento (CE)
n.o 882/2004.

(2)

O artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 669/2009 deter
mina que a lista deve ser revista regularmente, pelo me
nos com uma periodicidade trimestral, tomando em
conta pelo menos as fontes de informação referidas nesse
artigo.

(3)

A ocorrência e a relevância de incidentes relacionados
com alimentos que foram notificados através do Sistema
de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimen
tos para Animais, os resultados de auditorias realizadas
pelo Serviço Alimentar e Veterinário em países terceiros,
bem como os relatórios trimestrais sobre remessas de
alimentos para animais e géneros alimentícios de origem
não animal apresentados pelos Estados-Membros à Co
missão em conformidade com o artigo 15.o do Regula
mento (CE) n.o 669/2009 indicam que a referida lista
deve ser alterada.

(4)

Nomeadamente, no que se refere a remessas de passas de
uva do Afeganistão, melancias do Brasil, morangos da
China, ervilhas e feijões do Quénia, hortelã de Marrocos,
sementes de melancia e produtos derivados provenientes
da Serra Leoa e determinadas plantas aromáticas, espe
ciarias e produtos hortícolas do Vietname, as fontes de
informação pertinentes indicam a emergência de novos
riscos e/ou um grau de não conformidade com os requi
sitos de segurança relevantes, justificando, assim, a intro
dução de um nível reforçado de controlos oficiais. Por
conseguinte, devem ser incluídas na lista entradas relati
vas a essas remessas.

(1) JO L 165 de 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 194 de 25.7.2009, p. 11.

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo I do Regulamento (CE) n.o 669/2009 é substituído
pelo texto constante do anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável a partir de 1 de janeiro de 2013.
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PT

Jornal Oficial da União Europeia

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de dezembro de 2012.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO
«ANEXO I
Alimentos para animais e géneros alimentícios de origem não animal sujeitos a controlos oficiais reforçados no
ponto de entrada designado

Alimentos para animais e géneros
alimentícios
(utilização prevista)

Código NC (1)

Subdivisão
TARIC

Risco

Pais de origem

Frequência dos
controlos físicos e
dos controlos de
identidade
(%)

0806 20

Afeganistão (AF)

Ocratoxina A

50

0802 21 00;
0802 22 00

Azerbaijão (AZ)

Aflatoxinas

10

0807 11 00

Brasil (BR)

Salmonelas

10

— Amendoins, com casca

— 1202 41 00

Brasil (BR)

Aflatoxinas

10

— Amendoins, descascados

— 1202 42 00

— Manteiga de amendoim

— 2008 11 10

— Amendoins, preparados ou
conservados de outro modo

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

China (CN)

Norovírus e hepatite A

5

Passas de uva
(Géneros alimentícios)
Avelãs
(com casca ou descascadas)
(Alimentos para animais e géneros
alimentícios)
Melancia
(Géneros alimentícios)

(Alimentos para animais e géneros
alimentícios)
Morangos (congelados)

0811 10

(Géneros alimentícios)
Brassica oleracea
(outros produtos comestíveis do
género Brassica, "brócolo-chi
nês") (13)

ex 0704 90 90

40

China (CN)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (14)

10

ex 1902 11 00;

10

China (CN)

Alumínio

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Géneros alimentícios — frescos ou
refrigerados)
Massas alimentícias secas

(Géneros alimentícios)

20.12.2012
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Alimentos para animais e géneros
alimentícios
(utilização prevista)

Pomelos

Jornal Oficial da União Europeia

Código NC (1)

ex 0805 40 00

Subdivisão
TARIC

31; 39

Pais de origem

L 350/47

Risco

Frequência dos
controlos físicos e
dos controlos de
identidade
(%)

China (CN)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (11)

20

China (CN)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (10)

10

República Domini
cana (DO)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (3)

10

República Domini
cana (DO)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (3)

20

Egito (EG)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (7)

10

Egito (EG)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (12)

10

Gana (GH)

Aflatoxinas

50

(Géneros alimentícios frescos)
Chá, mesmo aromatizado

0902

(Géneros alimentícios)
— Beringelas

— 0709 30 00;
ex 0710 80 95

72

— Melão-de-são-caetano (Momor
dica charantia)

— ex 0709 99 90;
ex 0710 80 95

70
70

— Feijão-chicote (Vigna unguiculata
spp. sesquipedalis)

— ex 0708 20 00;
ex 0710 22 00

10
10

— Pimentos (doces e outros)
(Capsicum spp.)

— 0709 60 10;
ex 0709 60 99

20

— 0710 80 51;
ex 0710 80 59

20

(Géneros alimentícios – produtos hor
tícolas frescos, refrigerados ou conge
lados)

(Géneros alimentícios – produtos hor
tícolas frescos, refrigerados ou conge
lados)
— Laranjas (frescas ou secas)

— 0805 10 20;
0805 10 80

— Romãs

— ex 0810 90 75

— Morangos

— 0810 10 00

30

(Géneros alimentícios – fruta fresca)
Pimentos (doces e outros) (Capsi
cum spp.)

0709 60 10;
ex 0709 60 99;

20

0710 80 51;
ex 0710 80 59

20

(Géneros alimentícios – frescos, refri
gerados ou congelados)
— Amendoins, com casca

— 1202 41 00

— Amendoins, descascados

— 1202 42 00

— Manteiga de amendoim

— 2008 11 10

(Alimentos para animais e géneros
alimentícios)
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Alimentos para animais e géneros
alimentícios
(utilização prevista)

Folhas de Murraya koenigii (Bergera
koenigii)

Jornal Oficial da União Europeia

Código NC (1)

ex 1211 90 86

Subdivisão
TARIC

10

Pais de origem

20.12.2012

Risco

Frequência dos
controlos físicos e
dos controlos de
identidade
(%)

Índia (IN)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (5)

50

Índia (IN)

Aflatoxinas

10

Índia (IN)

Aflatoxinas

20

Índia (IN)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (2)

50

Indonésia (ID)

Aflatoxinas

20

Quénia (KE)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (16)

10

(Géneros alimentícios – plantas aro
máticas frescas)
— Capsicum annuum, inteiros

— 0904 21 10

— Capsicum annuum, triturados ou
em pó

— ex 0904 22 00

— Frutas secas do género Capsi
cum, com exceção de pimentos
doces (Capsicum annuum), intei
ras

— 0904 21 90

— Caril (produtos à base de pi
mentão)

— 0910 91 05

— Noz-moscada (Myristica fra
grans)

— 0908 11 00;
0908 12 00

— Macis (Myristica fragrans)

— 0908 21 00;
0908 22 00

— Gengibre (Zingiber officinale)

— 0910 11 00;
0910 12 00

— Curcuma longa (curcuma)

— 0910 30 00

10

(Géneros alimentícios – especiarias se
cas)
— Amendoins, com casca

— 1202 41 00

— Amendoins, descascados

— 1202 42 00

— Manteiga de amendoim

— 2008 11 10

— Amendoins, preparados ou
conservados de outro modo

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

(Alimentos para animais e géneros
alimentícios)
Quiabos

ex 0709 99 90

20

(Géneros alimentícios frescos)
— Noz-moscada (Myristica fra
grans)

— 0908 11 00;
0908 12 00

— Macis (Myristica fragrans)

— 0908 21 00;
0908 22 00

(Géneros alimentícios – especiarias se
cas)
— Ervilhas com vagem (não des
cascadas)

— ex 0708 10 00

40

— Feijão com vagem (não des
cascado)

— ex 0708 20 00

40

(Géneros alimentícios — frescos e re
frigerados)
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Alimentos para animais e géneros
alimentícios
(utilização prevista)

Jornal Oficial da União Europeia

Código NC (1)

Subdivisão
TARIC

10

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

ex 1211 90 86

Risco

Frequência dos
controlos físicos e
dos controlos de
identidade
(%)

Nigéria (NG)

Aflatoxinas

50

30

Marrocos (MA)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (17)

10

ex 1207 70 00;

10

Serra Leoa (SL)

Aflatoxinas

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

ex 0709 60 99

20

Tailândia (TH)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (9)

10

— Folhas de coentros

— ex 0709 99 90

72

Tailândia (TH)

Salmonelas (6)

10

— Manjericão (tulsi - Ocimum te
nuiflorum ou Ocimum basilicum)

— ex 1211 90 86

20

— Hortelã

— ex 1211 90 86

30

— Folhas de coentros

— ex 0709 99 90

72

Tailândia (TH)

20

— Manjericão (tulsi - Ocimum te
nuiflorum ou Ocimum basilicum)

— ex 1211 90 86

20

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (4)

— Feijão-chicote Feijão-chicote
(Vigna unguiculata spp. sesquipe
dalis)

— ex 0708 20 00;
ex 0710 22 00

10
10

Tailândia (TH)

20

— Beringelas

— 0709 30 00;
ex 0710 80 95

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (4)

72

— Brássicas

— 0704;
ex 0710 80 95

76

Turquia (TR)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (8)

10

Sementes de melancia (Egusi, Ci
trullus lanatus) e produtos derivados

ex 1207 70 00;

Pais de origem

L 350/49

(Géneros alimentícios)
Hortelã

(Géneros alimentícios – plantas aro
máticas frescas)
Sementes de melancia (egusi, Ci
trullus lanatus) e produtos derivados

(Géneros alimentícios)
Pimentos (com exceção dos doces)
(Capsicum spp.)

(Géneros alimentícios frescos)

(Géneros alimentícios – plantas aro
máticas frescas)

(Géneros alimentícios – plantas aro
máticas frescas)

(Géneros alimentícios – produtos hor
tícolas frescos, refrigerados ou conge
lados)
— Pimentos doces (Capsicum an
nuum)

— 0709 60 10;
0710 80 51

— Tomates

— 0702 00 00;
0710 80 70

(Géneros alimentícios – produtos hor
tícolas frescos, refrigerados ou conge
lados)

L 350/50

PT

Alimentos para animais e géneros
alimentícios
(utilização prevista)

Passas de uva

Jornal Oficial da União Europeia

Código NC (1)

Subdivisão
TARIC

0806 20

Pais de origem

20.12.2012

Risco

Frequência dos
controlos físicos e
dos controlos de
identidade
(%)

Usbequistão (UZ)

Ocratoxina A

50

Vietname (VN)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (15)

20

Vietname (VN)

Resíduos de pesticidas analisados por
métodos multirresíduos com base em
CG-EM e CL-EM ou por métodos es
pecíficos para cada resíduo (15)

20

África do Sul (ZA)

Aflatoxinas

10

(Géneros alimentícios)
— Folhas de coentros

— ex 0709 99 90

72

— Manjericão (tulsi – Ocimum
tenuiflorum ou Ocimum basi
licum)

— ex 1211 90 86

20

— Hortelã

— ex 1211 90 86

30

— Salsa

— ex 0709 99 90

40

— Quiabos

— ex 0709 99 90

20

— Pimentos (com exceção dos
doces) (Capsicum spp.)

— ex 0709 60 99

20

(Géneros alimentícios – plantas aro
máticas frescas)

(Géneros alimentícios frescos)
— Amendoins, com casca

— 1202 41 00

— Amendoins, descascados

— 1202 42 00

— Manteiga de amendoim

— 2008 11 10

— Amendoins, preparados ou
conservados de outro modo

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

(Alimentos para animais e géneros
alimentícios)
(1) Quando apenas seja necessário examinar alguns produtos abrangidos por um determinado código NC e não exista uma subdivisão específica desse código na
nomenclatura das mercadorias, o código NC é marcado com "ex".
(2) Em especial, resíduos de: acefato, metamidofos, triazofos, endossulfão, monocrotofos, metomil, tiodicarbe, diafentiurão, tiametoxame, fipronil, oxamil, acetamipirida,
indoxacarbe e mandipropamida.
(3) Em especial, resíduos de: amitraze, acefato, aldicarbe, benomil, carbendazime, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbamatos), diafentiurão, diazinão, diclorvos, dicofol,
dimetoato, endossulfão, fenamidona, imidaclopride, malatião, metamidofos, metiocarbe, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazol, tiaben
dazol e tiaclopride.
(4) Em especial, resíduos de: acefato, carbaril, carbendazime, carbofurão, clorpirifos, clorpirifos-metilo, dimetoato, etião, malatião, metalaxil, metamidofos, metomil,
monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefão, triazofos, dicrotofos, EPN e triforina.
(5) Em especial, resíduos de: triazofos, oxidemetão-metilo, clorpirifos, acetamipride, tiametoxame, clotianidina, metamidofos, acefato, propargite e monocrotofos.
6
( ) Método de referência EN/ISO 6579 ou um método validado com base neste método, como referido no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2073/2005 da Comissão (JO
L 338 de 22.12.2005, p. 1).
(7) Em especial, resíduos de: carbendazime, ciflutrina, ciprodinil, diazinão, dimetoato, etião, fenitrotião, fenepropatrina, fludioxonil, hexaflumurão, lambda-cialotrina,
metiocarbe, metomil, ometoato, oxamil, fentoato e tiofanato-metilo.
(8) Em especial, resíduos de: metomil, oxamil, carbendazime, clofentezina, diafentiurão, dimetoato, formetanato, malatião, procimidona, tetradifão e tiofanato-metilo.
(9) Em especial, resíduos de: carbofurão, metomil, ometoato, dimetoato, triazofos, malatião, profenofos, protiofos, etião, carbendazime, triforina, procimidona e formetanato.
(10) Em especial, resíduos de: buprofezina, imidaclopride, fenvalerato e esfenvalerato (soma de isómeros RS + SR), Profenofos, trifluralina, triazofos, triadimefão e triadimenol
(soma de triadimefão e de triadimenol), cipermetrina (cipermetrina, incluindo outras misturas de isómeros constituintes (soma de isómeros).
(11) Em especial, resíduos de: triazofos, triadimefão e triadimenol (soma de triadimefão e de triadimenol), paratião-metilo, fentoato e metidatião.
12
( ) Em especial, resíduos de: carbofurão (soma), clorpirifos, cipermetrina (soma), ciproconazol, dicofol (soma), difenoconazol, dinotefurão, etião, flusilazol, folpete, procloraz,
profenofos, propiconazol, tiofanato-metilo e triforina.
(13) Espécies de Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck, cultivar alboglabra, também conhecidas como "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan" e
"Chinese bare Jielan".
(14) Em especial, resíduos de: clorfenapir, fipronil, carbendazime, acetamipride, dimetomorfe e propiconazol.
(15) Em especial, resíduos de: carbofurão, carbendazime (soma), clorpirifos, profenofos, permetrina, hexaconazole, difenoconazol, propiconazol, fipronil, propargite, flusilazol,
fentoato, cipermetrina, metomil, quinalfos, pencicurão, metidatião, dimetoato (soma), fenbutaconazole.
(16) Em especial, resíduos de: dimetoato (soma), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil, diafentiurão, indoxacarbe.
(17) Em especial, resíduos de: clorpirifos, cipermetrina, dimetoato (soma), endossulfão (soma), hexaconazole, paratião-metilo (soma), metomil, flutriafol, carbendazime (soma),
flubendiamida, miclobutanil, malatião (soma).»
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REGULAMENTO (UE) N.o 1236/2012 DA COMISSÃO
de 19 de dezembro de 2012
que inicia um inquérito sobre a eventual evasão às medidas anti-dumping instituídas pelo
Regulamento de Execução (UE) n.o 511/2010 do Conselho sobre as importações de determinados
fios de molibdénio originários da República Popular da China através de importações de
determinados fios de molibdénio ligeiramente modificados, contendo, em peso, 97 % ou mais
mas não menos de 99,5 % de molibdénio, originários da República Popular da China, e que torna
obrigatório o registo destas importações
A COMISSÃO EUROPEIA,

(4)

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1225/2009 do Con
selho, de 30 de novembro de 2009, relativo à defesa contra as
importações objeto de dumping dos países não membros da
Comunidade Europeia (1) («regulamento de base»), nomeada
mente o artigo 13.o, n.o 3, e o artigo 14.o, n.o 5,

C. MEDIDAS EM VIGOR
(5)

Após consulta do Comité Consultivo, em conformidade com o
artigo 13.o, n.o 3, e com o artigo 14.o, n.o 5, do regulamento de
base,

Considerando o seguinte:

(2)

(6)

O pedido contém elementos de prova prima facie suficien
tes de que as medidas anti-dumping sobre as importações
de determinados fios de molibdénio originários da Repú
blica Popular da China estão a ser evadidas através de
importações do produto objeto de inquérito.

A Comissão Europeia («Comissão») recebeu um pedido
nos termos do artigo 13.o, n.o 3, e do artigo 14.o, n.o 5,
do regulamento de base para inquirir sobre a eventual
evasão das medidas anti-dumping instituídas sobre as im
portações de determinados fios de molibdénio originários
da República Popular da China, através de determinados
fios de molibdénio ligeiramente modificados contendo,
em peso, 97 % ou mais mas não menos de 99,95 % de
molibdénio, originários da República Popular da China, e
tornar obrigatório o registo destas importações.

(7)

Os elementos de prova prima facie apresentados são os
seguintes:

(8)

O pedido revelou que, na sequência da instituição do
direito anti-dumping definitivo sobre o produto em causa
pelo Regulamento de Execução (UE) n.o 511/2010, ocor
reram alterações significativas dos fluxos comerciais das
exportações da República Popular da China para a União,
sem fundamento suficiente ou justificação económica
para tal que não seja a instituição do direito.

(9)

Essas alterações parecem provir da importação na União
do produto objeto de inquérito. O pedido contém ele
mentos de prova prima facie suficientes de que o produto
objeto de inquérito tem as mesmas características e uti
lizações essenciais do produto em causa.

O pedido foi apresentado em 5 de novembro de 2012,
pela Plansee SE, um produtor de determinados fios de
molibdénio da União.

B. PRODUTO
(3)

As medidas atualmente em vigor e eventualmente objeto
de evasão são as medidas anti-dumping instituídas pelo
Regulamento de Execução (UE) n.o 511/2010 (2) do Con
selho, relativo às importações de determinados fios de
molibdénio originários da República Popular da China.

D. JUSTIFICAÇÃO
A. PEDIDO

(1)

O produto objeto de inquérito é o mesmo que o definido
no considerando anterior, mas contendo, em peso, 97 %
ou mais mas não menos de 99,95 % de molibdénio
atualmente classificado no mesmo código NC do produto
em causa, mas classificado num código TARIC diferente
(isto é, 8102 96 00 90, até à entrada em vigor do pre
sente regulamento), e originário da República Popular da
China («produto objeto de inquérito»).

O produto objeto da eventual evasão é o fio de molib
dénio contendo, em peso, pelo menos, 99,95 % de mo
libdénio, cuja maior dimensão do corte transversal é su
perior a 1,35 mm mas não superior a 4,0 mm, originário
da República Popular da China, atualmente classificado
no código NC ex 8102 96 00 (códigos TARIC
8102 96 00 11 e 8102 96 00 19) («produto em causa»).

(1) JO L 343 de 22.12.2009, p. 51.

(2) JO L 150 de 16.6.2010, p. 17.
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Além disso, o pedido contém elementos de prova prima
facie suficientes de que os efeitos corretores das medidas
anti-dumping em vigor sobre o produto em causa estão a
ser neutralizados em termos de quantidade e de preço.
As importações de volumes significativos do produto
objeto de inquérito parecem ter substituído as importa
ções do produto em causa. Além disso, há elementos de
prova prima facie suficientes de que as importações do
produto objeto de inquérito se realizam a preços inferio
res ao preço não prejudicial estabelecido no inquérito que
conduziu às medidas em vigor.

Por último, o pedido contém elementos de prova prima
facie suficientes de que os preços do produto objeto do
inquérito estão a ser objeto de dumping em relação ao
valor normal anteriormente estabelecido para o produto
em causa.

b) Recolha de informações e realização de audições
(17)

(18)

Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 4, do regula
mento de base, as importações do produto objeto de
inquérito podem ficar isentas do registo ou da aplicação
das medidas sempre que a importação não constitua uma
evasão.

(19)

Uma vez que a eventual evasão ocorre fora da União,
podem ser concedidas isenções, em conformidade com o
artigo 13.o, n.o 4, do regulamento de base, aos produto
res do produto objeto do inquérito na República Popular
da China que possam demonstrar que não estão coliga
dos (1) com nenhum produtor sujeito às medidas (2) e
relativamente aos quais se tenha estabelecido que não
estão envolvidos em práticas de evasão na aceção do
artigo 13.o, n.os 1 e 2, do regulamento de base. Os
produtores que pretendam obter uma isenção devem
apresentar um pedido devidamente fundamentado por
elementos de prova no prazo indicado no artigo 3.o,
n.o 3, do presente regulamento.

Se, no decurso do inquérito, forem detetadas práticas de
evasão, diferentes das supramencionadas, abrangidas pelo
artigo 13.o do regulamento de base, essas práticas podem
também ser abrangidas pelo inquérito.

À luz do que precede, a Comissão concluiu que existem
elementos de prova suficientes para justificar o início de
um inquérito, em conformidade com o disposto no ar
tigo 13.o, n.o 3, do regulamento de base, e para sujeitar a
registo as importações do produto objeto de inquérito,
em conformidade com o artigo 14.o, n.o 5, do regula
mento de base.

a) Questionários
(14)

A fim de obter as informações que considera necessárias
para o inquérito, a Comissão enviará questionários aos
produtores-exportadores conhecidos e às associações de
produtores-exportadores conhecidas na República Popu
lar da China, aos importadores conhecidos e às associa
ções de importadores conhecidas na União e às autori
dades da República Popular da China. Se necessário, po
derão também ser obtidas informações junto da indústria
da União.

(15)

Em qualquer caso, todas as partes interessadas devem
contactar a Comissão imediatamente, o mais tardar antes
do termo do prazo fixado no artigo 3.o do presente
regulamento, e solicitar um questionário dentro do prazo
fixado no artigo 3.o, n.o 1, do presente regulamento, uma
vez que o prazo fixado no artigo 3.o, n.o 2, do presente
regulamento se aplica a todas as partes interessadas.

(16)

A Comissão notificará as autoridades da República Popu
lar da China do início do inquérito.

Convida-se todas as partes interessadas a apresentar as
suas observações por escrito e a fornecer elementos de
prova de apoio. Além disso, a Comissão pode conceder
audições às partes interessadas, desde que estas apresen
tem um pedido por escrito e demonstrem que existem
motivos especiais para ser ouvidas.
c) Isenção do registo das importações ou das medidas

E. PROCEDIMENTO
(13)
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F. REGISTO
(20)

Em conformidade com o artigo 14.o, n.o 5, do regula
mento de base, as importações do produto objeto de
inquérito devem ficar sujeitas a registo, de forma a asse
gurar que, caso o inquérito confirme a existência de
evasão, possa ser cobrado um montante adequado de
direitos anti-dumping, a partir da data de imposição do
registo de tais importações.

(1) Em conformidade com o artigo 143.o do Regulamento (CEE)
n.o 2454/93 da Comissão (JO L 253 de 11.10.1993, p. 1) relativo
à aplicação do Código Aduaneiro Comunitário, as pessoas só serão
consideradas coligadas: a) se uma fizer parte da direção ou do con
selho de administração da empresa da outra e reciprocamente; b) se
tiverem juridicamente a qualidade de associadas; c) se uma for o
empregador da outra; d) se uma possuir, controlar ou detiver direta
ou indiretamente 5 % ou mais das ações ou partes emitidas com
direito de voto em ambas; e) se uma controlar a outra direta ou
indiretamente; f) se ambas forem direta ou indiretamente controladas
por uma terceira pessoa; g) se, em conjunto, controlarem direta ou
indiretamente uma terceira pessoa; ou h) se forem membros da
mesma família. As pessoas só são consideradas membros da mesma
família se estiverem ligadas por uma das seguintes relações: i) côn
juge, ii) ascendentes e descendentes no primeiro grau da linha reta,
iii) irmãos e irmãs (germanos, consanguíneos ou uterinos), iv) ascen
dentes e descendentes no segundo grau da linha reta, v) tios ou tias e
sobrinhos ou sobrinhas, vi) sogros e genro ou nora, vii) cunhados e
cunhadas. Neste contexto, «pessoa» refere-se a qualquer pessoa sin
gular ou coletiva.
(2) Contudo, mesmo que os produtores estejam coligados, na aceção
acima, com empresas sujeitas às medidas em vigor sobre as impor
tações originárias da República Popular da China (medidas anti-dum
ping iniciais), a isenção ainda poderá ser concedida se não existirem
elementos de prova em como a relação com as empresas sujeitas às
medidas iniciais foi estabelecida ou utilizada para evadir as medidas
iniciais.
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do Conselho, de 18 de dezembro de 2000, relativo à
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos
órgãos comunitários e à livre circulação desses dados (1).

G. PRAZOS
(21)

No interesse de uma boa gestão, devem ser fixados os
prazos durante os quais:
— as partes interessadas podem dar-se a conhecer à
Comissão, apresentar os seus pontos de vista por
escrito e responder ao questionário ou facultar quais
quer outras informações a ter em conta durante o
inquérito,

K. CONSELHEIRO AUDITOR
(28)

As partes interessadas podem solicitar a intervenção do
Conselheiro Auditor da Direção-Geral do Comércio. Este
atua como uma interface entre as partes interessadas e os
serviços de inquérito da Comissão. Examina os pedidos
de acesso ao dossiê, os diferendos sobre a confidenciali
dade dos documentos, os pedidos de prorrogação de
prazos e os pedidos de audição por parte de terceiros.
O Conselheiro Auditor pode realizar uma audição com
uma única parte interessada e atuar como mediador para
garantir o pleno exercício dos direitos de defesa das par
tes interessadas.

(29)

Os pedidos de audição com o Conselheiro Auditor de
vem ser apresentados por escrito e especificar as razões
que os justificam. O Conselheiro Auditor proporcionará
igualmente às partes interessadas a oportunidade de rea
lizar uma audição, de forma a que possam ser confron
tados pontos de vista opostos e contestados os argumen
tos.

(30)

Para mais informações e contactos, as partes interessadas
podem consultar as páginas web do Conselheiro Auditor
no sítio web da DG Comércio: http://ec.europa.eu/trade/
/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

— os produtores da República Popular da China podem
solicitar a isenção do registo das importações ou das
medidas,
— as partes interessadas possam solicitar por escrito
uma audição à Comissão.
(22)

Chama-se a atenção para o facto de o exercício da maio
ria dos direitos processuais previstos no regulamento de
base depender de as partes se darem a conhecer nos
prazos mencionados no artigo 3.o do presente regula
mento.
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H. NÃO COLABORAÇÃO
(23)

(24)

(25)

Quando uma parte interessada recusar o acesso às infor
mações necessárias, não as facultar no prazo fixado ou
impedir de forma significativa o inquérito, podem ser
estabelecidas conclusões, positivas ou negativas, com
base nos dados disponíveis, em conformidade com o
artigo 18.o do regulamento de base.
Quando se verificar que uma parte interessada prestou
informações falsas ou erróneas, tais informações não são
tidas em conta, e podem ser utilizados os dados dispo
níveis.
Se uma parte interessada não colaborar ou colaborar
apenas parcialmente e, por conseguinte, as conclusões
se basearem nos dados disponíveis, em conformidade
com o artigo 18.o do regulamento de base, o resultado
poderá ser-lhe menos favorável do que se tivesse colabo
rado.
I. CALENDÁRIO DO INQUÉRITO

(26)

Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 3, do regula
mento de base, o inquérito será concluído no prazo de
nove meses a contar da data de publicação do presente
regulamento no Jornal Oficial da União Europeia.
J. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

(27)

Note-se que quaisquer dados pessoais recolhidos no pre
sente inquérito serão tratados em conformidade com o
Regulamento (CE) n.o 45/2001 do Parlamento Europeu e

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 3, do Regulamento
(CE) n.o 1225/2009, é iniciado um inquérito para determinar se
as importações na União de fio de molibdénio contendo, em
peso, 97 % ou mais mas não menos de 99,95 % de molibdénio,
cuja maior dimensão do corte transversal é superior a 1,35 mm
mas não superior a 4,0 mm, atualmente classificado no código
NC ex 8102 96 00 (código TARIC 8102 96 00 30), originário
da República Popular da China, estão a evadir as medidas ins
tituídas pelo Regulamento (UE) n.o 511/2010.
Artigo 2.o
As autoridades aduaneiras são instruídas, nos termos do ar
tigo 13.o, n.o 3, e do artigo 14.o, n.o 5, do Regulamento (CE)
n.o 1225/2009, para tomarem as medidas adequadas no sentido
de registar as importações na União identificadas no artigo 1.o
do presente regulamento.
O registo caduca nove meses após a data de entrada em vigor
do presente regulamento.
(1) JO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
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A Comissão pode, por regulamento, instruir as autoridades
aduaneiras para cessarem o registo das importações na União
de produtos fabricados por produtores que tenham requerido
uma isenção do registo e em relação aos quais se tenha deter
minado que cumprem as condições necessárias à concessão da
isenção.
Artigo 3.o
1.
Os questionários devem ser solicitados à Comissão no
prazo de 15 dias a contar da publicação do presente regula
mento no Jornal Oficial da União Europeia.
2.
Salvo especificação em contrário, para que as suas obser
vações possam ser tidas em conta durante o inquérito, as partes
interessadas devem dar-se a conhecer contactando a Comissão,
apresentar as suas observações por escrito, enviar as respostas
ao questionário e fornecer outras informações no prazo de 37
dias a contar da data de publicação do presente regulamento no
Jornal Oficial da União Europeia.
3.
Os produtores da República Popular da China que solici
tarem a isenção do registo das importações ou das medidas
devem apresentar um pedido devidamente apoiado em elemen
tos de prova, no mesmo prazo de 37 dias.
4.
As partes interessadas podem igualmente solicitar uma
audição à Comissão no mesmo prazo de 37 dias.
5.
Quaisquer observações e pedidos das partes interessadas
devem ser apresentados em formato eletrónico (as observações
não confidenciais por correio eletrónico, as confidenciais por
CD-R/DVD) e indicar o seu nome, endereço, correio eletrónico
e números de telefone e de fax. No entanto, quaisquer procu
rações, certificados assinados e quaisquer atualizações dos mes
mos, que acompanhem as respostas ao questionário, devem ser
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apresentados em papel, ou seja, por correio ou em mão, no
endereço abaixo indicado. Nos termos do artigo 18.o, n.o 2, do
regulamento de base. Se uma parte interessada não puder apre
sentar as observações e os pedidos em formato eletrónico, deve
informar desse facto imediatamente a Comissão. Para mais in
formações relativamente à correspondência com a Comissão, as
partes interessadas podem consultar a página web pertinente no
sítio web da Direção-Geral do Comércio: http://ec.europa.eu/
/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.
Todas as observações por escrito, nomeadamente as informa
ções solicitadas no presente regulamento, as respostas aos ques
tionários e demais correspondência enviadas pelas partes inte
ressadas a título confidencial, devem conter a menção «Divulga
ção restrita» (1) e, em conformidade com o artigo 19.o, n.o 2, do
regulamento de base, vir acompanhadas de uma versão não
confidencial, com a menção «Para consulta pelas partes interessa
das».
Endereço da Comissão para o envio de correspondência:
Comissão Europeia
Direção-Geral do Comércio
Direção H
Gabinete: N105 08/020
1049 Bruxelas
BÉLGICA
Fax: +32229.86287
Endereço
eletrónico:
TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.
europa.eu
Artigo 4.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de dezembro de 2012.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO

(1) Por documento de «Divulgação restrita» entende-se um documento
que é considerado confidencial ao abrigo do artigo 19.o do Regula
mento (CE) n.o 1225/2009 e do artigo 6.o do Acordo da OMC sobre
a aplicação do artigo VI do GATT de 1994 (Acordo Anti-Dumping).
É também um documento protegido ao abrigo do disposto no
artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Eu
ropeu e do Conselho (JO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 1237/2012 DA COMISSÃO
de 19 de dezembro de 2012
que aprova a substância ativa vírus do mosaico amarelo da aboborinha – estirpe atenuada, em
conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do
Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Comissão no âmbito do Comité Permanente da Cadeia
Alimentar e da Saúde Animal e concluídos, em 20 de
novembro de 2012, sob a forma de relatório de revisão
da Comissão sobre o vírus do mosaico amarelo da abobori
nha – estirpe atenuada.

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parla
mento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009,
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Conse
lho (1), nomeadamente o artigo 13.o, n.o 2, e o artigo 78.o,
n.o 2,

(5)

Os diversos exames efetuados permitem presumir que os
produtos fitofarmacêuticos que contêm o vírus do mosaico
amarelo da aboborinha - estirpe atenuada satisfazem, em
geral, os requisitos definidos no artigo 5.o, n.o 1, alíneas
a) e b), e no artigo 5.o, n.o 3, da Diretiva 91/414/CEE,
designadamente no que diz respeito às utilizações exami
nadas e detalhadas no relatório de revisão da Comissão.
É, por conseguinte, adequado aprovar o vírus do mosaico
amarelo da aboborinha – estirpe atenuada.

(6)

Deve prever-se um prazo razoável antes da aprovação
para que os Estados-Membros e as partes interessadas
possam preparar-se para cumprir os novos requisitos
daí resultantes.

(7)

Sem prejuízo das obrigações definidas no Regulamento
(CE) n.o 1107/2009 em consequência da aprovação,
tendo em conta a situação específica criada pela transição
da Diretiva 91/414/CEE para o Regulamento (CE)
n.o 1107/2009, devem, no entanto, aplicar-se as seguin
tes condições. Os Estados-Membros devem beneficiar de
um período de seis meses após a aprovação para ree
xaminar as autorizações de produtos fitofarmacêuticos
que contenham o vírus do mosaico amarelo da aboborinha
– estirpe atenuada. Os Estados-Membros devem alterar,
substituir ou retirar, consoante o caso, as autorizações
existentes. Em derrogação do prazo mencionado, deve
prever-se um período mais longo para a apresentação e
avaliação da atualização do processo completo, tal como
especificado no anexo III da Diretiva 91/414/CEE, de
cada produto fitofarmacêutico para cada utilização pre
vista, em conformidade com os princípios uniformes.

(8)

A experiência adquirida com a inclusão no anexo I da
Diretiva 91/414/CEE de substâncias ativas avaliadas no
âmbito do Regulamento (CEE) n.o 3600/92 da Comissão,
de 11 de dezembro de 1992, que estabelece normas de
execução para a primeira fase do programa de trabalho
referido no n.o 2 do artigo 8.o da Diretiva 91/414/CEE
do Conselho relativa à colocação dos produtos fitofarma
cêuticos no mercado (5), revelou que podem surgir difi
culdades na interpretação das obrigações dos titulares das
autorizações existentes no que respeita ao acesso aos
dados. Assim, para evitar mais dificuldades, importa cla
rificar as obrigações dos Estados-Membros, especialmente
a de verificar se o titular de uma autorização demonstra
ter acesso a um processo que satisfaz os requisitos do
anexo II daquela diretiva. Contudo, esta clarificação não
impõe, nem aos Estados-Membros nem aos titulares de

Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o artigo 80.o, n.o 1, alínea a), do
Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Diretiva 91/414/CEE
do Conselho (2) é aplicável, no que respeita ao procedi
mento e às condições de aprovação, às substâncias ativas
para as quais tenha sido adotada uma decisão nos termos
do artigo 6.o, n.o 3, dessa diretiva antes de 14 de junho
de 2011. Relativamente ao vírus do mosaico amarelo da
aboborinha – estirpe atenuada, as condições previstas no
artigo 80.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE)
n.o 1107/2009 foram preenchidas através da Decisão
2006/586/CE da Comissão (3).

(2)

Em conformidade com o artigo 6.o, n.o 2, da Diretiva
91/414/CEE, o Reino Unido recebeu, em 16 de março de
2005, um pedido da empresa Bio-Oz Biotechnologies Ltd
com vista à inclusão da substância ativa vírus do mosaico
amarelo da aboborinha – estirpe atenuada no anexo I da
Diretiva 91/414/CEE. A Decisão 2006/586/CE corrobo
rou a «conformidade» do processo, isto é, que podia
considerar-se que este satisfazia, em princípio, os requi
sitos em matéria de dados e informações dos anexos II e
III da Diretiva 91/414/CEE.

(3)

Em conformidade com o artigo 6.o, n.os 2 e 4, da Dire
tiva 91/414/CEE, avaliaram-se os efeitos dessa substância
ativa na saúde humana e animal e no ambiente, no que
respeita às utilizações propostas pelo requerente. Em
30 de junho de 2006, o Estado-Membro designado rela
tor apresentou um projeto de relatório de avaliação.

(4)

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

O projeto de relatório de avaliação foi analisado pelos
Estados-Membros e pela Autoridade Europeia para a Se
gurança dos Alimentos (a seguir designada «Autoridade»).
Em 28 de maio de 2012, a Autoridade apresentou à
Comissão as suas conclusões sobre a revisão da avaliação
dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa vírus do
mosaico amarelo da aboborinha – estirpe atenuada (4). O
projeto de relatório de avaliação e as conclusões da Au
toridade foram revistos pelos Estados-Membros e pela
JO L 309 de
JO L 230 de
JO L 236 de
EFSA Journal
europa.eu

24.11.2009, p. 1.
19.8.1991, p. 1.
31.8.2006, p. 31.
2012; 10(6):2754. Disponível em linha: www.efsa.

(5) JO L 366 de 15.12.1992, p. 10.
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autorizações, mais obrigações do que as previstas nas
diretivas adotadas até à data que alteram o anexo I da
referida diretiva ou nos regulamentos que aprovam subs
tâncias ativas.
(9)

De acordo com o artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE)
n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução
(UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de
2011, que dá execução ao Regulamento (CE)
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho
no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprova
das (1), deve ser alterado em conformidade.

(10)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Aprovação da substância ativa
É aprovada a substância ativa vírus do mosaico amarelo da abobo
rinha – estirpe atenuada, como especificada no anexo I, sob
reserva das condições estabelecidas no referido anexo.
Artigo 2.o
Reavaliação de produtos fitofarmacêuticos
1.
Em
conformidade
com
o
Regulamento
(CE)
n.o 1107/2009, os Estados-Membros devem alterar ou retirar,
se necessário, até 30 de novembro de 2013, as autorizações
existentes de produtos fitofarmacêuticos que contenham o vírus
do mosaico amarelo da aboborinha – estirpe atenuada como subs
tância ativa.
Até essa data, devem verificar, em especial, se são cumpridas as
condições do anexo I do presente regulamento, com exceção
das identificadas na coluna relativa às disposições específicas do
referido anexo, e se o titular da autorização detém ou tem
acesso a um processo que cumpra os requisitos do anexo II
da Diretiva 91/414/CEE, em conformidade com as condições
do artigo 13.o, n.os 1 a 4, da referida diretiva e do artigo 62.o
do Regulamento (CE) n.o 1107/2009.

20.12.2012

2.
Em derrogação do n.o 1, os Estados-Membros devem rea
valiar cada produto fitofarmacêutico autorizado que contenha o
vírus do mosaico amarelo da aboborinha – estirpe atenuada como
única substância ativa ou acompanhado de outras substâncias
ativas, todas elas incluídas no anexo do Regulamento de Execu
ção (UE) n.o 540/2011 até 31 de maio de 2013, em confor
midade com os princípios uniformes referidos no artigo 29.o,
n.o 6, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, com base num
processo que cumpra os requisitos do anexo III da Diretiva
91/414/CEE e tendo em conta a coluna relativa às disposições
específicas do anexo I do presente regulamento. Com base nessa
avaliação, os Estados-Membros devem determinar se o produto
satisfaz as condições estabelecidas no artigo 29.o, n.o 1, do
Regulamento (CE) n.o 1107/2009.
Na sequência dessa determinação, os Estados-Membros:
a) No caso de um produto que contenha o vírus do mosaico
amarelo da aboborinha – estirpe atenuada como única subs
tância ativa, devem, se necessário, alterar ou retirar a auto
rização até 30 de novembro de 2014; ou
b) No caso de um produto que contenha o vírus do mosaico
amarelo da aboborinha – estirpe atenuada entre outras subs
tâncias ativas, devem, se necessário, alterar ou retirar a au
torização até 30 de novembro de 2014 ou até à data fixada
para essa alteração ou retirada no respetivo ato ou atos que
acrescentaram a substância ou as substâncias relevantes ao
anexo I da Diretiva 91/414/CEE, ou aprovaram essa subs
tância ou substâncias, consoante a data que for posterior.
Artigo 3.o
Alterações ao Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011
O anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é
alterado em conformidade com o anexo II do presente regula
mento.
Artigo 4.o
Entrada em vigor e data de aplicação
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia se
guinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável a partir de 1 de junho de 2013.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 19 de dezembro de 2012.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO

(1) JO L 153 de 11.6.2011, p. 1.

Denominação comum,
números de identificação

Não aplicável

Pureza (1)

≥ 0,05 mg/l

Data de aprovação

Termo da aprovação

1 de junho de 2013

31 de maio de 2023

N.o ATCC: PV-593

Disposições específicas

Na aplicação dos princípios uniformes referidos no artigo 29.o, n.o 6, do Regulamento
(CE) n.o 1107/2009, devem ser tidas em conta as conclusões da versão final, de 20 de
novembro de 2012, do relatório de revisão do vírus do mosaico amarelo da aboborinha –
estirpe atenuada, elaborado no quadro do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da
Saúde Animal, nomeadamente os apêndices I e II do relatório.

PT

Vírus do mosaico ama
relo da aboborinha –
estirpe atenuada

Denominação IUPAC

20.12.2012

ANEXO I

Nessa avaliação global, os Estados-Membros devem estar particularmente atentos aos
riscos para os vegetais não visados, se as culturas estiverem coinfetadas por outro vírus
que possa ser transmitido por afídeos.
As condições de utilização devem incluir, se necessário, medidas de redução dos riscos.
(1) O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade e as especificações da substância ativa.

Jornal Oficial da União Europeia
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ANEXO II
Na parte B do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada:
Número

Vírus do mosaico amarelo da aboborinha –
estirpe atenuada

Denominação IUPAC

Não aplicável

Pureza (*)

≥ 0,05 mg/l

N.o ATCC: PV-593

Data de aprovação

Termo da aprovação

1 de junho de
2013

31 de maio de
2023

Disposições específicas

Na aplicação dos princípios uniformes referidos no ar
tigo 29.o, n.o 6, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, de
vem ser tidas em conta as conclusões da versão final, de
20 de novembro de 2012, do relatório de revisão do vírus
do mosaico amarelo da aboborinha – estirpe atenuada, elabo
rado no quadro do Comité Permanente da Cadeia Alimentar
e da Saúde Animal, nomeadamente os apêndices I e II do
relatório.

As condições de utilização devem incluir, se necessário,
medidas de redução dos riscos.»
(*) O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade e as especificações da substância ativa.

Jornal Oficial da União Europeia

Nessa avaliação global, os Estados-Membros devem estar
particularmente atentos aos riscos para os vegetais não vi
sados, se as culturas estiverem coinfetadas por outro vírus
que possa ser transmitido por afídeos.

PT
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 1238/2012 DA COMISSÃO
de 19 de dezembro de 2012
que aprova a substância ativa Trichoderma asperellum (estirpe T34), em conformidade com o
Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação dos
produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE)
n.o 540/2011 da Comissão
(Texto relevante para efeitos do EEE)

âmbito do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da
Saúde Animal e concluídos, em 20 de novembro de
2012, sob a forma de relatório de revisão da Comissão
sobre o Trichoderma asperellum (estirpe T34).

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parla
mento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009,
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Conse
lho (1), nomeadamente o artigo 13.o, n.o 2, e o artigo 78.o,
n.o 2,

(5)

Os diversos exames efetuados permitem presumir que os
produtos fitofarmacêuticos que contêm Trichoderma aspe
rellum (estirpe T34) satisfazem, em geral, os requisitos
definidos no artigo 5.o, n.o 1, alíneas a) e b), e no ar
tigo 5.o, n.o 3, da Diretiva 91/414/CEE, designadamente
no que diz respeito às utilizações examinadas e detalha
das no relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte,
é adequado aprovar o Trichoderma asperellum (estirpe
T34).

(6)

Deve prever-se um prazo razoável antes da aprovação
para que os Estados-Membros e as partes interessadas
possam preparar-se para cumprir os novos requisitos
daí resultantes.

(7)

Sem prejuízo das obrigações definidas no Regulamento
(CE) n.o 1107/2009 em consequência da aprovação,
tendo em conta a situação específica criada pela transição
da Diretiva 91/414/CEE para o Regulamento (CE)
n.o 1107/2009, devem, no entanto, aplicar-se as seguin
tes condições. Os Estados-Membros devem beneficiar de
um período de seis meses após a aprovação para ree
xaminar as autorizações de produtos fitofarmacêuticos
que contenham Trichoderma asperellum (estirpe T34). Os
Estados-Membros devem alterar, substituir ou retirar,
consoante o caso, as autorizações existentes. Em derro
gação do prazo mencionado, deve prever-se um período
mais longo para a apresentação e avaliação da atualização
do processo completo, tal como especificado no anexo III
da Diretiva 91/414/CEE, de cada produto fitofarmacêu
tico para cada utilização prevista, em conformidade com
os princípios uniformes.

(8)

A experiência adquirida com a inclusão no anexo I da
Diretiva 91/414/CEE de substâncias ativas avaliadas no
âmbito do Regulamento (CEE) n.o 3600/92 da Comissão,
de 11 de dezembro de 1992, que estabelece normas de
execução para a primeira fase do programa de trabalho
referido no n.o 2 do artigo 8.o da Diretiva 91/414/CEE
do Conselho relativa à colocação dos produtos fitofarma
cêuticos no mercado (5), revelou que podem surgir difi
culdades na interpretação das obrigações dos titulares das
autorizações existentes no que respeita ao acesso aos
dados. Assim, para evitar mais dificuldades, importa cla
rificar as obrigações dos Estados-Membros, especialmente
a de verificar se o titular de uma autorização demonstra
ter acesso a um processo que satisfaz os requisitos do
anexo II daquela diretiva. Contudo, esta clarificação não
impõe, nem aos Estados-Membros nem aos titulares de

Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o artigo 80.o, n.o 1, alínea a), do
Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Diretiva 91/414/CEE
do Conselho (2) é aplicável, no que respeita ao procedi
mento e às condições de aprovação, às substâncias ativas
para as quais tenha sido adotada uma decisão nos termos
do artigo 6.o, n.o 3, dessa diretiva antes de 14 de junho
de 2011. Relativamente ao Trichoderma asperellum (estirpe
T34), as condições previstas no artigo 80.o, n.o 1, alínea
a), do Regulamento (CE) n.o 1107/2009 foram preenchi
das através da Decisão 2010/132/CE da Comissão (3).

(2)

Em conformidade com o artigo 6.o, n.o 2, da Diretiva
91/414/CEE, o Reino Unido recebeu, em 22 de abril de
2010, um pedido da empresa Biocontrol Technologies
S.L. com vista à inclusão da substância ativa Trichoderma
asperellum (estirpe T34) no anexo I da Diretiva
91/414/CEE. A Decisão 2010/132/UE confirmou a «con
formidade» do processo, isto é, que podia considerar-se
que este satisfazia, em princípio, as exigências de dados e
informações dos anexos II e III da Diretiva 91/414/CEE.

(3)

Em conformidade com o artigo 6.o, n.os 2 e 4, da Dire
tiva 91/414/CEE, avaliaram-se os efeitos dessa substância
ativa na saúde humana e animal e no ambiente, no que
respeita às utilizações propostas pelo requerente. Em
16 de maio de 2011, o Estado-Membro designado relator
apresentou um projeto de relatório de avaliação.

(4)

O projeto de relatório de avaliação foi analisado pelos
Estados-Membros e pela Autoridade Europeia para a Se
gurança dos Alimentos (a seguir designada «Autoridade»).
Em 20 de abril de 2012, a Autoridade apresentou à
Comissão as suas conclusões sobre a revisão da avaliação
dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa Tricho
derma asperellum (estirpe T34) (4). O projeto de relatório
de avaliação e as conclusões da Autoridade foram exa
minados pelos Estados-Membros e pela Comissão no

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

JO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
JO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
JO L 52 de 3.3.2010, p. 51.
EFSA Journal 2012; 10(1):2666. Disponível em linha: www.efsa.
europa.eu

(5) JO L 366 de 15.12.1992, p. 10.
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autorizações, mais obrigações do que as previstas nas
diretivas adotadas até à data que alteram o anexo I da
referida diretiva ou nos regulamentos que aprovam subs
tâncias ativas.
(9)

De acordo com o artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE)
n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução
(UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de
2011, que dá execução ao Regulamento (CE)
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho
no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprova
das (1), deve ser alterado em conformidade.

(10)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Aprovação da substância ativa
É aprovada a substância ativa Trichoderma asperellum (estirpe
T34) como especificada no anexo I, sob reserva das condições
previstas no referido anexo.
Artigo 2.o
Reavaliação de produtos fitofarmacêuticos
1.
Em
conformidade
com
o
Regulamento
(CE)
n.o 1107/2009, os Estados-Membros devem alterar ou retirar,
se necessário, até 30 de novembro de 2013, as autorizações
existentes de produtos fitofarmacêuticos que contenham Tricho
derma asperellum (estirpe T34) como substância ativa.
Até essa data, devem verificar, em especial, se são cumpridas as
condições do anexo I do presente regulamento, com exceção
das identificadas na coluna relativa às disposições específicas do
referido anexo, e se o titular da autorização detém ou tem
acesso a um processo que cumpra os requisitos do anexo II
da Diretiva 91/414/CEE, em conformidade com as condições
do artigo 13.o, n.os 1 a 4, da referida diretiva e do artigo 62.o
do Regulamento (CE) n.o 1107/2009.

20.12.2012

2.
Em derrogação do n.o 1, os Estados-Membros devem rea
valiar cada produto fitofarmacêutico autorizado que contenha
Trichoderma asperellum (estirpe T34) como única substância ativa
ou acompanhado de outras substâncias ativas, todas elas incluí
das no anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011
até 31 de maio de 2013, em conformidade com os princípios
uniformes referidos no artigo 29.o, n.o 6, do Regulamento (CE)
n.o 1107/2009, com base num processo que cumpra os requi
sitos do anexo III da Diretiva 91/414/CEE e tendo em conta a
coluna relativa às disposições específicas do anexo I do presente
regulamento. Com base nessa avaliação, os Estados-Membros
devem determinar se o produto satisfaz as condições estabele
cidas no artigo 29.o, n.o 1, do Regulamento (CE)
n.o 1107/2009.
Na sequência dessa determinação, os Estados-Membros:
a) No caso de um produto que contenha Trichoderma asperellum
(estirpe T34) como única substância ativa, devem, se neces
sário, alterar ou retirar a autorização até 30 de novembro de
2014; ou
b) No caso de um produto que contenha Trichoderma asperellum
(estirpe T34) entre outras substâncias ativas, devem, se ne
cessário, alterar ou retirar a autorização até 30 de novembro
de 2014 ou até à data fixada para essa alteração ou retirada
no respetivo ato ou atos que acrescentaram a substância ou
as substâncias relevantes ao anexo I da Diretiva 91/414/CEE
ou aprovaram essa substância ou substâncias, consoante a
data que for posterior.
Artigo 3.o
Alterações ao Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011
O anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é
alterado em conformidade com o anexo II do presente regula
mento.
Artigo 4.o
Entrada em vigor e data de aplicação
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia se
guinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável a partir de 1 de junho de 2013.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 19 de dezembro de 2012.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO

(1) JO L 153 de 11.6.2011, p. 1.

Denominação comum, números de identificação

Denominação IUPAC

Trichoderma asperellum (estirpe T34)
N.o CECT: 20417

Não aplicável

Pureza (1)

Data de aprovação

Termo da aprovação

1 × 1010 UFC/g

1 de junho de 2013

31 de maio de 2023

Disposições específicas

PT

Na aplicação dos princípios uniformes referidos no artigo 29.o, n.o 6, do
Regulamento (CE) n.o 1107/2009, devem ser tidas em conta as
conclusões da versão final, de 20 de novembro de 2012, do relatório de
reexame do Trichoderma asperellum (estirpe T34), elaborado no quadro do
Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,
nomeadamente os apêndices I e II do relatório.
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ANEXO I

Na avaliação global, os Estados-Membros devem estar particularmente
atentos à proteção dos operadores e dos trabalhadores, dado o facto de
o Trichoderma asperellum (estirpe T34) dever ser considerado como um
potencial sensibilizante.
As condições de utilização devem incluir, se necessário, medidas de
redução dos riscos.

Jornal Oficial da União Europeia

(1) O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade e as especificações da substância ativa.
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ANEXO II
Na parte B do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada:
Número

Trichoderma asperellum
(estirpe T34)
N.o CECT: 20417

Denominação IUPAC

Não aplicável

Pureza (*)

1 × 1010 UFC/g

Data de aprova Termo da aprova
ção
ção

1 de junho
de 2013

31 de maio de
2023

Disposições específicas

Na aplicação dos princípios uniformes referidos no artigo 29.o, n.o 6, do
Regulamento (CE) n.o 1107/2009, devem ser tidas em conta as conclu
sões da versão final, de 20 de novembro de 2012, do relatório de ree
xame do Trichoderma asperellum (estirpe T34), elaborado no quadro do
Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, nomeada
mente os apêndices I e II do relatório.

PT

«29

Denominação comum, números
de identificação

Na avaliação global, os Estados-Membros devem estar particularmente
atentos especialmente em conta à proteção dos operadores e dos traba
lhadores, dado o facto de o Trichoderma asperellum (estirpe T34) dever ser
considerado como um potencial sensibilizante.

(*) O relatório de reexame fornece dados suplementares sobre a identidade e as especificações da substância ativa.

Jornal Oficial da União Europeia

As condições de utilização devem incluir, se necessário, medidas de re
dução dos riscos.»
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 1239/2012 DA COMISSÃO
de 19 de dezembro de 2012
o

que altera o Regulamento (CE) n. 543/2008 que estabelece regras de execução do Regulamento (CE)
n.o 1234/2007 do Conselho no que respeita às normas de comercialização para a carne de aves de
capoeira
A COMISSÃO EUROPEIA,

(4)

Na sequência do surgimento de novas tecnologias foram
desenvolvidos novos métodos de refrigeração, aos quais
se devem aplicar as regras aplicadas aos métodos de
refrigeração definidos no artigo 10.o do Regulamento
(CE) n.o 543/2008. É, portanto, necessário estabelecer
os valores-limite que serão aplicados quando forem uti
lizados novos métodos de refrigeração.

(5)

Atendendo a que se pretende recorrer às novas tecnolo
gias de refrigeração de carcaças de aves de capoeira para
melhorar a qualidade global da carne dessas aves, os
valores-limite para os referidos novos métodos de refri
geração não devem exceder os valores-limite mais baixos
estabelecidos para o método de refrigeração por ventila
ção.

(6)

O anexo XI do Regulamento (CE) n.o 543/2008 contém
a lista dos laboratórios nacionais de referência. As auto
ridades competentes de Malta notificaram à Comissão a
nova designação do seu laboratório nacional de referên
cia.

(7)

O Regulamento (CE) n.o 543/2008 deve, por conseguin
te, ser alterado em conformidade.

(8)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão para a
Organização Comum dos Mercados Agrícolas,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1234/2007 do Con
selho, de 22 de outubro de 2007, que estabelece uma organi
zação comum dos mercados agrícolas e disposições específicas
para certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única») (1),
nomeadamente o artigo 121.o, alínea e), conjugado com o ar
tigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O artigo 15.o, n.o 1, e o artigo 20.o, n.o 1, do Regula
mento (CE) n.o 543/2008 da Comissão (2) estabelecem
que os frangos e certos pedaços de aves de capoeira
congelados e ultracongelados só podem ser vendidos
na União se o teor de água não superar os valores tec
nicamente inevitáveis, determinados pelos métodos de
análise dos anexos VI, VII e VIII desse regulamento, res
petivamente.
O artigo 16.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 543/2008
estabelece que, nos matadouros, devem ser efetuados
controlos regulares da água absorvida em conformidade
com o anexo IX ou controlos nos termos do anexo VI
desse regulamento.
Os anexos VI e VII do Regulamento (CE) n.o 543/2008
estabelecem valores-limite para o teor de água das carca
ças de frangos congelados e ultracongelados, o anexo VIII
desse regulamento estabelece limites para o teor de água
de certos pedaços de aves de capoeira e o anexo IX do
mesmo regulamento estabelece limites para o teor de
água das aves de capoeira frescas nas verificações da
absorção de água no estabelecimento de produção. Os
referidos limites são fixados por referência a três métodos
de refrigeração definidos no artigo 10.o desse regulamen
to, nomeadamente refrigeração por ventilação, refrigera
ção por aspersão e ventilação e refrigeração por imersão.

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os anexos VI a IX e o anexo XI do Regulamento (CE)
n.o 543/2008 são alterados em conformidade com o anexo
do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de dezembro de 2012.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO

(1) JO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 de 17.6.2008, p. 46.
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ANEXO
Os anexos VI a IX e o anexo XI do Regulamento (CE) n.o 543/2008 são alterados do seguinte modo:
1) No anexo VI, o ponto 7 passa a ter a seguinte redação:
«7. Avaliação do resultado
Se, para a amostra de 20 carcaças, a quantidade média de água resultante da descongelação for superior às
percentagens a seguir indicadas, considera-se que a quantidade de água absorvida durante a preparação ultrapassa
o limite admissível.
Estas percentagens são, em caso de refrigeração:
por ventilação: 1,5 %,
por aspersão e ventilação: 3,3 %,
por imersão: 5,1 %,
por outro método de refrigeração ou por uma combinação de dois ou mais dos métodos definidos no artigo 10.o:
1,5 %.».
2) No anexo VII, o ponto 6 passa a ter a seguinte redação:
«6.

Cálculo dos resultados

6.1. a) O peso de água (W) contida em cada carcaça é dado pela fórmula aP1/100 e o peso de proteína (RP) pela
fórmula bP1/100, com os valores expressos em gramas. Determinar os totais dos pesos de água (W7) e dos
pesos de proteína (RP7) das sete carcaças analisadas.
b) No caso de se analisar uma amostra composta, determinar o teor médio de água (a %) e de proteínas (b %)
das duas amostras analisadas. O peso da água (W7) das sete carcaças é obtido pela fórmula aP7/100, e o peso
das proteínas (RP7) pela fórmula bP7/100, sendo os valores expressos em gramas.
6.2. Determinar o peso médio de água (WA) e de proteínas (RPA) dividindo W7 e RP7 por 7, respetivamente.
6.3. O teor teórico de água fisiológica, em gramas, determinado por este método, pode ser calculado por aplicação da
seguinte fórmula:
para os frangos: 3,53 × RPA + 23.
6.4. a) Refrigeração por ventilação
No caso de o teor mínimo, tecnicamente inevitável, de água absorvida durante a preparação corresponder a
2 % (*), o limite superior admissível do teor total de água (WG), expresso em gramas e determinado de acordo
com este método (incluindo o intervalo de confiança), é obtido mediante a seguinte fórmula:
para os frangos: WG = 3,65 × RPA + 42.
b) Refrigeração por aspersão e ventilação
No caso de o teor mínimo, tecnicamente inevitável, de água absorvida durante a preparação corresponder a
4,5 % (*), o limite superior admissível do teor total de água (WG), expresso em gramas e determinado de
acordo com este método (incluindo o intervalo de confiança), é obtido mediante a seguinte fórmula:
para os frangos: WG = 3,79 × RPA + 42.
c) Refrigeração por imersão
No caso de o teor mínimo, tecnicamente inevitável, de água absorvida durante a preparação corresponder a
7 % (*), o limite superior admissível do teor total de água (WG), expresso em gramas e determinado de acordo
com este método (incluindo o intervalo de confiança), é obtido mediante a seguinte fórmula:
para os frangos: WG = 3,93 × RPA + 42.
d) Outros métodos de refrigeração ou uma combinação de dois ou mais dos métodos definidos no artigo 10.o
No caso de o teor mínimo, tecnicamente inevitável, de água absorvida durante a preparação corresponder a
2 % (*), o limite superior admissível do teor total de água (WG), expresso em gramas e determinado de acordo
com este método (incluindo o intervalo de confiança), é obtido mediante a seguinte fórmula:
para os frangos: WG = 3,65 × RPA + 42.
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6.5. Se o valor médio do teor de água (WA) das sete carcaças, tal como determinado no ponto 6.2, não for superior
ao valor obtido no ponto 6.4 (WG), a quantidade de aves submetida a controlo é considerada conforme.

___________
(*) Relativamente à carcaça, excluindo a água absorvida.»
3) No anexo VIII, o ponto 6 passa a ter a seguinte redação:
«6.

Cálculo dos resultados

6.1. a) O peso (W) da água contida em cada pedaço é dado por aP1/100 e o peso (RP) de proteínas por bP1/100,
sendo ambos expressos em gramas.
Calcular o somatório dos pesos de água (W5) e dos pesos de proteínas (RP5) dos cinco pedaços analisados.
b) Em caso de análise de uma amostra composta, calcular o teor médio de água (a %) e de proteínas (b %) das
duas amostras analisadas. O peso (W5) da água contida nos cinco pedaços é dado por aP5/100 e o peso (RP5)
das proteínas por bP5/100, sendo ambos expressos em gramas.
6.2. Calcular o peso médio de água (WA) e de proteínas (RPA) dividindo W5 e RP5 por 5.
6.3. A relação W/RP fisiológica média determinada pelo método descrito é a seguinte:
carne do peito de frango: 3,19 ± 0,12,
pernas inteiras e quartos da coxa de frango: 3,78 ± 0,19,
carne do peito de peru: 3,05 ± 0,15,
pernas inteiras de peru: 3,58 ± 0,15,
carne desossada da perna inteira de peru: 3,65 ± 0,17.
6.4. No caso de o teor mínimo, tecnicamente inevitável, de água absorvido durante a preparação corresponder a 2 %,
4 % ou 6 % (*), consoante o tipo de produto e o método de refrigeração aplicado, os valores máximos admis
síveis da relação W/RP determinada pelo método descrito é o seguinte:
Refrigeração por venti Refrigeração por asper Refrigeração por imer
lação
são e ventilação
são

Carne do peito de frango, sem pele

3,40

3,40

3,40

Peito de frango, com pele

3,40

3,50

3,60

Coxas, pernas, pernas inteiras, pernas intei
ras com uma porção do dorso e quartos da
coxa de frango, com pele

4,05

4,15

4,30

Carne do peito de peru, sem pele

3,40

3,40

3,40

Peito de peru, com pele

3,40

3,50

3,60

Coxas, pernas e pernas inteiras de peru,
com pele

3,80

3,90

4,05

Carne desossada da perna inteira de peru,
sem pele

3,95

3,95

3,95

No caso de outros métodos de refrigeração ou de uma combinação de dois ou mais dos métodos definidos no
artigo 10.o, admite-se que o teor inevitável de água corresponde a 2 % e que os valores máximos admissíveis da
relação W/RP são os fixados para o método de refrigeração por ventilação no quadro supra.
Se o valor médio da relação WA/RPA dos cinco pedaços calculado a partir dos valores determinados no ponto
6.2 não exceder os valores indicados no ponto 6.4, a quantidade de pedaços de aves de capoeira sujeita ao
controlo será considerada conforme.

___________
(*) Relativamente ao pedaço, excluída a água absorvida. No caso da carne do peito (sem pele) e da carne desossada da
perna inteira de peru, a percentagem é de 2 % para todos os métodos de refrigeração.».
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4) Ao anexo IX, é aditado o seguinte ponto 11:
«11. No caso de as carcaças serem refrigeradas por outro método de refrigeração ou por uma combinação de dois ou
mais dos métodos definidos no artigo 10.o, o teor máximo de água não pode exceder 0 % do peso inicial da
carcaça.».
5) No anexo XI, a informação relativa a Malta passa a ter a seguinte redação:
«Malta
MCCAA Laboratory Services Directorate
Standards and Metrology Institute
Malta Competition and ConsumerAffairs Authority
F22, Mosta Technopark
Mosta MST3000
Malta».
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 1240/2012 DA COMISSÃO
de 19 de dezembro de 2012
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
fixação pela Comissão dos valores forfetários de impor
tação dos países terceiros relativamente aos produtos e
aos períodos indicados no Anexo XVI, parte A.

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1234/2007 do Con
selho, de 22 de outubro de 2007, que estabelece uma organi
zação comum dos mercados agrícolas e disposições específicas
para certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única») (1),
Tendo em conta o Regulamento de Execução (UE) n.o 543/2011
da Comissão, de 7 de junho de 2011, que estabelece regras de
execução do Regulamento (CE) n.o 1234/2007 do Conselho nos
sectores das frutas e produtos hortícolas e das frutas e produtos
hortícolas transformados (2), nomeadamente o artigo 136.o,
n.o 1,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento de Execução (UE) n.o 543/2011 estabe
lece, em aplicação dos resultados das negociações comer
ciais multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a

(2)

O valor forfetário de importação é calculado, todos os
dias úteis, em conformidade com o artigo 136.o, n.o 1,
do Regulamento de Execução (UE) n.o 543/2011, tendo
em conta os dados diários variáveis. O presente regula
mento deve, por conseguinte, entrar em vigor no dia da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 136.o
do Regulamento de Execução (UE) n.o 543/2011 são fixados no
anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publi
cação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de dezembro de 2012.
Pela Comissão
Em nome do Presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Diretor-Geral da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural

(1) JO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 de 15.6.2011, p. 1.
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ANEXO
Valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos
hortícolas
(EUR/100 kg)
Código NC

Código países terceiros

(1)

Valor forfetário de importação

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

32,6
80,2
114,7
94,8
80,6

0707 00 05

TR
ZZ

117,4
117,4

0709 93 10

MA
TR
ZZ

140,4
134,6
137,5

0805 10 20

MA
TR
ZA
ZZ

71,3
44,0
51,8
55,7

0805 20 10

MA
ZZ

66,7
66,7

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

IL
JM
MA
TR
ZZ

97,8
129,1
98,7
84,7
102,6

0805 50 10

TR
ZZ

78,8
78,8

0808 10 80

MK
NZ
US
ZA
ZZ

39,0
165,3
141,8
123,7
117,5

0808 30 90

CN
TR
US
ZZ

59,8
135,1
156,8
117,2

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 1833/2006 da Comissão (JO L 354 de 14.12.2006, p. 19). O código «ZZ»
representa «outras origens».
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DECISÕES
DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 23 de outubro de 2012
sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2010,
Secção II – Conselho
(2012/799/UE)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2010 (1),
— Tendo em conta as contas anuais definitivas da União Europeia relativas ao exercício de 2010
[COM(2011) 473 — C7-0258/2011] (2),
— Tendo em conta o relatório anual do Conselho relativo às auditorias internas efetuadas em 2010,
dirigido à autoridade competente para a decisão de quitação,
— Tendo em conta o relatório anual do Tribunal de Contas relativo à execução do orçamento para o
exercício de 2010, acompanhado das respostas das instituições (3),
— Tendo em conta a declaração (4) relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e regularidade das
operações subjacentes, feita pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2010 nos termos do ar
tigo 287.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta a sua decisão, de 10 de maio de 2012 (5), de adiar a decisão de quitação relativa ao
exercício de 2010, assim como a resolução que constitui parte integrante dessa decisão,
— Tendo em conta o artigo 314.o, n.o 10, e os artigos 317.o, 318.o e 319.o do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 2002,
que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (6),
nomeadamente os artigos 50.o, 86.o, 145.o, 146.o e 147.o,
— Tendo em conta a Decisão n.o 31/2008 do Secretário-Geral do Conselho/Alto Representante para a
Política Externa e de Segurança Comum relativa ao reembolso das despesas de viagem dos delegados dos
membros do Conselho (7),
— Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006 entre o Parlamento Europeu, o
Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (8),
— Tendo em conta o artigo 77.o e o Anexo VI do seu Regimento,
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A7-0301/2012),
1. Recusa dar quitação ao Secretário-Geral do Conselho pela execução do orçamento do Conselho para o
exercício de 2010;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

JO L 64 de 12.3.2010.
JO C 332 de 14.11.2011, p. 1.
JO C 326 de 10.11.2011, p. 1.
JO C 332 de 14.11.2011, p. 134.
JO L 286 de 17.10.2012, p. 22.
JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
Decisão decorrente do Regulamento Interno do Conselho, de 22 de julho de 2002 (JO L 230 de 28.8.2002, p. 7).
JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
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2. Apresenta as suas observações na resolução que se segue;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução que dela constitui parte
integrante ao Conselho, à Comissão, ao Tribunal de Justiça da União Europeia, ao Tribunal de Contas,
ao Provedor de Justiça Europeu e à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, e de prover à
respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L).

O Presidente

O Secretário-Geral

Martin SCHULZ

Klaus WELLE
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RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 23 de outubro de 2012
que contém as observações que constituem parte integrante da decisão sobre a quitação pela
execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2010, Secção II – Conselho
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2010 (1),
— Tendo em conta as contas anuais definitivas da União Europeia relativas ao exercício de 2010
[COM(2011) 473 - C7-0258/2011] (2),
— Tendo em conta o relatório anual do Conselho relativo às auditorias internas efetuadas em 2010,
dirigido à autoridade competente para a decisão de quitação,
— Tendo em conta o relatório anual do Tribunal de Contas relativo à execução do orçamento para o
exercício de 2010, acompanhado das respostas das instituições (3),
— Tendo em conta a declaração (4) relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e regularidade das
operações subjacentes, feita pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2010 nos termos do ar
tigo 287.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta a sua decisão, de 10 de maio de 2012 (5), de adiar a decisão de quitação relativa ao
exercício de 2010, assim como a resolução que constitui parte integrante dessa decisão,
— Tendo em conta o artigo 314.o, n.o 10, e os artigos 317.o, 318.o e 319.o do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 2002,
que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (6),
nomeadamente os artigos 50.o, 86.o, 145.o, 146.o e 147.o,
— Tendo em conta a Decisão n.o 31/2008 do Secretário-Geral do Conselho/Alta Representante para a
Política Externa e de Segurança Comum relativa ao reembolso das despesas de viagem dos delegados dos
membros do Conselho (7),
— Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006 entre o Parlamento Europeu, o
Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (8),
— Tendo em conta o artigo 77.o e o Anexo VI do seu Regimento,
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A7-0301/2012),
A. Considerando que os cidadãos têm o direito de saber como são utilizados os impostos que pagam e
como é exercido o poder conferido às instâncias políticas (9),
B. Considerando que o Conselho, enquanto instituição da União, deve ser sujeito à responsabilidade
democrática de prestar contas perante os cidadãos da União no que diz respeito à implementação de
fundos da União,
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C. Considerando que o Parlamento é a única instituição da União eleita por sufrágio direto e é responsável
pela decisão de quitação pela execução do orçamento geral da União,

1.

Sublinha o papel que o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia confere ao Parlamento
Europeu quanto à quitação orçamental;

2.

Reitera que, em conformidade com o artigo 335.o do TFUE, «a União é representada por cada uma das
instituições, ao abrigo da respetiva autonomia administrativa, no tocante às questões ligadas ao respe
tivo funcionamento»; isto significa que, tendo em conta o artigo 50.o do Regulamento Financeiro, cada
uma das instituições é responsável pela execução do respetivo orçamento;

3.

Recorda que, em conformidade com o artigo 77.o do seu Regimento, «as disposições relativas ao
processo de quitação à Comissão pela execução do orçamento aplicam-se ao processo de quitação: […]

— aos responsáveis pela execução dos orçamentos de outras instituições e organismos da União
Europeia, tais como o Conselho (na parte relativa à sua atividade enquanto órgão executivo), o
Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Contas, o Comité Económico e Social Europeu
e o Comité das Regiões»;

Parecer do Tribunal de Contas sobre o Conselho na declaração de fiabilidade de 2010
4.

Salienta que, no seu relatório anual de 2010, o Tribunal de Contas criticou o financiamento do projeto
imobiliário «Résidence Palace» por causa dos adiantamentos efetuados (ponto 7.19); observa que o
Tribunal de Contas constatou que, no período 2008-2010, o montante total dos adiantamentos
efetuados pelo Conselho ascenderam a 235 milhões de EUR; verifica que os montantes pagos eram
provenientes de rubricas orçamentais subutilizadas; sublinha que a expressão «subutilizada» é uma
forma politicamente correta de qualificar uma dotação orçamental de excessiva; frisa que, em 2010,
o Conselho reforçou a rubrica orçamental «Aquisição de bens imobiliários» com 40 milhões de EUR;

5.

Toma conhecimento das explicações do Conselho de que as dotações foram disponibilizadas através de
transferências orçamentais autorizadas pela autoridade orçamental de acordo com os procedimentos
previstos nos artigos 22.o e 24.o do Regulamento Financeiro;

6.

Corrobora o parecer do Tribunal de Contas de que tal procedimento viola o princípio da verdade
orçamental, apesar das economias obtidas a nível do pagamento da renda;

7.

Regista a resposta do Conselho segundo a qual os montantes das rubricas orçamentais relativas à
interpretação e às despesas de viagem das delegações deverão ser mais condicentes com o consumo
efetivo, e deseja que o planeamento orçamental seja melhorado a fim de que as práticas atuais sejam
evitadas futuramente;

8.

Recorda ao Tribunal de Contas o pedido do Parlamento de que, no âmbito da elaboração do seu
relatório anual relativo ao exercício de 2010, efetue uma avaliação aprofundada dos sistemas de
supervisão e de controlo existentes no Conselho, à semelhança das avaliações que efetuou em relação
ao Tribunal de Justiça, ao Provedor de Justiça Europeu e à Autoridade Europeia para a Proteção de
Dados;

9.

Reitera que uma supervisão eficiente sobre o processo de execução orçamental é um assunto de grande
responsabilidade e o seu desempenho depende inteiramente de uma cooperação interinstitucional sem
entraves entre o Conselho e o Parlamento;
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Questões pendentes
10. Lamenta as permanentes dificuldades encontradas face ao Conselho no quadro dos processos de
quitação para os exercícios de 2007, 2008 e 2009, tendo em vista o estabelecimento de um diálogo
aberto e formal com a Comissão do Controlo Orçamental e a resposta às perguntas desta comissão;
recorda que o Parlamento recusou dar quitação ao Secretário-Geral do Conselho pela execução do
orçamento do Conselho para o exercício de 2009 pelos motivos referidos nas suas resoluções de 10 de
maio de 2011 (1) e 25 de outubro de 2011 (2);
11. Acusa a receção de uma série de documentos destinados ao processo de quitação de 2010 (demons
trações financeiras definitivas de 2010, incluindo as contas, o relatório de atividades financeiras e o
resumo das auditorias internas de 2010); continua a aguardar a totalidade dos documentos necessários
à quitação (incluindo os relativos à auditoria interna completa realizada em 2010);
12. Reitera que o presidente da Comissão do Controlo Orçamental enviou, a 31 de janeiro de 2012, uma
carta (3) à Presidência em exercício do Conselho, solicitando resposta às questões que acompanhavam a
referida carta no quadro da decisão de quitação;
13. Recorda que, na sua resolução que contém as observações que constituem parte integrante da Decisão
de 10 de maio de 2012, acima citada, sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União
Europeia para o exercício de 2010, Secção II – Conselho, o Parlamento Europeu formulou 26 perguntas
adicionais relativas ao processo de quitação;
14. Lamenta o facto de o Conselho se recusar a responder a essas perguntas;
15. Lamenta igualmente que o Conselho tenha recusado o convite do Parlamento para assistir à reunião
durante a qual a Comissão do Controlo Orçamental debateu a quitação ao Conselho relativa ao
exercício de 2010;
16. Lamenta o facto de a atitude do Conselho obstar ao controlo democrático, bem como à transparência e
prestação de contas perante os contribuintes da União;
17. Saúda, contudo, o facto de a Presidência em exercício do Conselho ter aceitado o convite do Parla
mento para assistir aos debates sobre os relatórios de quitação relativos ao exercício de 2010, na sessão
plenária de 10 de maio de 2012; partilha a sua opinião de que seria conveniente que o Parlamento e o
Conselho chegassem a acordo sobre a preparação da quitação com a maior brevidade possível;
18. Manifesta o seu agradecimento à Presidência dinamarquesa pelo seu apoio construtivo durante o
processo de quitação relativo ao exercício de 2010; lamenta, todavia, que a Presidência dinamarquesa
não tenha conseguido manter os resultados das Presidências espanhola e sueca;
Concessão da quitação: um direito do Parlamento
19. Salienta o direito do Parlamento de conceder quitação de acordo com o previsto nos artigos 316.o,
317.o e 319.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, os quais devem ser interpretados
à luz do seu contexto e finalidade, que consiste em submeter a execução da totalidade do orçamento da
União, sem exceção, ao controlo e escrutínio parlamentares e conceder quitação autonomamente, não
só em relação à secção do orçamento executada pela Comissão, mas também às secções do orçamento
executadas pelas outras instituições visadas no artigo 1.o do Regulamento Financeiro;
20. Constata que a Comissão, na sua resposta de 25 de novembro de 2011 à carta do presidente da
Comissão do Controlo Orçamental, declara ser desejável que o Parlamento continue a conceder, a adiar
ou a recusar a quitação às outras instituições, como tem sido feito até agora, o que torna ainda menos
compreensível o caráter excecional da posição do Conselho;
(1) JO L 250 de 27.9.2011, p. 25.
(2) JO L 313 de 26.11.2011, p. 13.
(3) Carta n.o 301653 de 31 de janeiro de 2012.
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21. Considera que é necessário, para todos os efeitos, proceder a uma avaliação da gestão do Conselho,
enquanto instituição da União, durante o exercício em apreciação, sendo deste modo respeitadas as
prerrogativas do Parlamento, designadamente a garantia de uma responsabilidade democrática perante
os cidadãos da União;
22. Recorda que as despesas do Conselho devem ser examinadas da mesma forma que as das outras
instituições, e entende que os principais elementos desse exame devem ser, entre outros:
a) Uma reunião oficial a realizar entre representantes do Conselho e da comissão parlamentar com
petente para o processo de quitação, com base num questionário escrito, a fim de obter resposta às
perguntas dos membros da comissão;
b) Como indicado na sua resolução, de 16 de junho de 2010 (1), sobre a quitação pela execução do
orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, Secção II – Conselho, a quitação deve
basear-se nos seguintes documentos escritos, apresentados por todas as instituições:
— as contas do exercício precedente relativas às respetivas operações orçamentais,
— um balanço financeiro que descreva os seus ativos e passivos,
— o relatório anual de atividades relativo à sua gestão orçamental e financeira,
— o relatório anual do seu auditor interno,
— a publicação das decisões orçamentais internas do Conselho;
23. Lamenta que não tenha sido possível chegar a acordo sobre as formas de melhorar o processo de
quitação nas negociações relativas a um regulamento financeiro revisto;
24. Congratula-se com a organização de um seminário, na Comissão do Controlo Orçamental, sobre os
diferentes papéis do Parlamento Europeu e do Conselho no âmbito do processo de quitação, que
poderiam tomar em consideração, nomeadamente, os seguintes elementos:
— o artigo 13.o, n.o 2, do Tratado da União Europeia (TUE), que convida as instituições a manter entre
si uma cooperação leal;
— o artigo 319.o do TFUE, que define o papel do Conselho e do Parlamento Europeu no processo de
quitação,
i) o papel do Conselho consiste em apresentar uma recomendação ao Parlamento Europeu rela
tivamente à quitação de todas as instituições e organismos da União,
ii) o papel do Parlamento Europeu consiste em decidir sobre a quitação de todas as instituições e
organismos da União;
— a autonomia administrativa de cada uma das instituições da União no que diz respeito ao respetivo
funcionamento;
— os artigos do Regulamento Financeiro relativos à quitação (artigos 145.o a 147.o);
— o princípio democrático fundamental da transparência e da responsabilidade;
— o objetivo de reforçar a eficácia, a eficiência e a economia na execução orçamental;
(1) JO L 252 de 25.9.2010, p. 24.
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— tendo em vista o desempenho dos papéis respetivos do Parlamento e do Conselho, o TFUE e o
Regulamento Financeiro estabelecem quais os documentos que devem ser facultados à autoridade
responsável pela quitação:
i) o relatório anual do Tribunal de Contas, acompanhado das respostas das instituições fiscalizadas
às observações do Tribunal de Contas, incluindo a declaração de fiabilidade, e outros relatórios
especiais do Tribunal de Contas,
ii) um relatório anual de atividades baseado nos resultados alcançados, em particular no que diz
respeito às indicações dadas pelo Parlamento e pelo Conselho nos termos do artigo 319.o do
TFUE,
iii) as contas do ano financeiro findo relativas às operações orçamentais,
iv) um balanço financeiro que descreva o ativo e passivo,
v) um relatório sobre a gestão orçamental e financeira,
vi) um relatório sintético sobre o número e o tipo de auditorias internas realizadas, as recomen
dações apresentadas e as medidas tomadas em resposta a essas recomendações;
— o Conselho deverá apresentar ao Parlamento Europeu, enquanto autoridade de decisão responsável
pela quitação, todas as informações relacionadas com a quitação que o Parlamento solicite;
— o Conselho responderá por escrito às perguntas do Parlamento relacionadas com a quitação;
— todas as instituições e organismos da União deverão ter o mesmo tratamento no quadro da
elaboração, pelo Conselho, da sua recomendação sobre a quitação;
— antes do fim de janeiro de 2013, será organizada uma reunião entre o Parlamento Europeu e o
Conselho sobre as questões relativas à quitação, referentes aos pontos acima referidos;
— a Presidência do Conselho deverá participar ativamente na apresentação do relatório anual do
Tribunal de Contas e no debate sobre a quitação na sessão plenária do Parlamento.
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DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 23 de outubro de 2012
sobre a quitação pela execução do orçamento da Autoridade Europeia para a Segurança dos
Alimentos para o exercício de 2010
(2012/800/UE)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta as contas anuais definitivas da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos
relativas ao exercício de 2010,
— Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Autoridade Europeia para
a Segurança dos Alimentos relativas ao exercício de 2010, acompanhado das respostas da Autoridade (1),
— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 21 de fevereiro de 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),
— Tendo em conta a Decisão do Parlamento Europeu de 10 de maio de 2012 (2) que adia a decisão sobre a
quitação pela execução do orçamento da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos para o
exercício de 2010, a resolução que a acompanha e as respostas do Diretor Executivo da Autoridade,
— Tendo em conta o artigo 319.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 2002,
que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (3),
nomeadamente o artigo 185o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (4) que
institui a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, nomeadamente o seu artigo 44.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 2343/2002 da Comissão, de 19 de novembro de
2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos referidos no artigo 185.o do
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, que institui o Regulamento Financeiro apli
cável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (5), nomeadamente o seu artigo 94.o,
— Tendo em conta a declaração comum sobre as agências descentralizadas e a abordagem comum anexa à
mesma, acordadas em junho de 2012 pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, fruto
da atividade do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre as agências descentralizadas criado em março
de 2009, nomeadamente as secções da abordagem comum relativas à governação, operação, programa
ção, responsabilização e transparência,
— Tendo em conta o artigo 77.o e o anexo VI do seu Regimento,
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão do
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0299/2012),
1. Dá quitação ao Diretor Executivo da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos pela execução
do orçamento da Autoridade para o exercício de 2010;
2. Regista as suas observações na resolução que se segue;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução que dela constitui parte
integrante ao Diretor Executivo da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, ao Conselho,
à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da
União Europeia (série L).
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RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 23 de outubro de 2012
que contém as observações que constituem parte integrante da sua Decisão de quitação pela
execução do orçamento da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos para o exercício
de 2010
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta as contas anuais definitivas da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos
relativas ao exercício de 2010,
— Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Autoridade Europeia para
a Segurança dos Alimentos relativas ao exercício de 2010, acompanhado das respostas da Autoridade (1),
— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 21 de fevereiro de 2012 (06083/2012 –
C7-0051/2012),
— Tendo em conta a Decisão do Parlamento Europeu de 10 de maio de 2012 (2) que adia a decisão sobre a
quitação pela execução do orçamento da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos para o
exercício de 2010, a resolução que a acompanha e as respostas do Diretor Executivo da Autoridade,
— Tendo em conta o artigo 319.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 2002,
que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (3),
nomeadamente o artigo 185.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (4) que
institui a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, nomeadamente o seu artigo 44.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 2343/2002 da Comissão, de 19 de novembro de
2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos referidos no artigo 185.o do
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, que institui o Regulamento Financeiro apli
cável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (5), nomeadamente o seu artigo 94.o,
— Tendo em conta a declaração comum sobre as agências descentralizadas e a abordagem comum anexa à
mesma, acordadas em junho de 2012 pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, fruto
da atividade do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre as agências descentralizadas criado em março
de 2009, nomeadamente as secções da abordagem comum relativas à governação, operação, programa
ção, responsabilização e transparência,
— Tendo em conta o artigo 77.o e o anexo VI do seu Regimento,
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão do
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0299/2012),
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A. Considerando que, em 10 de maio de 2012, o Parlamento Europeu adiou a decisão de quitação e de
encerramento das contas da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a Autoridade), para o
exercício de 2010;
B. Considerando que a Autoridade forneceu extensas respostas à autoridade de quitação por cartas enviadas
em 29 de junho de 2012 e 20 de agosto de 2012;
C. Considerando que a quitação é um instrumento eficaz do Parlamento Europeu, que requer uma decisão
baseada em argumentos concretos e relevantes; recordando, neste contexto, as normas em vigor, a saber,
o Estatuto dos Funcionários e o Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias, o
Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias, o regulamento que
institui a Autoridade e as políticas e procedimentos específicos estabelecidos pela Autoridade;
Gestão orçamental e financeira
1. Assinala a declaração da Autoridade, nos termos da qual foram agora tomadas medidas adequadas para
melhorar a gestão financeira, e que a taxa de execução no que se refere às dotações de autorização estava
próxima dos 100 % em 2011;
2. Saúda as informações obtidas que dão conta de reduções significativas nos custos das reuniões do
Conselho de Administração, que se elevaram a 6 175 EUR por membro em 2010; louva, em particular,
a redução das despesas em 66 %, em comparação com 2010, conseguidas através da comutação para
fluxo contínuo «streaming» áudio a pedido, usando o inglês como a única língua para as reuniões do
Conselho de Administração, e realizando todas as reuniões nas instalações da Autoridade em Parma;
Processo de gestão de contratos
3. Toma nota do facto de a Autoridade ter desenvolvido uma «ferramenta de subvenções e de contratos
públicos» para melhorar o acompanhamento do processo de adjudicação, a gestão dos contratos e a
capacidade de previsão dos pagamentos; assinala que a nova base de dados sobre contratos públicos e
subvenções começou a funcionar em 28 de junho de 2012;
Conflito de interesses e transparência
4. Constata que a principal função da Autoridade consiste em emitir pareceres científicos independentes e
transparentes sobre questões com impacto direto ou indireto na segurança dos géneros alimentícios e
dos alimentos para animais;
5. Assinala a necessidade de tomar medidas que permitam garantir a credibilidade da Autoridade;
6. Saúda a organização, prevista para outubro de 2012, de um seminário sobre ética e integridade,
obrigatório para todos os membros do Conselho de Administração, e solicita ao Conselho de Adminis
tração que aplique efetivamente o seu código de conduta e adote disposições tendentes a prevenir e a
sancionar situações de «porta giratória», a fim de evitar que, no futuro, se reproduzam situações seme
lhantes à que afetou a sua anterior presidente em 2010;
7. Recorda que já em ocasiões anteriores salientara um certo número de deficiências relacionadas com
conflitos de interesses, declarações de interesses e transparência; frisa que, em 2010, a anterior Presidente
do Conselho de Administração da Autoridade não declarou que pertencia ao Conselho de Administração
do International Life Sciences Institute (ILSI), apesar de este instituto ser financiado por empresas do setor
alimentar, químico e farmacêutico; é de notar, contudo, que os membros do Conselho de Administração
da Autoridade não são nomeados pelo Diretor Executivo e não podem, por conseguinte, ser por ele
despedidos;
8. Saúda o compromisso da Autoridade de propor ao seu Conselho de Administração a eleição do seu
presidente por votação pública; considera que um procedimento transparente reforçará a responsabili
zação do Conselho de Administração;
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Toma conhecimento de todas as novas políticas, normas e medidas de execução que foram estabele
cidas desde 2007 para evitar os conflitos de interesses a nível dos peritos científicos e do pessoal; saúda,
neste contexto, o código de conduta do Conselho de Administração da Autoridade e a respetiva
abordagem ativa na revisão das suas declarações de interesse, bem como as novas regras de controlo
de conflitos de interesse em vigor desde julho de 2012, utilizadas de forma proativa na renovação dos
painéis científicos; declara a sua determinação em acompanhar o impacto destas medidas; afirma que
continuará a convidar o Diretor Executivo para trocas de pontos de vista regulares, a promover o
intercâmbio de informações nomeadamente através da pessoa de contacto designada de entre os seus
membros e a efetuar visitas à Autoridade de dois em dois anos; recorda que a última visita teve lugar
em maio de 2012;

10. Assinala que a nova política da Autoridade em matéria de «independência e processos de tomada de
decisão científica», bem como as respetivas regras de aplicação que entraram em vigor em julho de
2012 são compatíveis com as orientações da OCDE, tal como a nova definição de «conflito de
interesses» estabelecida pela Autoridade; toma nota de que, segundo a Autoridade, a infração às regras
da política de independência por parte de um perito dá origem, na prática, à sua exclusão por um
período de 5 anos; propõe a introdução de um conjunto exaustivo de sanções proporcionadas como
parte das normas de execução da política de independência;

11. Assinala que a Autoridade programou uma avaliação da sua política de independência para fins de
2013 e se comprometeu a considerar, entre outras, a possibilidade de publicar os resultados dos
procedimentos aplicados aos casos de abuso de confiança, incluindo os resultados do procedimento
de verificação da integridade do exame científico, e a alargar e reforçar o mandato do seu Comité sobre
Conflitos de Interesses, por exemplo, com um mandato semelhante ao do Comité de Deontologia e de
Prevenção de Conflitos de Interesses da Agência Nacional francesa de Segurança Sanitária da Alimen
tação, do Ambiente e do Trabalho (ANSES); espera que a Autoridade informe a autoridade de quitação
a este respeito até ao início do próximo processo de quitação;

12. Incentiva a Autoridade a reforçar mais a sua política de independência e a ponderar adotar normas que
incluam, entre outras, sanções e publicar o curriculum vitae e as declarações de interesses dos peritos e
cientistas internos;

13. Está firmemente convencido de que devem ser tomadas medidas adequadas em caso de incumprimento
das disposições em vigor; considera que, nesses casos, a Agência deverá elaborar um plano de ação,
acompanhado de um calendário preciso, para corrigir as deficiências, que a sua execução deverá ser
acompanhada pelo Parlamento Europeu, e que esses problemas deverão ser resolvidos alterando as
normas e regulamentos em vigor a fim de eliminar eventuais lacunas;

14. Assinala a declaração da Autoridade segundo a qual, em 4 de julho de 2012, adotou uma política em
matéria de presentes e hospitalidade; enaltece esta iniciativa e convida a Autoridade a publicar essa
política no seu sítio web;

15. Regista que a Autoridade previu em 1 de outubro de 2012 lançar a sua primeira avaliação de uma
amostra aleatória de declarações de interesse, a fim de comprovar a sua coerência com a sua nova
política de independência e as respetivas regras de execução; espera que a Autoridade partilhe os
resultados da avaliação de todas as declarações com a autoridade de quitação até 1 de março de 2013,
para que possam refletir-se no próximo processo de quitação;

16. Reconhece o compromisso assumido pela Autoridade de trabalhar com a Comissão na definição das
modalidades do pleno acesso do público aos dados brutos não publicados;

17. Sublinha que oito dos painéis, bem como a comissão científica da Autoridade, foram renovados em
junho de 2012; enaltece a publicação das declarações de interesse dos peritos nomeados recentemente
no sítio web da Autoridade, observando no entanto que alguns dos curricula vitae ainda não estão
disponíveis; solicita à Autoridade que publique todos esses curricula até 1 de janeiro de 2013;
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18. Assinala que 37 peritos de dois painéis foram nomeados em 2011, antes da adoção pela Autoridade da
nova política sobre independência e processos de tomada de decisão científica; concorda, por isso, com
a iniciativa da Autoridade de analisar, até 31 de outubro de 2012, as suas declarações de interesses à
luz da política adotada recentemente e das regras de execução; espera que a Autoridade informe a
autoridade de quitação sobre os resultados do processo de avaliação até ao início do próximo processo
de quitação;
19. Solicita à Autoridade que inclua nos seus relatórios anuais de atividades uma secção especial que
descreva as medidas adotadas para prevenir e gerir conflitos de interesses, que deverá incluir, nomea
damente, os seguintes dados:
— o número de situações de presumível conflito de interesses verificados,
— o número de situações de «porta giratória»,
— as medidas adotadas em cada tipo de situações,
— o número de processos iniciados por abuso de confiança e as respetivas conclusões,
— as sanções aplicadas;
20. Insta a Autoridade a melhorar a abertura e a transparência do processo de avaliação do risco, de forma
a ter mais em conta as publicações científicas independentes sujeitas a revisão interpares e a propor
cionar uma justificação pormenorizada ao rejeitar opiniões divergentes; incentiva a Autoridade a in
crementar o diálogo e a cooperação com peritos externos e agências nacionais, em especial quando
estes têm pontos de vista divergentes sobre um processo específico de avaliação do risco;
21. Congratula-se, de uma forma geral, com a declaração comum e com a abordagem comum sobre as
agências descentralizadas acima citadas, que abordam e aceitam alguns elementos relevantes para a
quitação, e está convicto de que o roteiro sobre o acompanhamento da abordagem comum, a apre
sentar pela Comissão até ao final de 2012, terá devidamente em conta estas questões;
22. No que respeita às outras observações de natureza horizontal que acompanham a sua decisão de
quitação, remete para a sua Resolução de 10 de maio de 2012 (1) sobre o desempenho, a gestão
financeira e o controlo das agências.

(1) JO L 286 de 17.10.2012, p. 388.
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DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 23 de outubro de 2012
sobre o encerramento das contas da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos relativas
ao exercício de 2010
(2012/801/UE)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Tendo em conta as contas anuais definitivas da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos
relativas ao exercício de 2010,
— Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Autoridade Europeia para
a Segurança dos Alimentos relativas ao exercício de 2010, acompanhado das respostas da Autoridade (1),
— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 21 de fevereiro de 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),
— Tendo em conta a Decisão do Parlamento Europeu de 10 de maio de 2012 (2) que adia a decisão sobre a
quitação pela execução do orçamento da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos para o
exercício de 2010, a resolução que a acompanha e as respostas do Diretor Executivo da Autoridade,
— Tendo em conta o artigo 319.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 2002,
que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (3),
nomeadamente o artigo 185.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (4) que
institui a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, nomeadamente o seu artigo 44.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 2343/2002 da Comissão, de 19 de novembro de
2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos referidos no artigo 185.o do
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, que institui o Regulamento Financeiro apli
cável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (5), nomeadamente o seu artigo 94.o,
— Tendo em conta a declaração comum sobre as agências descentralizadas e a abordagem comum anexa à
mesma, acordadas em junho de 2012 pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, fruto
da atividade do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre as agências descentralizadas criado em Março
de 2009, nomeadamente as secções da abordagem comum relativas à governação, operação, programa
ção, responsabilização e transparência,
— Tendo em conta o artigo 77.o e o anexo VI do seu Regimento,
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão do
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0299/2012),
1. Aprova o encerramento das contas da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos relativas ao
exercício de 2010;
2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Diretor Executivo da Autoridade Europeia
para a Segurança dos Alimentos, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de
prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L).
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(5 )
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O Presidente

O Secretário-Geral

Martin SCHULZ

Klaus WELLE
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DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 23 de outubro de 2012
sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência Europeia de Medicamentos para o
exercício de 2010
(2012/802/UE)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Atendendo às contas anuais definitivas da Agência Europeia de Medicamentos relativas ao exercício de
2010,

— Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas da Agência
Europeia de Medicamentos relativas ao exercício de 2010, acompanhado das respostas da Agência (1),

— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 21 de fevereiro de 2012 (06083/2012 –
C7-0051/2012),

— Tendo em conta a Decisão do Parlamento Europeu de 10 de maio de 2012 (2) que adia a decisão sobre a
quitação pela execução do orçamento da Agência Europeia de Medicamentos para o exercício de 2010, a
Resolução que a acompanha e as respostas do Diretor Executivo da Agência,
— Tendo em conta o artigo 319.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 2002,
que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (3),
nomeadamente o artigo 185.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho (4) que
institui a Agência Europeia de Medicamentos, nomeadamente o seu artigo 68.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 2343/2002 da Comissão, de 19 de novembro de
2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos referidos no artigo 185.o do
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, que institui o Regulamento Financeiro apli
cável ao orçamento geral das Comunidades (5), nomeadamente o seu artigo 94.o,

— Tendo em conta a declaração comum sobre as agências descentralizadas e a abordagem comum anexa à
mesma, acordadas em junho de 2012 pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, fruto
da atividade do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre as agências descentralizadas criado em março
de 2009, nomeadamente as secções da abordagem comum relativas à governação, operação, programa
ção, responsabilização e transparência,
— Tendo em conta o artigo 77.o e o Anexo VI do seu Regimento,

— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão do
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0298/2012),
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1. Dá quitação ao Diretor Executivo da Agência Europeia de Medicamentos pela execução do orçamento da
Agência para o exercício de 2010;
2. Regista as suas observações na resolução que se segue;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, e a resolução que desta constitui parte
integrante, ao Diretor Executivo da Agência Europeia de Medicamentos, ao Conselho, à Comissão e ao
Tribunal de Contas, bem como de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia
(série L).

O Presidente

O Secretário-Geral

Martin SCHULZ

Klaus WELLE
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RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 23 de outubro de 2012
que contém as observações que constituem parte integrante da decisão sobre a quitação pela
execução do orçamento da Agência Europeia de Medicamentos para o exercício de 2010
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Atendendo às contas anuais definitivas da Agência Europeia de Medicamentos relativas ao exercício de
2010,
— Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas da Agência
Europeia de Medicamentos relativas ao exercício de 2010, acompanhado das respostas da Agência (1),
— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 21 de fevereiro de 2012 (06083/2012 —
C7-0051/2012),
— Tendo em conta a Decisão do Parlamento Europeu de 10 de maio de 2012 (2) que adia a decisão sobre a
quitação pela execução do orçamento da Agência Europeia de Medicamentos para o exercício de 2010, a
Resolução que a acompanha e as respostas do Diretor Executivo da Agência,
— Tendo em conta o artigo 319.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 2002,
que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (3),
nomeadamente o artigo 185.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho (4) que
institui a Agência Europeia de Medicamentos nomeadamente o seu artigo 68.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 2343/2002 da Comissão, de 19 de novembro de
2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos referidos no artigo 185.o do
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, que institui o Regulamento Financeiro apli
cável ao orçamento geral das Comunidades (5), nomeadamente o seu artigo 94.o,
— Tendo em conta a declaração comum sobre as agências descentralizadas e a abordagem comum anexa à
mesma, acordadas em junho de 2012 pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, fruto
da atividade do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre as agências descentralizadas criado em março
de 2009, nomeadamente as secções da abordagem comum relativas à governação, operação, programa
ção, responsabilização e transparência,
— Tendo em conta o artigo 77.o e o Anexo VI do seu Regimento,
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão do
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0298/2012),
A. Considerando que, em 10 de maio de 2012, o Parlamento Europeu adiou a decisão de quitação e de
encerramento das contas da Agência Europeia de Medicamentos (a Agência) para o exercício de 2010;
B. Considerando que a Agência corrigiu em larga medida as deficiências identificadas no relatório de 10 de
maio de 2012 e apresentou informações substanciais à autoridade de quitação, por cartas de 2 e 6 de
julho de 2012 e de 2, 7 e 24 de agosto de 2012;
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C. Considerando que a quitação é um instrumento eficaz do Parlamento Europeu, que requer uma decisão
baseada em argumentos concretos e importantes; recordando, neste contexto, as normas em vigor, a
saber, o Estatuto dos Funcionários e o Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias,
o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias, o regulamento que
cria a Agência e as políticas e procedimentos específicos estabelecidos pela Agência;

1.

Recorda a importância do trabalho da Agência, que emite os melhores pareceres científicos sobre todas
as questões relacionadas com a avaliação da qualidade, da segurança e da eficácia dos medicamentos
para uso humano e veterinário, tanto para os Estados-Membros como para as instituições da UE;

Seguimento da quitação pela execução do exercício de 2009
2.

Constata que, em 7 de junho de 2012, o Conselho de Administração aprovou a nova estrutura e
competência da Comissão Consultiva das Compras e dos Contratos; congratula-se com o facto de a
Agência ter criado um plano plurianual de adjudicação de contratos para 2012-2014, tal como
solicitado pela autoridade de quitação no relatório de quitação relativo ao exercício de 2009;

Transição e anulação de dotações
3.

Recorda que o Tribunal de Contas reportou um nível elevado de transições para o exercício de 2010,
bem como o não respeito do princípio da anualidade orçamental; congratula-se com o facto de a
Agência ter reforçado os procedimentos de previsão das receitas das taxas através da criação de uma
equipa que analisa, em estreita cooperação com a indústria farmacêutica, a situação da investigação de
produtos farmacêuticos antes da apresentação à Agência; regista o firme compromisso da Agência de
trabalhar com a Direção-Geral do Orçamento, a fim de alcançar um quadro estável com a atual revisão
do Regulamento Financeiro geral;

4.

Apoia plenamente todos os esforços envidados pela Agência, a nível executivo e administrativo, para
reestruturar o sistema de pagamento de serviços prestados pelas autoridades dos Estados-Membros, que
deveria basear-se claramente nos custos reais; congratula-se, por isso, com a iniciativa da Agência de
preparar uma nova proposta a apresentar ao Conselho de Administração; insta o Conselho de Adminis
tração a debater este sistema de pagamento e a tomar uma decisão sobre o assunto quanto antes;

Transparência e gestão de conflitos de interesses
5.

Observa que a Agência está a organizar um seminário, em novembro de 2012, que reunirá um amplo
leque de partes interessadas, visando desenvolver as modalidades para permitir o acesso público aos
dados dos ensaios clínicos, e que a seleção e formação do pessoal científico da Agência, que tem por
objetivo reforçar a análise de dados brutos, está a progredir;

6.

Constata que a Agência melhorou o âmbito e a metodologia dos controlos sistemáticos ex ante e ex post
relacionados com a análise das declarações de interesses, e saúda também a decisão da Agência de
realizar uma avaliação anual da sua política revista em matéria de declarações de interesses; convida, por
conseguinte, a Agência a informar a autoridade de quitação semestralmente sobre a aplicação da sua
política revista e, nomeadamente, sobre os controlos sistemáticos ex ante e ex post;

7.

Regista com satisfação que a Agência iniciou a publicação das atas de algumas das reuniões dos comités
científicos, tendo começado pelo Comité Pediátrico, em julho de 2012; observa que o processo de
publicação das atas de todas as reuniões dos comités científicos apenas ficará concluído no final de
2013;

8.

Constata que as preocupações levantadas em relação aos circuitos financeiros e aos potenciais conflitos
de interesses no âmbito do processamento dos pagamentos, devido a uma separação insuficiente de
funções, foram abordadas pela Agência através da introdução de um software de contabilidade SAP
como sistema financeiro central;
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Salienta que em junho de 2012 ocorreu uma situação de «porta giratória» na Agência, quando o
anterior chefe do Serviço Jurídico se tornou conselheiro principal num escritório de advocacia sedeado
nos Estados Unidos, que tem várias empresas da indústria farmacêutica como clientes; observa que o
Diretor Executivo da Agência iniciou uma revisão do trabalho realizado pelo anterior chefe do Serviço
Jurídico; solicita à Agência que informe a autoridade de quitação sobre as conclusões desta revisão até
ao final de 2012;

10. Observa que a Agência empreendeu um processo de análise das declarações de interesses dos seus
peritos e membros de comité que participaram ativamente nas atividades da Agência entre 1 de janeiro
e 31 de maio de 2012, confrontando-as com os respetivos curricula vitae; constata que 54 % dos peritos
e membros de comité apresentaram à Agência um curriculum vitae atualizado; exorta a Agência a
informar a autoridade de quitação sobre o calendário e as conclusões do processo de análise para os
restantes 46 %, até ao início do próximo processo de quitação;

11. Congratula-se com o facto de a Agência ter tomado a iniciativa de publicar na sua página de Internet as
declarações de interesses do pessoal dirigente e dos peritos que participam na avaliação dos medica
mentos; verifica com interesse que a lista de peritos indica também o seu nível de risco em termos de
conflitos de interesses; saúda o compromisso, assumido pela Agência, de publicar juntamente com as
declarações de interesses os perfis profissionais e académicos dos peritos científicos que fazem parte das
suas bases de dados de peritos, a partir do primeiro trimestre de 2013, e afirma que acompanhará
atentamente essa publicação durante os futuros processos de quitação;

12. Congratula-se com a intenção, anunciada pela Agência, de introduzir um sistema ex ante e ex post de
declarações de interesses, nomeadamente através da comparação com os curricula vitae e as informações
fornecidos pelos peritos a nível nacional; solicita à Agência que envie à autoridade de controlo orça
mental um calendário preciso da aplicação do novo sistema;

13. Concorda com a opinião da Agência de que, para atingir um nível elevado de fiabilidade e veracidade
das declarações de interesses, é necessário que as empresas farmacêuticas publiquem a lista dos peritos e
dos centros de investigação com os quais trabalham, bem como o montante dos laços financeiros que
os unem; concorda igualmente com a opinião da Agência de que é oportuno examinar a pertinência de
uma iniciativa legislativa neste domínio;

14. Reconhece os esforços da Agência para dar resposta às preocupações da autoridade de quitação no que
respeita à prevenção e gestão de conflitos de interesses; regista, nomeadamente, os relatórios de 29 de
junho e de 7 de agosto de 2012, recebidos pela autoridade de quitação, sobre a revisão das situações de
gestão de conflitos de interesses identificadas pelo SAI e sobre a revisão de eventuais conflitos de
interesse dos peritos que participam na avaliação do medicamento Pandemrix;

15. Está firmemente convencido de que devem ser tomadas medidas adequadas em caso de incumprimento
das disposições em vigor; considera que, nesses casos, a Agência deverá elaborar um plano de ação,
acompanhado de um calendário preciso, para corrigir as deficiências, que a sua execução deverá ser
acompanhada pelo Parlamento Europeu, e que esses problemas deverão ser resolvidos alterando as
normas e regulamentos em vigor a fim de eliminar eventuais lacunas;

16. Insta a Agência a inserir nos seus relatórios anuais de atividades uma secção específica que descreva as
medidas adotadas para prevenir e gerir conflitos de interesses, a qual deverá incluir, nomeadamente:

— o número de situações de presumível conflito de interesses verificadas,

— o número de situações de «porta giratória»,

— as medidas adotadas em cada tipo de situações,

20.12.2012

20.12.2012

PT

Jornal Oficial da União Europeia

— o número de processos iniciados por abuso de confiança e as respetivas conclusões,
— as sanções aplicadas;
solicita à Agência que informe a autoridade de quitação sobre as medidas pormenorizadas tomadas;
17. Considera positivo o facto de a comissão competente manter um contacto estreito com a Agência,
tendo convidado o diretor executivo para uma troca de pontos de vista pelo menos uma vez por ano,
tendo nomeado uma pessoa de contacto de entre os seus membros e efetuando visitas à Agência de
dois em dois anos; recorda que a última visita teve lugar em junho de 2011;
18. Congratula-se, de uma forma geral, com a declaração comum e com a abordagem comum sobre as
agências descentralizadas acima citadas, que abordam e aceitam alguns elementos relevantes para a
quitação, e está convicto de que o roteiro sobre o acompanhamento da abordagem comum, a apre
sentar pela Comissão até ao final de 2012, terá devidamente em conta estas questões;
19. No que respeita às outras observações de natureza horizontal que acompanham a sua decisão de
quitação, remete para a sua Resolução de 10 de maio de 2012 (1) sobre o desempenho, a gestão
financeira e o controlo das agências.

(1) JO L 286 de 17.10.2012, p. 388.
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DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 23 de outubro de 2012
sobre o encerramento das contas da Agência Europeia de Medicamentos relativas ao exercício de
2010
(2012/803/UE)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Atendendo às contas anuais definitivas da Agência Europeia de Medicamentos relativas ao exercício de
2010,
— Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas da Agência
Europeia de Medicamentos relativas ao exercício de 2010, acompanhado das respostas da Agência (1),
— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 21 de fevereiro de 2012 (06083/2012 –
C7-0051/2012),
— Tendo em conta a Decisão do Parlamento Europeu de 10 de maio de 2012 (2) que adia a decisão sobre a
quitação pela execução do orçamento da Agência Europeia de Medicamentos para o exercício de 2010, a
Resolução que a acompanha e as respostas do Diretor Executivo da Agência,
— Tendo em conta o artigo 319.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 2002,
que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (3),
nomeadamente o artigo 185.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho (4) que
institui a Agência Europeia de Medicamentos, nomeadamente o seu artigo 68.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 2343/2002 da Comissão, de 19 de novembro de
2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos referidos no artigo 185.o do
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, que institui o Regulamento Financeiro apli
cável ao orçamento geral das Comunidades (5), nomeadamente o seu artigo 94.o,
— Tendo em conta a declaração comum sobre as agências descentralizadas e a abordagem comum anexa à
mesma, acordadas em junho de 2012 pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, fruto
da atividade do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre as agências descentralizadas criado em março
de 2009, nomeadamente as secções da abordagem comum relativas à governação, operação, programa
ção, responsabilização e transparência,
— Tendo em conta o artigo 77.o e o Anexo VI do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão do
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0298/2012),
1. Aprova o encerramento das contas da Agência Europeia de Medicamentos relativas ao exercício de 2010;
2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Diretor Executivo da Agência Europeia de
Medicamentos, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de prover à respetiva
publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L).
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DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 23 de outubro de 2012
sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência Europeia do Ambiente para o exercício de
2010
(2012/804/UE)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Atendendo às contas anuais definitivas da Agência Europeia do Ambiente relativas ao exercício de 2010,
— Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas da Agência
Europeia do Ambiente relativas ao exercício de 2010, acompanhado das respostas da Agência (1),
— Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 21 de fevereiro de 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),
— Tendo em conta a Decisão do Parlamento Europeu de 10 de maio de 2012 (2) que adia a decisão sobre a
quitação pela execução do orçamento da Agência Europeia de Medicamentos para o exercício de 2010, a
Resolução que a acompanha e as respostas do Diretor Executivo da Agência,
— Tendo em conta o artigo 319.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 2002,
que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (3),
nomeadamente o artigo 185o,
— Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1210/90 do Conselho, de 7 de maio de 1990, que institui a
Agência Europeia do Ambiente e a Rede Europeia de Informação e de Observação do Ambiente (4),
nomeadamente o artigo 13.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 401/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
abril de 2009, relativo à Agência Europeia do Ambiente e à Rede Europeia de Informação e de
Observação do Ambiente, (versão codificada) (5), nomeadamente o artigo 13.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 2343/2002 da Comissão, de 19 de novembro de
2002, que institui o Regulamento Financeiro-Quadro dos organismos referidos no artigo 185.o do
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, que institui o Regulamento Financeiro apli
cável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (6), nomeadamente o seu artigo 94.o,
— Tendo em conta a declaração comum sobre as agências descentralizadas e a abordagem comum anexa à
mesma, acordadas em junho de 2012 pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, fruto
da atividade do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre as agências descentralizadas criado em março
de 2009, nomeadamente as secções da abordagem comum relativas à governação, operação, programa
ção, responsabilização e transparência,
— Tendo em conta o artigo 77.o e o Anexo VI do seu Regimento,
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão do
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0300/2012),
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1. Dá quitação ao Diretor Executivo da Agência Europeia do Ambiente pela execução do orçamento da
Agência para o exercício de 2010;
2. Regista as suas observações na resolução subsequente;
3. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente decisão e a resolução que dela constitui parte
integrante ao Diretor Executivo da Agência Europeia do Ambiente, ao Conselho, à Comissão e ao
Tribunal de Contas, e de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L).

O Presidente

O Secretário-Geral

Martin SCHULZ

Klaus WELLE

PT
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RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 23 de outubro de 2012
que contém as observações que constituem parte integrante da decisão sobre a quitação pela
execução do orçamento da Agência Europeia do Ambiente para o exercício de 2010
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Atendendo às contas anuais definitivas da Agência Europeia do Ambiente relativas ao exercício de 2010,
— Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas da Agência
Europeia do Ambiente relativas ao exercício de 2010, acompanhado das respostas da Agência (1),
— Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 21 de fevereiro de 2012 (06083/2012 –
C7-0051/2012),
— Tendo em conta a Decisão do Parlamento Europeu de 10 de maio de 2012 (2) que adia a decisão sobre a
quitação pela execução do orçamento da Agência Europeia de Medicamentos para o exercício de 2010, a
Resolução que a acompanha e as respostas do Diretor Executivo da Agência,
— Tendo em conta o artigo 319.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 2002,
que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (3),
nomeadamente o artigo 185o,
— Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1210/90 do Conselho, de 7 de maio de 1990, que institui a
Agência Europeia do Ambiente e a Rede Europeia de Informação e de Observação do Ambiente (4),
nomeadamente o artigo 13.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 401/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
abril de 2009, relativo à Agência Europeia do Ambiente e à Rede Europeia de Informação e de
Observação do Ambiente, (5) nomeadamente o artigo 13.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 2343/2002 da Comissão, de 19 de novembro de
2002, que institui o Regulamento Financeiro-Quadro dos organismos referidos no artigo 185.o do
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, que institui o Regulamento Financeiro apli
cável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (6), nomeadamente o seu artigo 94.o,
— Tendo em conta a declaração comum sobre as agências descentralizadas e a abordagem comum anexa à
mesma, acordadas em junho de 2012 pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, fruto
da atividade do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre as agências descentralizadas criado em março
de 2009, nomeadamente as secções da abordagem comum relativas à governação, operação, programa
ção, responsabilização e transparência,
— Tendo em conta o artigo 77.o e o Anexo VI do seu Regimento,
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão do
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0300/2012),
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A. Considerando que, em 10 de maio de 2012, o Parlamento Europeu adiou a decisão de quitação e de
encerramento das contas da Agência Europeia do Ambiente (a seguir, a Agência), para o exercício de
2010;
B. Considerando que a Agência forneceu respostas à autoridade de quitação, por cartas de 24 de maio,
15 de junho e 3 de julho de 2012; que o Conselho de Administração da Agência forneceu informações
à autoridade de quitação sobre as medidas adotadas na sequência do adiamento da quitação de 2010,
por carta de 6 de junho de 2012;
C. Considerando que a quitação é um instrumento eficaz do Parlamento Europeu, que requer uma decisão
baseada em argumentos concretos e importantes; recordando, neste contexto, as normas em vigor, a
saber, o Estatuto dos Funcionários e o Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias,
o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias, o regulamento que
cria a Agência e as políticas e procedimentos específicos estabelecidos pela Agência;
D. Considerando que o orçamento da Agência para o exercício de 2010 era de 50 600 000 EUR, o que
representa mais 26 % do que em 2009; considerando que a contribuição da União para o orçamento da
Agência para 2010 foi de 35 258 000 EUR, o que, comparado com os 34 560 000 EUR em 2009,
representa um aumento de 2 %;
1. Acolheu sempre positivamente o fornecimento de informações, de uma forma profissional, fiável e
independente, pela Agência a todas as instituições, aos Estados-Membros e aos órgãos decisórios da
União, e espera que este profissionalismo se mantenha no futuro;
2. Observa que os níveis de execução orçamental da Agência em termos de dotações para autorizações e de
dotações para pagamentos foram, respetivamente, de 100 % e de 90,75 %;
3. Chama a atenção para o n.o 16 da abordagem comum anexa à declaração conjunta do Parlamento
Europeu, do Conselho e da Comissão sobre as agências descentralizadas; espera, sem prejuízo da
independência das agências, um procedimento de seleção aberto e transparente no que respeita à
nomeação do Diretor Executivo, em junho de 2013, que assegure uma avaliação rigorosa dos candidatos
e um nível elevado de independência; sugere, por conseguinte, que faça parte do procedimento de
nomeação para o cargo de Diretor Executivo uma audição dos candidatos nas comissões competentes
do Parlamento;
Gestão orçamental e financeira
4. Recorda que, durante cinco meses, de 22 de maio a outubro de 2010, a Agência cobriu o seu edifício
com uma fachada verde por um custo de 294 641 EUR e que não foi publicado nenhum concurso
público;
5. Recorda que, para cobrir os custos relativos à fachada verde, a rubrica orçamental 2140 - «Arranjo das
instalações» foi reforçada com uma transferência orçamental no montante de 180 872 EUR proveniente
da rubrica 2100 – «Renda», em 9 de abril de 2010;
6. Insta, por conseguinte, a Agência a definir regras internas claras para recorrer ao artigo 126.o, n.o 1,
alínea b), das normas de execução do Regulamento Financeiro; observa que o Conselho de Adminis
tração decidiu aplicar controlos ex ante às despesas excecionais;
7. Está firmemente convencido de que devem ser tomadas medidas adequadas em caso de incumprimento
das disposições em vigor; considera que, nesses casos, a Agência deverá elaborar um plano de ação,
acompanhado de um calendário preciso, para corrigir as deficiências, que a sua execução deverá ser
acompanhada pelo Parlamento Europeu, e que esses problemas deverão ser resolvidos alterando as
normas e regulamentos em vigor a fim de eliminar eventuais lacunas;
Recursos humanos
8. Observa que a Agência acolheu 12 cientistas convidados para trabalharem nas suas instalações, sem que
tenha publicado 11 dos respetivos curricula vitae – incluindo, pelo menos, o percurso académico e
profissional; constata a declaração do Conselho de Administração de que as regras para a seleção e
conduta dos cientistas convidados serão reforçadas, a fim de assegurar uma maior clareza e trans
parência, e de que a atual política da Agência em matéria de acolhimento a cientistas convidados
está a ser revista;
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Recorda que, de junho de 2010 a abril de 2011, a Diretora Executiva da Agência foi administradora e
membro do Conselho Consultivo da ONG Internacional da Earthwatch, uma organização ambiental
internacional sem fins lucrativos, tendo sido erradamente divulgado que era membro do Conselho
Consultivo Europeu da Worldwatch Europe; reconhece que a Diretora Executiva abandonou os cargos
que ocupava na Earthwatch, a conselho do Presidente do Tribunal de Contas, no contexto de um
eventual conflito de interesses;

10. Observa que, em fevereiro de 2010, antes de a Diretora Executiva estar diretamente envolvida na
Earthwatch, foi contratada uma formação para 29 membros do pessoal da Agência, incluindo a
Diretora Executiva, que passaram até 10 dias de investigação em diferentes projetos de biodiversidade
nas Caraíbas ou no Mediterrâneo geridos pela Earthwatch, e que a Agência pagou um total de
33 791,28 EUR à ONG, conforme declarado pela Diretora Executiva da Agência; assinala ainda que
o relatório final do Tribunal de Contas relativo a 2010 não continha conclusões sobre quaisquer
conflitos de interesses em relação a esta situação;
11. Constata a decisão do Conselho de Administração de aplicar controlos ex ante sobre o estatuto de
membro de diretores executivos em conselhos externos e sobre a política de formação da Agência;
12. Nota que a Agência assegura que o Worldwatch Institute Europe, em novembro de 2010, registou
como seu endereço de contacto o da Agência, sem o consentimento da mesma; nota ainda que o
Diretor Executivo do Worldwatch Institute Europe era um cientista convidado da Agência; solicita à
Agência que, no futuro, assegure uma clareza absoluta em todas as disposições relativas a cientistas
convidados; nota que;
— na sua carta de 11 de abril de 2012, a Diretora Executiva afirmou que «quando a AEA tomou
conhecimento de que o World Watch Institute Europe tinha publicado no seu sítio web que tinha
criado um gabinete europeu nas instalações da Agência foram tomadas medidas imediatas…»,
— o ato fundador do World Watch Institute Europe prova que foi estabelecido a 5 de novembro de
2010, nas instalações da Agência,
— além disso, o lançamento do World Watch Institute Europe realizou-se nas instalações da Agência,
em 25 de fevereiro de 2011, e a Diretora Executiva foi conferencista convidada, como refere o sítio
web do World Watch Institute Europe;
13. Observa que a Agência elaborou uma política de conflitos e um plano de ação atualizados, em
consonância com as recomendações do Provedor de Justiça Europeu; insta a Agência a publicar o
projeto e a promover um debate sobre a política e o plano de ação antes de os apresentar ao Conselho
de Administração;
14. Regista que o sítio web da Agência disponibilizou os curricula vitae do pessoal de gestão, membros do
comité científico; regista ainda que as declarações de interesses dos membros do comité científico foram
também disponibilizadas; salienta que, ao contrário do referido pela Agência em carta de 15 de junho
de 2012, nenhum dos curricula vitae dos membros do Conselho de Administração está atualmente
disponível no seu sítio web e observa que existe apenas uma ligação à respetiva organização; insta a
Agência, num esforço para promover uma maior transparência no que respeita à prevenção e combate
aos conflitos de interesses, a publicar no seu sítio web as declarações de interesses e os curricula vitae dos
peritos, de futuros cientistas convidados e dos membros do Conselho de Administração; considera que
estas medidas permitirão que as autoridades de quitação e os cidadãos analisem as suas qualificações,
evitando possíveis conflitos de interesses;
15. Espera receber informações sobre os inquéritos administrativos em curso relacionados com a Agência;
16. Salienta que a comissão competente quanto à matéria de fundo está em estreito contacto com a
Agência, convidando o Diretor Executivo para uma troca de pontos de vista pelo menos uma vez
por ano, nomeando uma pessoa de contacto de entre os seus membros e visitando a Agência de forma
regular; salienta que a última visita ocorreu em setembro de 2011;
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17. Sublinha que a Agência deve estabelecer contactos adequados com partes interessadas e cooperar com
intervenientes como organizações externas; salienta que essas atividades não foram acompanhadas pelas
respetivas normas e medidas, a fim de excluir o possível risco para a reputação; saúda, portanto, o
compromisso assumido pelo Conselho de Administração e pelo Diretor Executivo no sentido de tomar
medidas adequadas para eliminar esses riscos o mais rapidamente possível;
18. Congratula-se, de uma forma geral, com a declaração comum e com a abordagem comum sobre as
agências descentralizadas acima citadas, que abordam e aceitam alguns elementos relevantes para a
quitação, e está convicto de que o roteiro sobre o acompanhamento da abordagem comum, a apre
sentar pela Comissão até ao final de 2012, terá devidamente em conta estas questões;
Desempenho
19. Tem conhecimento de que a Agência está atualmente a ser submetida a uma avaliação externa periódica
que deve ser apresentada à autoridade de quitação em 2013; regista a declaração do Conselho de
Administração de que os procedimentos internos da Agência serão incluídos na avaliação;
20. No que respeita às outras observações de natureza horizontal que acompanham a sua decisão de
quitação, remete para a sua Resolução de 10 de maio de 2012 (1) sobre o desempenho, a gestão
financeira e o controlo das agências.

(1) JO L 286 de 17.10.2012, p. 388.
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DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
de 23 de outubro de 2012
sobre o encerramento das contas da Agência Europeia do Ambiente relativas ao exercício de 2010
(2012/805/UE)
O PARLAMENTO EUROPEU,

— Atendendo às contas anuais definitivas da Agência Europeia do Ambiente relativas ao exercício de 2010,
— Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas da Agência
Europeia do Ambiente relativas ao exercício de 2010, acompanhado das respostas da Agência (1),
— Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 21 de fevereiro de 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),
— Tendo em conta a Decisão do Parlamento Europeu de 10 de maio de 2012 (2) que adia a decisão sobre a
quitação pela execução do orçamento da Agência Europeia do Ambiente para o exercício de 2010, a
Resolução que a acompanha e as respostas do Diretor Executivo da Agência,
— Tendo em conta o artigo 319.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 2002,
que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (3),
nomeadamente o artigo 185.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1210/90 do Conselho, de 7 de maio de 1990, que institui a
Agência Europeia do Ambiente e a Rede Europeia de Informação e de Observação do Ambiente (4),
nomeadamente o artigo 13.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 401/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
abril de 2009, relativo à Agência Europeia do Ambiente e à Rede Europeia de Informação e de
Observação do Ambiente, (5) nomeadamente o artigo 13.o,
— Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.o 2343/2002 da Comissão, de 19 de novembro de
2002, que institui o Regulamento Financeiro-Quadro dos organismos referidos no artigo 185.o do
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, que institui o Regulamento Financeiro apli
cável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (6), nomeadamente o seu artigo 94.o,
— Tendo em conta a declaração comum sobre as agências descentralizadas e a abordagem comum anexa à
mesma, acordadas em junho de 2012 pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, fruto
da atividade do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre as agências descentralizadas criado em Março
de 2009, nomeadamente as secções da abordagem comum relativas à governação, operação, programa
ção, responsabilização e transparência,
— Tendo em conta o artigo 77.o e o Anexo VI do seu Regimento,
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão do
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0300/2012),
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1. Aprova o encerramento das contas da Agência Europeia do Ambiente relativas ao exercício de 2010;
2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Diretor Executivo da Agência Europeia do
Ambiente, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, e de prover à respetiva publicação no Jornal
Oficial da União Europeia (série L).

O Presidente

O Secretário-Geral

Martin SCHULZ

Klaus WELLE
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L 350/97

DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO
de 17 de dezembro de 2012
que altera a Decisão 2007/767/CE no que respeita à derrogação às regras de origem definidas na
Decisão 2001/822/CE do Conselho no respeitante a determinados produtos da pesca importados das
Ilhas Falkland
[notificada com o número C(2012) 9408]
(2012/806/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

(5)

É necessário assegurar a continuidade das importações
das Ilhas Falkland para a União. A Decisão 2007/767/CE
deve, pois, ser prorrogada com efeitos a partir de 1 de
dezembro de 2012, até à entrada em vigor da nova
Decisão de Associação Ultramarina, que se prevê venha
a ter efeitos em 1 de janeiro de 2014.

(6)

A Decisão 2007/767/CE deve, pois, ser alterada em con
formidade.

(7)

As medidas previstas na presente decisão estão em con
formidade com o parecer do Comité do Código Adua
neiro,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 2001/822/CE do Conselho, de 27 de
novembro de 2001, relativa à associação dos países e territórios
ultramarinos à Comunidade Europeia («Decisão de Associação
Ultramarina») (1), nomeadamente o anexo III, artigo 37.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

Em 15 de novembro de 2007, a Comissão adotou a
Decisão 2007/767/CE (2) que estabelece uma derrogação
à definição da noção de «produtos originários» a fim de
ter em conta a situação específica das Ilhas Falkland no
respeitante a várias espécies de peixes congelados do
código NC 0303, a várias espécies de filetes de peixes
congelados do código NC 0304 e às potas e lulas Loligo
congeladas e potas e lulas Illex congeladas do código NC
0307. O período de derrogação terminou em 30 de no
vembro de 2012.
Em 12 de outubro de 2012, as Ilhas Falkland solicitaram
uma nova derrogação às regras de origem definidas no
anexo III da Decisão 2001/822/CE, para o período de
1 de dezembro de 2012, até à adoção da nova Decisão
de Associação Ultramarina. O pedido abrange uma quan
tidade total de 8 750 toneladas de peixes congelados do
código NC 0303, 1 683 toneladas de filetes de peixes
congelados do código NC 0304, bem como 29 400 to
neladas de potas e lulas Loligo congeladas e 15 500 to
neladas de potas e lulas Illex congeladas do código NC
0307.
As Ilhas Falkland basearam o seu pedido no facto de os
condicionalismos de trabalho nacional e a escassez de
mão-de-obra qualificada limitarem o recrutamento das
tripulações dos navios com falklandeses. O facto de as
tripulações dos PTU, da União ou dos Estados ACP não
possuírem atualmente a competência específica necessária
em matéria de pesca resulta, designadamente, da situação
geográfica específica das Ilhas Falkland.
A derrogação às regras de origem definidas no anexo III
da Decisão 2001/822/CE deve ser concedida relativa
mente aos produtos dos códigos NC 0303 e 0304, potas
e lulas Loligo do código NC 0307 49 35 e potas e lulas
Illex do código NC 0307 99 11. A presente derrogação
justifica-se por força do artigo 37.o, n.o 1, desse anexo,
designadamente no que respeita ao desenvolvimento de
uma indústria local existente.

(1) JO L 314 de 30.11.2001, p. 1.
(2) JO L 310 de 28.11.2007, p. 19.

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A Decisão 2007/767/CE é alterada do seguinte modo:
1) No artigo 2.o, o primeiro parágrafo passa a ter a seguinte
redação:
«A derrogação prevista no artigo 1.o é aplicável aos peixes
extraídos do mar por navios ou navios-fábrica e às quanti
dades anuais fixadas no anexo da presente decisão importa
das para a União, originários das Ilhas Falkland, entre 1 de
dezembro de 2007 e 31 de dezembro de 2013.».
2) O artigo 6.o passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 6.o
A presente decisão produz efeitos de 1 de dezembro de
2007 a 31 de dezembro de 2013.».
3) O anexo é substituído pelo texto que consta do anexo da
presente decisão.
Artigo 2.o
Os destinatários da presente decisão são os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 17 de dezembro de 2012.
Pela Comissão
Algirdas ŠEMETA

Membro da Comissão
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ANEXO
«ANEXO

N.o de
ordem

09.1914

09.1915

09.1916

09.1917

Código NC

0303

ex 0304

0307 49 35

0307 99 11

Designação das mercadorias

Peixes congelados, exceto os filetes de
peixes e outra carne de peixes da po
sição 0304

Filetes de peixes, congelados

Potas e lulas da espécie Loligo Patago
nica (Loligo gahi), congeladas

Potas e lulas do género Illex, congela
das

(1) A quantidade total abrange indiscriminadamente todas as espécies.»

Quantidade total em
toneladas (1)
(tonnes)

Período

De 1.12.2007
30.11.2012

a

12 500 (por ano)

De 1.12.2012
31.12.2013

a

8 750

De 1.12.2007
30.11.2012

a

5 100 (por ano)

De 1.12.2012
31.12.2013

a

1 683

De 1.12.2007
30.11.2012

a

34 600 (por ano)

De 1.12.2012
31.12.2013

a

29 400

De 1.12.2007
30.11.2012

a

31 000 (por ano)

De 1.12.2012
31.12.2013

a

15 500

20.12.2012

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 350/99

DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO
de 19 de dezembro de 2012
que estabelece um programa específico de controlo e inspeção para as pescarias pelágicas nas águas
ocidentais do Atlântico Nordeste
(2012/807/UE)
devem ser objeto de um programa específico de controlo
e inspeção. Esse programa deve definir os objetivos, as
prioridades, os procedimentos e os marcos de referência
para as atividades de inspeção, devendo estes últimos ser
estabelecidos com base na gestão do risco e revistos
periodicamente, após análise dos resultados alcançados.
Os Estados-Membros em causa são obrigados a adotar as
medidas adequadas para assegurar a implementação dos
programas específicos de controlo e inspeção, especial
mente no que diz respeito aos recursos humanos e ma
teriais necessários e aos períodos e zonas em que devem
ser aplicados.

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1224/2009 do Con
selho, de 20 de novembro de 2009, que institui um regime
comunitário de controlo a fim de assegurar o cumprimento das
regras da política comum das pescas, altera os Regulamentos
(CE) n.o 847/96, (CE) n.o 2371/2002, (CE) n.o 811/2004, (CE)
n.o 768/2005, (CE) n.o 2115/2005, (CE) n.o 2166/2005, (CE)
n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007, (CE) n.o 676/2007, (CE)
n.o 1098/2007, (CE) n.o 1300/2008, (CE) n.o 1342/2008, e
revoga os Regulamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1627/94
e (CE) n.o 1966/2006 (1), nomeadamente o artigo 95.o,

(4)

O Regulamento (CE) n.o 1224/2009 dispõe, no ar
tigo 95.o, n.o 2, que o programa específico de controlo
e inspeção deve precisar marcos de referência para as
atividades de inspeção, a estabelecer com base na gestão
do risco. Para o efeito, há que definir critérios comuns de
avaliação e gestão dos riscos para as atividades de con
trolo, inspeção e verificação, de modo a permitir a rea
lização atempada de análises de risco e de avaliações
globais das informações pertinentes sobre o controlo e
a inspeção. Tais critérios comuns visam garantir uma
abordagem harmonizada da inspeção e da verificação
em todos os Estados-Membros, bem como condições
equitativas para todos os operadores.

(5)

O programa específico de controlo e inspeção deve ser
estabelecido para o período compreendido entre 1 de
janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2015 e aplicado
pela Dinamarca, Estónia, França, Alemanha, Irlanda, Le
tónia, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Portugal, Espanha
e Reino Unido.

(6)

O Regulamento de Execução (UE) n.o 404/2011 da Co
missão (3) determina, no artigo 98.o, n.os 1 e 3, que, sem
prejuízo das disposições contidas nos planos plurianuais,
as autoridades competentes dos Estados-Membros ado
tam uma abordagem baseada nos riscos com vista à
seleção dos alvos de inspeção, recorrendo a todas as
informações disponíveis e, sob reserva de uma estratégia
de controlo e execução baseada no risco, procedam às
necessárias atividades de controlo, de modo objetivo,
com vista a impedir a conservação a bordo, o transbor
do, o desembarque, a transformação, o transporte, a ar
mazenagem, a comercialização e a detenção de produtos
da pesca provenientes de atividades contrárias às regras
da política comum das pescas.

Considerando o seguinte:

(1)

O Regulamento (CE) n.o 1224/2009 é aplicável a todas
as atividades abrangidas pela política comum das pescas
exercidas no território dos Estados-Membros ou nas
águas da União, por navios de pesca da União ou, sem
prejuízo da responsabilidade principal do Estado-Membro
de pavilhão, por nacionais dos Estados-Membros, e esta
belece, nomeadamente, que os Estados-Membros assegu
rem que o controlo, inspeção e execução sejam aplicados
sem qualquer discriminação no que respeita aos setores,
navios ou pessoas, com base na gestão do risco.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1300/2008 do Conselho, de
18 de dezembro de 2008, que estabelece um plano plu
rianual relativo à unidade populacional de arenque pre
sente a oeste da Escócia e às pescarias que exploram essa
unidade populacional (2), estabelece as condições para
garantir a exploração sustentável do arenque.

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1224/2009 prevê, no artigo 95.o,
a possibilidade de a Comissão determinar, em colabora
ção com os Estados-Membros em causa, as pescarias que

(1) JO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 344 de 20.12.2008, p. 6.

(3) JO L 112 de 30.4.2011, p. 1.
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(7)

(8)

(9)

(10)
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À Agência Europeia de Controlo das Pescas, instituída
pelo Regulamento (CE) n.o 768/2005 do Concelho (1),
cabe coordenar a implementação do programa específico
de controlo e inspeção mediante um plano de utilização
conjunta, que dê cumprimento aos objetivos, prioridades,
procedimentos e marcos de referência para as atividades
de inspeção determinados nesse programa e identifique
os meios de controlo e inspeção que os Estados-Membros
em causa poderiam pôr em comum. Por conseguinte, é
necessário clarificar as relações entre os procedimentos
definidos no programa específico de controlo e inspeção
e os definidos no plano de utilização conjunta.

A fim de harmonizar os procedimentos de controlo e
inspeção das atividades de pesca do arenque, da sarda,
do carapau, do biqueirão e do verdinho nas águas da UE
das subzonas CIEM V, VI, VII, VIII e IX e do CECAF e
garantir o êxito do plano plurianual relativo à unidade
populacional de arenque presente a oeste da Escócia,
convém estabelecer regras comuns para as atividades de
controlo e inspeção a exercer pelas autoridades compe
tentes dos Estados-Membros em causa, incluindo o
acesso recíproco aos dados pertinentes. Para o efeito,
convém que a intensidade das atividades de controlo e
inspeção seja determinada por marcos de referência-alvo.

As atividades conjuntas de inspeção e de vigilância dos
Estados-Membros em causa devem ser realizadas, se for
caso disso, em conformidade com os planos de utilização
conjunta estabelecidos pela Agência Europeia de Con
trolo das Pescas, a fim de reforçar a uniformidade das
práticas de controlo, inspeção e vigilância e favorecer a
coordenação, entre as autoridades competentes desses
Estados-Membros, das atividades nesse domínio.

Os resultados da aplicação do programa específico de
controlo e inspeção devem ser avaliados, pelo que todos
os Estados-Membros em causa devem enviar à Comissão
e à Agência Europeia de Controlo das Pescas relatórios de
avaliação anuais.

20.12.2012

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.o
Objeto
A presente decisão estabelece um programa específico de con
trolo e inspeção aplicável às unidades populacionais de arenque,
sarda, carapau, biqueirão e verdinho nas águas da UE das sub
zonas CIEM V, VI, VII, VIII e IX e nas águas da UE da zona
CECAF 34.1.11 (a seguir designadas por «águas ocidentais»).
Artigo 2.o
Âmbito de aplicação
1.
O programa específico de controlo e inspeção abrange,
em especial, as seguintes atividades:
a) Atividades de pesca, na aceção do artigo 4.o, n.o 1, do
Regulamento (CE) n.o 1224/2009, na(s) zona(s) referidas
no artigo 1.o;
b) Atividades relacionadas com a pesca, incluindo a pesagem, a
transformação, a comercialização, o transporte e a armaze
nagem dos produtos da pesca;
c) Importação, na aceção do artigo 2.o, n.o 11, do Regulamento
(CE) n.o 1005/2008 do Conselho (2);
d) Exportação, na aceção do artigo 2.o, n.o 13, do Regulamento
(CE) n.o 1005/2008.
2.
O programa específico de controlo e inspeção é aplicável
até 31 de dezembro de 2015.
3.
O programa específico de controlo e inspeção deve ser
aplicado pela Dinamarca, Estónia, França, Alemanha, Irlanda,
Letónia, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Portugal, Espanha e
Reino Unido (a seguir designados por «Estados-Membros em
causa»).
CAPÍTULO II
OBJETIVOS, PRIORIDADES, PROCEDIMENTOS E MARCOS DE
REFERÊNCIA

Artigo 3.o
(11)

(12)

As medidas previstas na presente decisão foram estabe
lecidas em concertação com os Estados-Membros interes
sados. Os destinatários da presente decisão são, por con
seguinte, esses Estados-Membros.

As medidas previstas na presente decisão estão em con
formidade com o parecer do Comité de Gestão das Pes
cas e da Aquicultura,

(1) JO L 128 de 21.5.2005, p. 1.

Objetivos
1.
O programa específico de controlo e inspeção deve asse
gurar a implementação uniforme e efetiva das medidas de con
servação e de controlo aplicáveis às unidades populacionais
referidas no artigo 1.o.
2.
As atividades de controlo e inspeção exercidas no âmbito
do programa específico de controlo e inspeção devem ter como
objetivo, em especial, garantir o cumprimento das seguintes
disposições:
(2) JO L 286 de 29.10.2008, p. 1.
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a) A gestão das possibilidades de pesca e quaisquer condições
específicas associadas, incluindo a monitorização da utiliza
ção das quotas e o regime de gestão do esforço de pesca nas
zonas referidas no artigo 1.o;
b) As obrigações em matéria de comunicação aplicáveis às ati
vidades de pesca nas águas ocidentais, em especial a fiabili
dade das informações registadas e comunicadas;
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4.
Se um navio de pesca que arvore o pavilhão de um Esta
do-Membro que não seja um dos Estados-Membros em causa
ou um navio de pesca de um país terceiro operar na(s) zona(s)
referidas no artigo 1.o, deve ser-lhe atribuído um nível de risco,
em conformidade com o n.o 3. Na ausência de informações,
deve considerar-se que o navio de pesca apresenta um nível de
risco «muito elevado», a menos que as autoridades do seu pavi
lhão forneçam, no âmbito do artigo 9.o, os resultados de uma
avaliação dos riscos que tenham realizado em conformidade
com o artigo 4.o, n.o 2, e com o n.o 3, e que conduza a um
nível de risco diferente.

c) As disposições relativas à proibição da sobrepesca de seleção;
Artigo 6.o
d) As regras especiais para a pesagem de certas espécies pelá
gicas previstas nos artigos 78.o a 89.o do Regulamento de
Execução (UE) n.o 404/2011.
Artigo 4.o
Prioridades
1.
Os Estados-Membros em causa devem proceder ao con
trolo e inspeção das atividades de pesca exercidas por navios de
pesca ou das atividades relacionadas com a pesca efetuadas por
outros operadores, com base numa estratégia de gestão dos
riscos, em conformidade com o artigo 4.o, ponto 18, do Regu
lamento (CE) n.o 1224/2009 e o artigo 98.o do Regulamento de
Execução (UE) n.o 404/2011.
2.
Relativamente a cada unidade populacional referida no
artigo 1.o, todos os navios de pesca, grupos de navios de pesca,
categorias de artes de pesca, operadores e/ou atividades relacio
nadas com a pesca devem ser objeto de controlos e inspeções
em função do nível de prioridade atribuído nos termos do n.o 3.
3.
Cada Estado-Membro em causa deve atribuir um nível de
prioridade com base nos resultados da avaliação dos riscos
efetuada em conformidade com os procedimentos previstos
no artigo 5.o.
Artigo 5.o
Procedimentos para a avaliação dos riscos
1.
O presente artigo é aplicável aos Estados-Membros em
causa e, no que toca exclusivamente à aplicação do n.o 4, a
todos os outros Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros devem avaliar os riscos relativos às
unidades populacionais e à(s) zona(s) abrangida(s), com base no
quadro constante do anexo I.

Estratégia de gestão dos riscos
1.
Com base na sua avaliação dos riscos, cada Estado-Mem
bro em causa deve definir uma estratégia de gestão dos riscos
destinada a garantir o cumprimento das regras. Essa estratégia
deve abranger a identificação, descrição e atribuição de instru
mentos de controlo e meios de inspeção adequados e eficientes
em termos de custos, adaptados à natureza e ao nível estimado
de cada risco, bem como a consecução dos marcos de referên
cia-alvo.
2.
A coordenação da estratégia de gestão dos riscos referida
no n.o 1 deve ser assegurada ao nível regional através de um
plano de utilização conjunta, na aceção do artigo 2.o, alínea c),
do Regulamento (CE) n.o 768/2005.
Artigo 7.o
Procedimentos relacionados com os planos de utilização
conjunta
1.
No âmbito de um plano de utilização conjunta, se for
caso disso, cada Estado-Membro em causa deve notificar à
Agência Europeia de Controlo das Pescas os resultados da sua
avaliação dos riscos efetuada nos termos do artigo 5.o, n.o 3, e,
em especial, uma lista dos níveis de risco estimados, com os
alvos de inspeção correspondentes.
2.
Se for caso disso, a lista dos níveis de risco e dos objetivos
referida no n.o 1 deve ser atualizada com base nas informações
recolhidas durante as atividades conjuntas de inspeção e de
vigilância. Uma vez terminada uma atualização, a Agência Eu
ropeia de Controlo das Pescas deve ser imediatamente informa
da.
3.
A Agência Europeia de Controlo das Pescas deve utilizar
as informações recebidas dos Estados-Membros em causa para
coordenar a estratégia de gestão dos riscos ao nível regional, em
conformidade com o artigo 6.o, n.o 2.
Artigo 8.o

3.
Na avaliação dos riscos efetuada por cada Estado-Membro
devem ser consideradas, com base na experiência passada e em
todas as informações disponíveis e pertinentes, a probabilidade
de um incumprimento das regras e, se for caso disso, as suas
consequências potenciais. Combinando estes elementos, cada
Estado-Membro deve estimar um nível de risco («muito baixo»,
«baixo», «médio», «elevado» ou «muito elevado») para cada cate
goria de inspeção a que se refere o artigo 4.o, n.o 2.

Marcos de referência-alvo
1.
Sem prejuízo dos marcos de referência-alvo definidos no
anexo I do Regulamento (CE) n.o 1224/2009 e no artigo 9.o,
n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 1005/2008, são fixados no
anexo II os marcos de referência-alvo ao nível da União para
navios de pesca e/ou outros operadores de nível de risco «ele
vado» e «muito elevado».

L 350/102

PT

Jornal Oficial da União Europeia

2.
Os marcos de referência-alvo para navios de pesca e/ou
outros operadores de nível de risco «muito baixo», «baixo» e
«médio» devem ser determinados pelos Estados-Membros em
causa através dos programas de controlo nacionais a que se
refere o artigo 46.o do Regulamento (CE) n.o 1224/2009 e
das medidas nacionais a que se refere o artigo 95.o, n.o 4, do
Regulamento (CE) n.o 1224/2009.
3.
Em derrogação do disposto nos n.os 1 e 2, os Estados-Membros podem aplicar, em alternativa, marcos de referênciaalvo diferentes, expressos em níveis de cumprimento superiores,
desde que:
a) Uma análise pormenorizada das atividades de pesca ou das
atividades relacionadas com a pesca e das questões relativas à
execução justifique a necessidade de estabelecer marcos de
referência-alvo sob a forma de níveis de cumprimento supe
riores;
b) Os marcos de referência expressos em níveis de cumpri
mento superiores sejam notificados à Comissão e esta não
se lhes oponha no prazo de 90 dias, não sejam discrimina
tórios e não afetem os objetivos, as prioridades e os proce
dimentos baseados no risco definidos pelo programa especí
fico de controlo e inspeção.

20.12.2012

em causa devem exercer atividades conjuntas de inspeção e de
vigilância nas águas sob a sua jurisdição e, se for caso disso, no
seu território. Se for caso disso, essas atividades devem ser
realizadas no âmbito dos planos de utilização conjunta a que
se refere o artigo 9.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 768/2005.
2.
Para efeitos das atividades conjuntas de inspeção e de
vigilância, cada Estado-Membro em causa deve:
a) Assegurar que agentes de outros Estados-Membros em causa
sejam convidados a participar em atividades conjuntas de
inspeção e de vigilância;
b) Estabelecer procedimentos operacionais conjuntos aplicáveis
às suas embarcações de vigilância;
c) Designar, se for caso disso, os pontos de contacto previstos
no artigo 80.o, n.o 5, do Regulamento (CE) n.o 1224/2009.
3.
Os agentes e os inspetores da União podem participar em
atividades conjuntas de inspeção e de vigilância.
Artigo 11.o

4.
Todos os marcos de referência-alvo devem ser avaliados
anualmente com base nos relatórios de avaliação referidos no
artigo 13.o, n.o 1, e, se for caso disso, ser revistos em confor
midade no âmbito da avaliação a que se refere o artigo 13.o,
n.o 4.
5.
Se for caso disso, um plano de utilização conjunta deve
dar cumprimento aos marcos de referência-alvo a que se refere
o presente artigo.
CAPÍTULO III
IMPLEMENTAÇÃO

Artigo 9.o

Intercâmbio de dados
1.
Para efeitos da execução do programa específico de con
trolo e inspeção, cada Estado-Membro em causa deve assegurar
o intercâmbio eletrónico direto de dados referido no ar
tigo 111.o do Regulamento (CE) n.o 1224/2009 e no anexo
XII do Regulamento de Execução (UE) n.o 404/2011 com os
outros Estados-Membros em causa e com a Agência Europeia de
Controlo das Pescas.
2.
Os dados a que se refere o n.o 1 devem ser relacionados
com as atividades de pesca e as atividades relacionadas com a
pesca exercidas nas zonas abrangidas pelo programa específico
de controlo e inspeção.

Cooperação entre Estados-Membros e com países terceiros

Artigo 12.o

1.
Os Estados-Membros em causa devem colaborar na im
plementação do programa específico de controlo e inspeção.

Informações

2.
Sempre que necessário, todos os outros Estados-Membros
devem cooperar com os Estados-Membros em causa.
3.
Os Estados-Membros podem cooperar com as autoridades
competentes de países terceiros, para fins de implementação do
programa específico de controlo e inspeção.
Artigo 10.o
Atividades conjuntas de inspeção e de vigilância
1.
Para aumentar a eficácia e a eficiência dos respetivos sis
temas nacionais de controlo das pescas, os Estados-Membros

1.
Na pendência da aplicação integral do título XII, capítulo
III, do Regulamento (CE) n.o 1224/2009, e em conformidade
com o modelo definido no anexo III da presente decisão, os
Estados-Membros em causa devem comunicar, por via eletróni
ca, à Comissão e à Agência Europeia de Controlo das Pescas, até
ao décimo dia seguinte a cada trimestre, as seguintes informa
ções respeitantes ao trimestre anterior:
a) A identificação, a data e o tipo de cada operação de controlo
e/ou de inspeção efetuada no trimestre anterior;
b) A identificação de cada navio de pesca (número no ficheiro
da frota da União), veículo e/ou operador (nome da empresa)
objeto de controlo e/ou inspeção;
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c) Se for caso disso, o tipo de arte de pesca inspecionada;
d) No caso de serem detetadas uma ou mais infrações graves:
i) os tipos de infração grave,
ii) a fase do processo relativo às infrações graves (por exem
plo, caso em investigação, pendente, em instância de
recurso), e
iii) as sanções impostas por infração grave: montante das
coimas, valor do pescado e/ou das artes apreendidos,
pontos atribuídos em conformidade com o artigo 126.o,
n.o 1, do Regulamento de Execução (UE) n.o 404/2011
e/ou outros tipos de sanções.
2.
As informações referidas no n.o 1 devem ser comunicadas
para cada controlo e/ou inspeção e devem continuar a ser
indicadas e atualizadas em cada relatório até à conclusão do
processo em conformidade com a legislação do Estado-Membro
em causa. Sempre que não seja tomada qualquer medida após a
deteção de uma infração grave, deve ser prestada uma explica
ção.
Artigo 13.

o
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2.
O relatório de avaliação referido no n.o 1 deve incluir, no
mínimo, as informações indicadas no anexo IV. Os Estados-Membros em causa podem também incluir nos respetivos rela
tórios de avaliação outras ações, nomeadamente as sessões de
formação ou informação destinadas a melhorar o cumprimento
das regras pelos navios de pesca e outros operadores.
3.
Para efeitos da avaliação anual da eficácia dos planos de
utilização conjunta a que se refere o artigo 14.o do Regula
mento (CE) n.o 768/2005, a Agência Europeia de Controlo
das Pescas deve ter em consideração os relatórios de avaliação
previstos no n.o 1.
4.
A Comissão deve convocar, uma vez por ano, uma reu
nião do Comité das Pescas e da Aquicultura, no intuito de
determinar, com base nos relatórios de avaliação a que se refere
o n.o 1, se o programa específico de controlo e inspeção é
pertinente, adequado e eficaz e avaliar o seu impacto global
em matéria de cumprimento das regras pelos navios de pesca
e outros operadores. Os marcos de referência-alvo definidos no
anexo II podem ser revistos em conformidade.
Artigo 14.o
A presente decisão entra em vigor no terceiro dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Avaliação
1.
Até 31 de março do ano seguinte ao ano civil pertinente,
cada Estado-Membro em causa deve enviar à Comissão e à
Agência Europeia de Controlo das Pescas um relatório de ava
liação sobre a eficácia das atividades de controlo e de inspeção
exercidas no âmbito do programa específico de controlo e ins
peção.

Feito em Bruxelas, em 19 de dezembro de 2012.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO I
PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO DOS RISCOS
Todos os navios de pesca, grupos de navios de pesca, categorias de artes de pesca, operadores e/ou atividades relacionadas
com a pesca são objeto de controlos e inspeções, relativamente às diferentes unidades populacionais e zonas referidas no
artigo 1.o, em função do nível de prioridade atribuído. O nível de prioridade deve ser atribuído em função dos resultados
da avaliação dos riscos efetuada pelo Estado-Membro em causa ou, no que toca exclusivamente à aplicação do artigo 5.o,
n.o 4, por qualquer outro Estado-Membro, em conformidade com o seguinte procedimento:
Descrição do
risco
[em função do
risco/da
pescaria/da zona
e dos dados
disponíveis]

[Nota: os riscos
identificados
pelos EstadosMembros de
vem ser
coerentes com
os
objetivos
definidos no
artigo 3.o]

Indicador
[em função
do risco/da
pescaria/da
zona e dos
dados
disponíveis]

Etapa da cadeia
das pescas/
comercialização
(quando e onde
surge o risco)

Pontos a considerar [em função
do risco/da pescaria/da zona e
dos dados disponíveis]

Ocorrência
na
pescaria (*)

Níveis de capturas/desem
barques discriminados por
navio de pesca, unidade po
pulacional e arte.

Frequente/
Média/
Rara/
Insignifi
cante

Disponibilidade de quota
para os navios de pesca, dis
criminada por navio de pes
ca, unidade populacional e
arte.

Consequências
potenciais (*)

Nível de
risco (*)

Graves/Signifi
cativas/Aceitá
veis/Marginais

Muito
baixo/Baixo/
Médio/Elevado/
Muito elevado

Utilização de caixas norma
lizadas.
Nível e flutuação do preço
de mercado dos produtos
da pesca desembarcados
(primeira venda).
Número de inspeções reali
zadas anteriormente e nú
mero de infrações detetadas
respeitantes ao navio de
pesca e/ou outros operado
res em causa.
Antecedentes, e/ou perigo
potencial de fraude ligada
ao porto/local/zona e métier.
Quaisquer outras informa
ções pertinentes.
(*) Nota: a avaliar pelos Estados-Membros. Na avaliação dos riscos devem ser consideradas, com base na experiência passada e em todas as
informações disponíveis, a probabilidade de um incumprimento das regras e, se for caso disso, as suas consequências potenciais.
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ANEXO II
MARCOS DE REFERÊNCIA-ALVO
1. Nível de inspeções no mar (incluindo vigilância aérea, se for caso disso)
Os marcos de referência-alvo (1) abaixo indicados para as inspeções no mar dos navios que participam na pesca de
arenque, sarda, carapau, biqueirão e verdinho na zona devem ser cumpridos, numa base anual, se essas inspeções forem
pertinentes em relação à etapa na cadeia das pescas e se se inscreverem na estratégia de gestão dos riscos.

Marcos de referência
por ano (*)

Nível de risco estimado para os navios de pesca, em conformidade com o artigo 5.o, n.o 2
Elevado

Muito elevado

Pesca n. 1
Arenque, sarda e
carapau

Inspeção no mar de, pelo menos, 5 % das
viagens de pesca efetuadas por navios de «risco
elevado» que exercem a pesca em causa

Inspeção no mar de, pelo menos, 10 % das
viagens de pesca efetuadas por navios de «risco
muito elevado» que exercem a pesca em causa

Pesca n.o 2
Biqueirão

Inspeção no mar de, pelo menos, 2,5 % das
viagens de pesca efetuadas por navios de «risco
elevado» que exercem a pesca em causa

Inspeção no mar de, pelo menos, 5 % das
viagens de pesca efetuadas por navios de «risco
muito elevado» que exercem a pesca em causa

Pesca n.o 3
Verdinho

Inspeção no mar de, pelo menos, 5 % das
viagens de pesca efetuadas por navios de «risco
elevado» que exercem a pesca em causa

Inspeção no mar de, pelo menos, 10 % das
viagens de pesca efetuadas por navios de «risco
muito elevado» que exercem a pesca em causa

o

(*) expressos em % das viagens de pesca na zona (na pesca em que são utilizadas artes cuja malhagem torna a espécie em causa uma
espécie-alvo) por navios de risco elevado/muito elevado, por ano

2. Nível de inspeções em terra (incluindo os controlos documentais e as inspeções nos portos ou na primeira
venda)
Os marcos de referência-alvo (2) abaixo indicados para as inspeções em terra (incluindo os controlos documentais e as
inspeções nos portos ou na primeira venda) dos navios e outros operadores que participam na pesca de arenque, sarda,
carapau, biqueirão e verdinho na zona devem ser alcançados, numa base anual, se essas inspeções forem pertinentes em
relação à cadeia das pescas/comercialização e se se inscreverem na estratégia de gestão dos riscos.

Marcos de referência
por ano (*)

Nível de risco para os navios de pesca e/ou outros operadores (primeiro comprador)
Elevado

Muito elevado

Pesca n.o 1
Arenque, sarda e
carapau

Inspeção no porto de, pelo menos, 15 % do
total das quantidades desembarcadas por
navios de «risco elevado»

Inspeção no porto de, pelo menos, 15 % do
total das quantidades desembarcadas por navios
de «risco muito elevado»

Pesca n.o 2
Biqueirão

Inspeção no porto de, pelo menos, 5 % do
total das quantidades desembarcadas por
navios de «risco elevado»

Inspeção no porto de, pelo menos, 10 % do
total das quantidades desembarcadas por navios
de «risco muito elevado»

Pesca n.o 3
Verdinho

Inspeção no porto de, pelo menos, 5 % do
total das quantidades desembarcadas por
navios de «risco elevado»

Inspeção no porto de, pelo menos, 10 % do
total das quantidades desembarcadas por navios
de «risco muito elevado»

(*) expressos em % das quantidades desembarcadas por navios de pesca de risco elevado/muito elevado, por ano

As inspeções efetuadas após o desembarque ou o transbordo devem ser utilizadas, em especial, como mecanismo
complementar de controlo cruzado, a fim de verificar a fiabilidade das informações registadas e comunicadas sobre as
capturas e os desembarques.

(1) Para os navios cujas viagens de pesca duram menos de 24 horas no mar, e em função da estratégia de gestão dos riscos, os marcos de
referência-alvo podem ser reduzidos para metade.
(2) Para os navios com menos de 10 toneladas por desembarque, e em função da estratégia de gestão dos riscos, os marcos de
referência-alvo podem ser reduzidos para metade.
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ANEXO III
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESPECÍFICO DE CONTROLO E
INSPEÇÃO
Formato de comunicação das informações a prestar, em conformidade com o artigo 12.o, para cada inspeção a incluir no
relatório:
Nome do elemento

Identificação de inspeção

Código

II

Descrição e conteúdo

Código de país ISO alfa 2 + 9 dígitos, eg. DK201200000

Data da inspeção

DA

AAAA-MM-DD

Tipo de inspeção ou controlo

IT

Mar, terra, transporte, documento (a indicar)

Identificação de cada navio de
pesca, veículo ou operador

ID

Número do navio de pesca no ficheiro da frota da União, identificação
do veículo e/ou nome da empresa do operador

Tipo de arte de pesca

GE

Código das artes de pesca, em conformidade com a «Classificação
estatística normalizada internacional das artes de pesca» da FAO

Infração grave

SI

Y = Sim, N = Não

Tipo de infração grave deteta
da

TS

Indicar o tipo de infração grave detetada, por referência ao número
(coluna da esquerda) no anexo XXX do Regulamento de Execução (UE)
n.o 404/2011. Além disso, as infrações graves referidas no artigo 90.o,
n.o 1, alíneas a), b) e c), do Regulamento Controlo devem ser identi
ficadas, respetivamente, pelos números «13», «14» e «15»

Fase do processo

FU

Indicar situação: PENDENTE, RECURSO ou ARQUIVADO

Coima

SF

Coima em EUR, por exemplo, 500

Apreensão

SC

CAPTURAS/ARTES para efeitos de apreensão material. Montante cor
respondente ao valor das capturas/artes apreendido em EUR, por exem
plo, 10 000

Outros

SO

Em caso de retirada da licença/autorização, indicar LI ou AU + número
de dias, por exemplo, AU30

Pontos

SP

Número de pontos atribuídos, por exemplo, 12

Observações

RM

No caso de não serem tomadas medidas após deteção de uma infração
grave, explicar o motivo sob forma de texto livre
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ANEXO IV
CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO
Os relatórios de avaliação devem incluir, pelo menos, as seguintes informações:
I. Análise geral das atividades de controlo, inspeção e execução exercidas (para cada Estado-Membro em causa)
— Descrição dos riscos identificados pelo Estado-Membro em causa e teor pormenorizado da estratégia de gestão dos
riscos, incluindo uma descrição do processo de exame e revisão;
— Comparação entre o tipo de instrumentos de controlo e inspeção utilizados e o número de meios de inspeção
afetados/número de meios previstos para a execução do programa específico de controlo e inspeção, incluindo no
respeitante à duração e às zonas de utilização;
— Comparação entre o tipo de instrumentos de controlo e inspeção utilizados e o número de atividades de controlo
e inspeções realizadas (preencher com base nas informações transmitidas de acordo com o anexo III)/número de
infrações graves detetadas e, se possível, análise dos motivos de tais infrações;
— Sanções impostas em caso de infrações graves (preencher com base nas informações transmitidas de acordo com
o anexo III);
— Análise de outras ações (que não as atividades de controlo, inspeção e execução, por exemplo, sessões de
formação ou informação) destinadas a melhorar o cumprimento das regras pelos navios de pesca e/ou outros
operadores [EXEMPLO: número de artes mais seletivas utilizadas, número de amostras de bacalhau/juvenis, etc.].
II. Análise pormenorizada das atividades de controlo, inspeção e execução exercidas (para cada Estado-Membro
em causa)
1. Análise das atividades de inspeção no mar (incluindo vigilância aérea, se for caso disso), em especial:
— Comparação entre o número de navios de patrulha previstos/afetados;
— Taxa de infrações graves no mar;
— Proporção de inspeções no mar a navios de pesca de risco «muito baixo», «baixo» ou «médio» de que tenha
resultado a deteção de uma ou várias infrações graves;
— Proporção de inspeções no mar a navios de pesca de risco «elevado» ou «muito elevado» de que tenha resultado
a deteção de uma ou várias infrações graves;
— Tipo e nível das sanções/avaliação do efeito dissuasivo.
2. Análise das atividades de inspeção em terra (incluindo controlos documentais e inspeções nos portos ou na
primeira venda, ou transbordos), em especial:
— Comparação entre o número de unidades de inspeção em terra previstas/afetadas;
— Taxa de infrações graves em terra;
— Proporção de inspeções em terra a navios de pesca e/ou operadores de risco «muito baixo», «baixo» ou «médio»
de que tenha resultado a deteção de uma ou várias infrações graves;
— Proporção de inspeções em terra a navios de pesca e/ou operadores de risco «elevado» ou «muito elevado» de
que tenha resultado a deteção de uma ou várias infrações graves;
— Tipo e nível das sanções/avaliação do efeito dissuasivo.
3. Análise dos marcos referência-alvo expressos em termos de níveis de cumprimento (se for caso disso), em especial:
— Comparação entre os meios de inspeção previstos/afetados;
— Taxa de infrações graves e evolução (em comparação com os dois anos anteriores);
— Proporção das inspeções nos navios de pesca/operadores de que tenha resultado a deteção de uma ou mais
infrações graves;
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— Tipo e nível das sanções/avaliação do efeito dissuasivo.
4. Análise de outras atividades de inspeção e controlo: transbordo, vigilância aérea, importação/exportação, etc., bem
como outras ações, nomeadamente sessões de formação ou de informação destinadas a melhorar o cumprimento
das regras pelos navios de pesca e outros operadores.
III. Proposta(s) para melhorar a eficácia das atividades de controlo, inspeção e execução realizadas (para cada
Estado-Membro em causa)
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III
(Outros atos)

ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU
DECISÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA EFTA
N.o 157/12/COL
de 9 de maio de 2012
relativa à venda do terreno n.o 271/8 pelo Município de Oppdal (Noruega)
O ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA EFTA (A SEGUIR DESIGNADO
«ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO»),

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu
(a seguir designado «Acordo EEE»), nomeadamente o artigo 61.o
e o Protocolo n.o 26,
Tendo em conta o Acordo entre os Estados da EFTA relativo à
criação de um Órgão de Fiscalização e de um Tribunal de Justiça
(a seguir designado «Acordo relativo ao Órgão de Fiscalização e
ao Tribunal»), nomeadamente o artigo 24.o,
Tendo em conta o Protocolo n.o 3 do Acordo relativo ao Órgão
de Fiscalização e ao Tribunal (a seguir designado «Protocolo
n.o 3»), nomeadamente o artigo 1.o, n.o 2, da Parte I, e o
artigo 7.o, n.o 2, da Parte II,
Tendo em conta a versão consolidada da Decisão do Órgão de
Fiscalização N.o 195/04/COL, de 14 de julho de 2004, relativa
às disposições de aplicação referidas no artigo 27.o da Parte II
do Protocolo n.o 3 (a seguir designada «Decisão relativa às
disposições de aplicação») (1), e
Tendo convidado as partes interessadas a apresentarem as suas
observações em conformidade com as referidas disposições (2) e
tendo em conta essas observações,
Considerando o seguinte:
I. OS FACTOS

Município de Oppdal (a seguir designado «o Município»), do
terreno n.o 271/8 (a seguir denominados «o terreno») em Opp
dal à Strand Drift Oppdal AS (a seguir designada «SDO»).

Por carta de 9 de julho de 2008 (documento n.o 485146), o
Órgão de Fiscalização solicitou informações adicionais às auto
ridades norueguesas.

Por carta de 8 de setembro de 2008 (documento n.o 491369),
o comprador, a SDO, comunicou as suas observações ao Órgão
de Fiscalização. Por carta de 9 de setembro de 2008 (docu
mento n.o 490914), as autoridades norueguesas responderam
aos pedidos de informações. Por carta de 1 de outubro de 2008
(documento n.o 493593), o autor da denúncia forneceu infor
mações suplementares.

A Decisão n.o 417/10/COL do Órgão de Fiscalização de dar
início ao procedimento formal previsto no artigo 1.o, n.o 2
da Parte I do Protocolo n.o 3 («a decisão de início do procedi
mento») foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia e no
Suplemento EEE do mesmo (3). O Órgão de Fiscalização convi
dou as partes interessadas a apresentarem as suas observações
sobre a decisão.

Por carta de 3 de dezembro de 2010 (documento n.o 579649),
as autoridades norueguesas transmitiram as suas observações (e
as da SDO) relativamente à decisão de início do procedimento.

2 Cronologia dos acontecimentos

1 Procedimento
o

Por carta de 3 de julho de 2008 (documento n. 484519), a
Oppdal Booking AS (a seguir designada «OB»), o autor da de
núncia, apresentou uma denúncia relativamente à venda, pelo
(1) Disponível em: http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.
pdf
(2) Publicado no Jornal Oficial da União Europeia, JO C 34 de 3.2.2011,
e no Suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia n.o 6 de
3.2.2011.

Por carta de 7 de fevereiro de 2007 (4), a SDO propôs, mediante
um pedido ao Município, a construção de instalações destinadas
aos clientes de uma estância de esqui na parcela de terreno
número n.o 271/8. Esse terreno devia ser reclassificado a fim
de poder ser utilizado para o efeito.
(3) Estes documentos foram publicados no Jornal Oficial da União Eu
ropeia, JO C 34 de 3.2.2011, e no Suplemento EEE do Jornal Oficial
da União Europeia n.o 6 de 3.2.2011.
(4) Documento n.o 491369.
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Por carta de 19 de outubro de 2007 (1), a SDO manifestou
interesse em adquirir o terreno. Por carta de 30 de novembro
de 2007 (2), o Município respondeu que o interesse em adquirir
o terreno não seria analisado até a zona ser reclassificada.

20.12.2012

a venda numa reunião a realisar em 24 de julho de 2008 (14). A
SDO assinou o contrato em 18 de julho de 2008 (15).

Por carta de 23 de julho de 2008 (16), a OB apresentou uma
proposta no valor de 3,1 milhões de NOK relativa ao terreno.
Em 31 de março de 2008 a zona foi reclassificada (3). Por carta
de 23 de abril de 2008 (4), a OB apresentou uma reclamação
sobre a decisão de reclassificação do terreno.Por carta de 7 de
maio de 2008 (5), o Município informou a SDO de que, na
sequência da reclamação, o seu interesse em adquirir o terreno
não podia ser analisado até ter sido tomada uma decisão sobre a
reclamação. Em 26 de maio de 2008, o Município decidiu
indeferir a reclamação da OB relativa à reclassificação do terre
no, remetendo-a para o Gabinete do Governador da região de
Oppland (Fylkesmannen) (6).

Por carta de 30 de maio de 2008 (7), a OB manifestou interesse
em adquirir o terreno, no caso de indeferimento da sua recla
mação pelo Gabinete do Governador da região. Por carta de
6 de junho de 2008 (8), o Município informou a SDO que
não analisaria o seu interesse em adquirir o terreno antes de
ser adotada uma decisão relativa ao processo de reclamação
pelo Gabinete do Governador da região. Além disso, o Municí
pio salientou que não tinha concedido à SDO uma opção para
adquirir o terreno (9).

Em 30 de junho de 2008, o comité executivo do Município
decidiu solicitar duas avaliações distintas dos terrenos e poste
riormente iniciar negociações de venda com a SDO (10). Por
carta de 3 de julho de 2008 (11), a OB apresentou uma denúncia
ao Órgão de Fiscalização relativamente à venda do terreno à
SDO prevista pelo Município.

Por carta de 10 de julho de 2008 (12), a OB solicitou o acesso às
duas avaliações independentes.

Em 16 de julho de 2008 (13), a SDO e o Município reuniram-se
para discutir um projeto de contrato de venda do terreno. O
Município informou a SDO sobre as avaliações independentes e
o preço de venda do terreno. O preço de venda foi fixado em
850 000 NOK (em consonância com as avaliações independen
tes). A SDO dispunha até 17 de julho de 2008 para avaliar o
contrato, tendo o Município previsto tomar uma decisão sobre
(1) Documento n.o 491369.
(2) Documento n.o 491369.
(3) Ver ata da reunião de 26.5.2008 no Município de Oppdal (adminis
tração de edifícios) (documento n.o 490914).
(4) Documento n.o 491369.
(5) Documento n.o 491369.
(6) Ver ata da reunião de 26.5.2008 no Município de Oppdal (adminis
tração de edifícios) (documento n.o 490914).
(7) Documento n.o 491369.
(8) Documento n.o 491369.
(9) Documento n.o 491369.
(10) Ver ata da reunião de 30.6.2008 no Município de Oppdal (comité
executivo local) (documento n.o 493593).
(11) Documento n.o 484869.
(12) Documento n.o 490914.
(13) Ver ata da reunião de 16.7.2008 - Documento n.o 491369.

O Município de Oppdal assinou o contrato de venda com a
SDO em 31 de julho de 2008 (17).

3 A denúncia
Em julho de 2008, a OB apresentou ao Órgão de Fiscalização
uma denúncia alegando que o Município de Oppdal tencionava
vender o terreno n.o 271/8 à SDO, sem concurso público.
Antes da reclassificação, o terreno fazia parte de um espaço
classificado para estacionamento para os clientes de uma estân
cia de esqui na proximidade.

A OB detém e explora a estância de esqui de Oppdal e as
atividades relacionadas. O comprador da parcela em causa, a
SDO, é um concorrente da OB, que anteriormente alugava à
OB um terreno para as suas atividades relacionadas com servi
ços de equipamento e de monitores de esqui. Após o aumento
da renda pela OB, a SDO começou a procurar novas instala
ções (18).

Na denúncia, a OB alegou que o terreno seria vendido sem
concurso público, tal como descrito nas Orientações relativas
aos auxílios estatais do Órgão de Fiscalização da EFTA sobre os
elementos de auxílio estatal incluídos nas vendas de terrenos e
imóveis por entidades públicas («as Orientações») (19) ponto 2.1.
Além disso, a OB alegou que o Município não tinha agido de
acordo com o procedimento alternativo descrito no ponto 2.2
das Orientações, uma vez que as negociações de venda foram
iniciadas com o comprador potencial antes de ser obtida uma
avaliação independente do terreno (20).

Além disso, a OB considerou que os princípios em que se
basearam os relatórios de avaliação não eram claros. A OB
alegou que a sua proposta no valor de 3,1 milhões de NOK,
com base na mesma exploração do terreno que a do compra
dor, revelava que o preço de venda não refletia o preço de
mercado. Além disso, a OB alegou que não podia ser conside
rada como um comprador com um interesse particular no ter
reno (21).
(14) Ver ata da reunião de 16.7.2008 - Documento n.o 491369.
(15) Ver a assinatura do contrato de venda entre a SDO e o Município
de Oppdal (documento n.o 490914).
(16) Documentos n.os 491369 e 493593.
(17) Ver a assinatura do contrato de venda entre a SDO e o município
de Oppdal (Documento n.o 490914).
(18) Documento n.o 491369.
(19) Este capítulo das Orientações corresponde à Comunicação da Co
missão no que respeita a auxílios estatais no âmbito da venda de
terrenos e imóveis públicos (JO C 209 de 10.7.1997, p. 3), igual
mente disponível no seguinte endereço: http://www.eftasurv.int/
/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
(20) Documento n.o 493593.
(21) Documento n.o 493593.
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4 Motivos para dar início ao procedimento
O Órgão de Fiscalização iniciou o procedimento formal de
investigação com base no facto de a venda do terreno à Strand
Drift Oppdal AS pelo Município de Oppdal poder envolver um
auxílio estatal. Em especial, o Órgão de Fiscalização tinha dúvi
das quanto ao facto de o preço de venda refletir o preço de
mercado do terreno e de se tratar de um auxílio estatal ilegal.
Na opinião do Órgão de Fiscalização, em regra geral, nas situa
ções em que o Município recebe uma oferta concorrente mais
elevada por um terreno, após uma avaliação por peritos inde
pendentes, o Município deve submeter a oferta mais elevada a
um exame mais aprofundado, a fim de garantir que o terreno é
vendido pelo valor de mercado. Este exame pode ser efetuado
solicitando outra avaliação do terreno ou uma reavaliação pelo
perito independente.

O Órgão de Fiscalização remeteu para a decisão da Comissão
C35/2006 (1), relativa à venda de um terreno pelo Município
sueco de Åre, em que o Município tinha recebido uma oferta
concorrente mais elevada.

Além disso, o Órgão de Fiscalização manifestou dúvidas quanto
ao facto de a venda do terreno poder ser considerada compa
tível com o funcionamento do Acordo EEE, nomeadamente
com base no artigo 61.o, n.o 3, alínea c), desse Acordo.

5 Observações das autoridades norueguesas
Por carta de 3 de dezembro de 2010 (2), as autoridades norue
guesas referiram a sua carta ao Órgão de Fiscalização em 9 de
setembro de 2008 (3).

Por carta de 9 de setembro de 2008, as autoridades norueguesas
alegaram que o procedimento descrito no ponto 2.2 das Orien
tações foi respeitado e, por conseguinte, a operação não implica
qualquer auxílio estatal. Além disso, as autoridades norueguesas
alegam que as avaliações dos peritos foram obtidas antes de
quaisquer negociações de venda com a SDO e que os relatórios
refletem o preço de mercado do terreno. Por outro lado, as
autoridades norueguesas apresentaram um documento de sín
tese preparado pelo Município de Oppdal demonstrando que,
tanto quanto era do conhecimento do Município, o preço do
terreno era o preço mais elevado pago por metro quadrado na
zona.

Além disso, as autoridades norueguesas alegam que o preço de
mercado deve refletir o valor que um comprador normal estaria
disposto a pagar pelo terreno, excluindo os compradores com
interesses especiais. As autoridades norueguesas consideram, por
conseguinte, que a proposta da OB no valor de 3,1 milhões de
(1) Decisão da Comissão de 30.1.2008, no processo C 35/06, JO L 126
de 14.5.2008, pág. 3.
(2) Documento n.o 579649.
(3) Documento n.o 490914.
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NOK deve ser considerada como proveniente de uma parte com
um interesse especial, uma vez que a OB detém uma posição
dominante no mercado local dos serviços de esqui e está, por
conseguinte, disposta a pagar um preço excessivamente elevado
para excluir concorrentes do mercado. Por conseguinte, as au
toridades norueguesas consideram que o valor indicado pelos
peritos reflete o verdadeiro valor de mercado do terreno.

6 Observações da Strand Drift Oppdal AS (4)
A SDO considera que o presente caso e a Decisão da Comissão
C35/2006 não podem ser comparados. Na decisão C 35/2006,
a avaliação independente do terreno era cerca de dois anos e
meio anterior à realização da venda e, durante um período de
tempo tão longo, o valor do terreno pode ter mudado signifi
cativamente. Em segundo lugar, a SDO argumenta que os factos
do processo C 35/2006 não permitem ver de forma clara se a
avaliação independente foi utilizada para determinar o valor do
contrato. Por outro lado, a SDO alega que, no presente caso, a
venda do terreno foi realizada em conformidade com o ponto
2.2 das Orientações do Órgão de Fiscalização.

Além disso, a SDO considera que a oferta da OB parece fazer
parte de uma estratégia para se tornar o único prestador de
serviços de esqui no mercado local, o que, segundo a SDO,
explica por que razão a OB apresentou uma proposta que
excede amplamente o valor de mercado do terreno. A SDO
também remete para as informações prestadas pelo Município
de Oppdal num documento de síntese de 29 de agosto de
2008 (5), que revelam que o preço de venda do terreno era o
preço por metro quadrado mais elevado de que o Município
tinha conhecimento.

Além disso, a SDO alega que o autor da denúncia comprou
propriedades na zona a preços consideravelmente inferiores ao
preço de venda no caso em apreço. A SDO indica que, de
acordo com o direito norueguês dos contratos, um contrato
consider-se celebrado e vinculativo se as partes tiverem chegado
a um acordo sobre as condições, independentemente de o con
trato ser ou não efetivamente assinado. Por conseguinte, a SDO
considera que o Município de Oppdal estava legalmente obri
gado a vender o terreno à SDO na altura em que a OB apre
sentou a sua proposta.

A SDO é de opinião que a venda do terreno foi realizada ao
valor do mercado, uma vez que o preço de venda tem por base
a avaliação dos dois peritos independentes, em conformidade
com as Orientações do Órgão de Fiscalização. Por conseguinte,
a SDO considera que não existe auxílio estatal.
(4) Documento n.o 579649.
(5) Documento n.o 490914.
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II. APRECIAÇÃO

A existência de auxílio estatal na aceção do artigo 61.o,
n.o 1, do Acordo EEE

20.12.2012

com base em indicadores de mercado e critérios de avaliação de acei
tação geral. O preço de mercado estabelecido desta forma constituirá o
preço mínimo de aquisição suscetível de ser acordado sem a concessão
de auxílios estatais.»

O artigo 61.o, n.o 1, do Acordo EEE estabelece o seguinte:

«Salvo disposição em contrário nele prevista, são incompatíveis com
o funcionamento do presente Acordo, na medida em que afetem as
trocas comerciais entre as Partes Contratantes, os auxílios concedidos
pelos Estados-Membros das Comunidades Europeias, pelos Estados
da EFTA ou provenientes de recursos estatais, independentemente da
forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrên
cia, favorecendo certas empresas ou certas produções.»

6.1 Orientações sobre os elementos de auxílio estatal incluídos na
venda de terrenos e imóveis por entidades públicas (1).
O auxílio deve ser concedido pelo Estado ou através de recursos
estatais Os Municípios são, para efeitos de auxílios estatais,
considerados parte do Estado, pelo que os recursos do Municí
pio de Oppdal podem ser considerados recursos estatais.

As Orientações sobre os elementos de auxílio estatal incluídos
na venda de terrenos e imóveis por entidades públicas «as
Orientações» fornecem diretrizes suplementares sobre a forma
como o Órgão de Fiscalização interpreta e aplica as disposições
do Acordo EEE que regem os auxílios estatais no âmbito da
apreciação da venda de terrenos e imóveis públicos. O ponto
2.1 descreve a venda através de concurso incondicional, en
quanto o ponto 2.2 descreve a venda através de uma avaliação
por peritos independentes.

As vendas de terrenos e imóveis públicos abaixo do valor de
mercado pressupõem a existência de recursos estatais. No en
tanto, as Orientações preveem duas situações em que, se as
condições aplicáveis forem respeitadas, o preço pago pelo ter
reno será considerado correspondente ao valor de mercado,
excluindo assim a presença de recursos estatais. Tal como acima
referido, estas duas situações são: a) a venda ser realizada através
de um concurso incondicional e b) a venda ter lugar após uma
avaliação por peritos independentes.

No caso em apreço, o Município não organizou um concurso
incondicional mas utilizou duas avaliações de peritos indepen
dentes como base para determinar o preço de venda.

O ponto 2.2 das Orientações do Órgão de Fiscalização estabe
lece que «Se as autoridades públicas decidirem não recorrer ao proce
dimento descrito no ponto 2.1, deverá ser efetuada uma avaliação
independente por um ou vários peritos avaliadores previamente às
negociações de venda, por forma a estabelecer o valor de mercado,
(1) (Disponível em: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/
state-aid-guidelines/

As autoridades norueguesas indicaram que o Município de Opp
dal solicitou duas avaliações pelos avaliadores independentes
Geir Husebø e Ragnar Lian. Estas avaliações foram realizadas
em 2008, respetivamente, em 7 e 9 de julho. Embora a SDO
tenha manifestado interesse na terreno em fevereiro de 2007 e,
mais tarde, no mesmo ano, tenha assinalado o seu interesse na
aquisição do terreno, as autoridades norueguesas não tinham
concedido qualquer opção para adquirir o terreno e não existem
indicícios na correspondência apresentada pelas autoridades no
rueguesas de negociações relativas à venda ou de um acordo
sobre o preço de aquisição antes de serem conhecidas as con
clusões das avaliações dos dois peritos. Os dois relatórios apre
sentaram uma estimativa semelhante do preço de mercado do
terreno, respetivamente 800 000 NOK e 850 000 NOK.

6.2 A venda do terreno
Tal como o Órgão de Fiscalização salientou na decisão de início
do procedimento, as Orientações não preveem expressamente
uma situação em que é recebida uma proposta concorrente mais
elevada após a receção da avaliação dos peritos mas antes da
celebração do contrato. O Órgão de Fiscalização considera que,
numa situação como esta, a apresentação de uma proposta
concorrente mais elevada pode suscitar dúvidas quanto ao facto
de o valor das avaliações refletir o valor real de mercado do
terreno.

Na decisão de início do procedimento, o Órgão de Fiscalização
referiu a decisão C35/2006 da Comissão, que abordava uma
situação em que a oferta foi apresentada após a receção da
avaliação por peritos. Nessa decisão, a Comissão especificou:

«Mesmo que a avaliação de um perito tivesse sido realizada em
conformidade com a Comunicação (2), ou seja, se se tratasse de uma
avaliação do terreno que devia ser vendido, realizada antes da venda
e com base em critérios de avaliação de aceitação geral, essa ava
liação, na ausência de propostas efetivas, teria sido apenas um
instrumento de segunda escolha para determinar o valor do terreno
no mercado A partir do momento em que é apresentada uma
proposta credível e firme que é diretamente comparável com o valor
considerado por um perito e que lhe é superior, essa proposta deve
ter preferência. A proposta estabelece o valor de mercado real. Neste
caso, a diferença entre a proposta e o preço de venda efetivo deve ser
considerada a melhor referência para se determinar a perda de
recursos estatais» (3).
(2) O ponto 2.2 das Orientações sobre os elementos de auxílio estatal
incluídos na venda de terrenos e imóveis por entidades públicas
corresponde à Comunicação da Comissão no que respeita a auxílios
estatais no âmbito da venda de terrenos e imóveis públicos (JO C
209 de 10.7.1997, p. 3).
(3) Decisão da Comissão de 30.1.2008, no processo C 35/06, JO
L 126de 14.5.2008, pág. 3, ponto 59.
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A decisão da Comissão foi objeto de recurso para o Tribunal
Geral. O Tribunal Geral (1) não concordou com a apreciação da
Comissão e concluiu que a operação relativa à venda de terre
nos não incluía qualquer elemento de auxílio estatal. O Tribunal
Geral concluiu que a proposta concorrente mais elevada não era
credível nem comparável à proposta aceite pelo Município (2).
Além disso, o Tribunal Geral assinalou igualmente que é im
portante considerar as circunstâncias específicas do caso para
determinar se um conflito de ofertas pode ser considerado
comparável (3).
No presente caso, as autoridades norueguesas declararam que a
OB era um comprador com um interesse especial no terreno, e
em consequência deste interesse especial, a OB estava disposta a
pagar um preço anormalmente elevado pelo terreno para evitar
que a SDO constituísse uma empresa que lhe fizesse concorrên
cia. A OB é o principal fornecedor de serviços de esqui na
estância de esqui. As atividades empresariais da SDO estariam
em concorrência direta com os serviços prestados pela OB e
ameaçariam a sua posição no mercado. A OB contestou o
reclassificação do terreno e quando a sua reclamação foi inde
ferida pretendeu adquirir o terreno. Tal demonstra as intenções
da OB. Pode considerar-se, por conseguinte, que a OB tem um
interesse especial no terreno. Esse interesse especial reflete-se na
elevada oferta, que era mais de três vezes superior
(3 100 000 NOK) ao preço determinado pelos peritos indepen
dentes; o Órgão de Fiscalização não dispõe de indicações de que
as avaliações do valor realizadas pelos peritos independentes
apresentassem quaisquer problemas. No caso em apreço, o Ór
gão de Fiscalização considera que as ofertas apresentadas pela
SDO e pela OB não são comparáveis devido ao interesse espe
cial da OB pelo terreno. Em consequência deste interesse espe
cial, a OB está disposta a apresentar uma oferta excessivamente
elevada pelo terreno. Esta oferta não pode, portanto, ser consi
derada comparável à oferta apresentada pela SDO, que reflete o
valor do terreno determinado pelos peritos independentes.
Por conseguinte, tendo em conta as circunstâncias do caso, o
Órgão de Fiscalização conclui que o terreno foi vendido ao
preço de mercado, em conformidade com o procedimento es
tabelecido no ponto 2.2 das Orientações do Órgão de Fiscali
zação relativas às vendas de terrenos e imóveis por entidades
públicas.
Tendo em conta o que precede, o Órgão de Fiscalização consi
dera que a venda do terreno à SDO pelo Município de Oppdal
não inclui qualquer auxílio estatal, uma vez que a oferta con
corrente apresentada pela OB tem de ser considerada como
proveniente de um comprador com um interesse especial no
terreno. Por conseguinte, o Órgão de Fiscalização considera que

(1) Processo T-244/08, Konsum Nord/Comissão, acórdão de 13 de de
zembro de 2011 (ainda não publicado).
(2) Processo T-244/08 Konsum Nord/Comissão, n.os 72-76.
(3) Processo T-244/08 Konsum Nord/Comissão, n.o 73.
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a venda foi realizada ao valor do mercado, em conformidade
com o procedimento estabelecido no ponto 2.2 das Orientações
do Órgão de Fiscalização no que respeita à venda de terrenos e
imóveis por entidades públicas.
7 Conclusão
Com base na apreciação que precede, o Órgão de Fiscalização
considera que a venda do terreno n.o 271/8 à Strand Drift
Oppdal AS pelo Município de Oppdal não constitui um auxílio
estatal na aceção das disposições relativas aos auxílios estatais
do Acordo EEE.
ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O Órgão de Fiscalização da EFTA considera que a venda do
terreno n.o 271/8 à Strand Drift Oppdal AS pelo Município de
Oppdal não constitui um auxílio estatal na aceção do artigo 61.o
do Acordo EEE.
Artigo 2.o
É encerrado o procedimento a que foi dado início nos termos
do artigo 4.o, n.o 4, em conjugação com o artigo 13.o, da Parte
II do Protocolo n.o 3, no que respeita à venda do terreno
n.o 271/8 pelo Município de Oppdal.
Artigo 3.o
O Reino da Noruega é o destinatário da presente decisão.
Artigo 4.o
Apenas faz fé o texto em língua inglesa.
Feito em Bruxelas, em 9 de maio de 2012.

Pelo Órgão de Fiscalização da EFTA
Oda Helen SLETNES

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Presidente

Membro do Colégio
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DECISÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA EFTA
N.o 339/12/COL
de 20 de setembro de 2012
que altera a lista incluída no Anexo I, Capítulo I, Parte 1.2, ponto 39 do Acordo sobre o Espaço
Económico Europeu, que enumera os postos de inspeção fronteiriços aprovados na Islândia e na
Noruega para a realização de controlos veterinários de animais vivos e produtos de origem animal
provenientes de países terceiros e revoga a Decisão do Órgão de Fiscalização da EFTA
n.o 92/12/COL
O ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA EFTA,

Tendo em conta os pontos 4(B)(1) e (3) e o ponto 5(b) da
introdução do capítulo I do anexo I do Acordo EEE,
Tendo em conta o ato referido no Anexo I, Capítulo I, Parte
1.1, ponto 4 do Acordo EEE (Diretiva 97/78/CE do Conselho,
de 18 de dezembro de 1997, que fixa os princípios relativos à
organização dos controlos veterinários dos produtos provenien
tes de países terceiros introduzidos na Comunidade (1)), tal
como alterado e adaptado ao Acordo EEE pelas adaptações
setoriais referidas no anexo I desse acordo, nomeadamente o
artigo 6.o, n.o 2,
Tendo em conta a decisão do Colégio n.o 326/12/COL que
habilita o membro do colégio competente a adotar a presente
decisão,
Considerando o seguinte:
Em 17 de julho de 2012, a autoridade norueguesa para a
segurança alimentar (a seguir designada «NFSA») informou o
Órgão de Fiscalização sobre a alteração na lista norueguesa de
postos de inspeção fronteiriços (PIF) relativa ao centro de ins
peção de Ellingsøy. Este centro faz parte dos postos de inspeção
fronteiriços do porto de Ålesund (NO AEA 1) e figura no anexo
à Decisão do Órgão de Fiscalização n.o 92/12/COL, de 13 de
março de 2012 (2), enquanto porto aprovado para a importação
de produtos da pesca congelados e embalados destinados ao
consumo humano [HC-TF(FR)(1)(2)(3)].
Em 14 de junho de 2012, a NFSA retirou a aprovação deste
centro de inspeção, na sequência do pedido da empresa e, por
carta de 17 de julho de 2012, solicitou ao Órgão de Fiscalização
que suprimisse o centro de inspeção de Ellingsøy da lista de
postos dos inspeção fronteiriços na Islândia e na Noruega apro
vados para a realização dos controlos veterinários de animais
vivos e produtos animais provenientes de países terceiros.

completada, para refletir as alterações nas listas nacionais. A
atual lista de postos de inspeção fronteiriços aprovados foi
adotada pelo Órgão de Fiscalização, em 13 de março de 2012,
pela Decisão n.o 92/12/COL.
Por conseguinte, o Órgão de Fiscalização é obrigado a alterar a
lista dos postos de inspeção fronteiriços aprovados na Islândia e
na Noruega e a publicar uma nova lista que reflita a supressão
do centro de inspeção de Ellingsøy, registado como PIF Ålesund
Port (NO AES 1) da lista dos postos de inspeção fronteiriços
noruegueses.
Através da sua Decisão n.o 326/12/COL, o Órgão de Fiscaliza
ção remeteu a questão para o Comité Veterinário da EFTA, que
lhe presta assistência. O Comité aprovou por unanimidade a
proposta de modificação da lista. Assim, as medidas previstas
na presente decisão são conformes com o parecer unânime do
referido Comité que assiste o Órgão de Fiscalização da EFTA,
mantendo-se e o texto final das medidas inalterado,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O centro de inspeção de Ellingsøy registado como posto de
inspeção fronteiriço do porto Ålesund (NO AES 1) é suprimido
da lista incluída no Anexo I, Capítulo I, Parte 1.2, ponto 39 do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, relativo aos postos
de inspeção fronteiriços aprovados na Islândia e na Noruega
para a realização dos controlos veterinários de animais vivos
e de produtos animais provenientes de países terceiros.
Artigo 2.o
Os controlos veterinários de animais vivos e produtos de ori
gem animal provenientes de países terceiros, introduzidos na
Islândia e na Noruega, são realizados pelas autoridades nacionais
competentes nos postos de inspeção fronteiriços aprovados e
enumerados no anexo da presente decisão.
Artigo 3.o

Em conformidade com a Diretiva 97/78/CE, o Órgão de Fisca
lização elabora e publica uma lista de postos de inspeção fron
teiriços aprovados, que pode ser, posteriormente, alterada ou

É revogada a Decisão n.o 92/12/COL do Órgão de Fiscalização
da EFTA de 13 de março de 2012.

(1) JO L 24 de 30.1.1998, p. 9.
(2) JO L 141 de 31.5.2012, p. 16 e Suplemento EEE n.o 29 de
31.5.2012, p. 1.

Artigo 4.o
A presente decisão entra em vigor em 20 de setembro de 2012.
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Artigo 5.o
A Islândia e a Noruega são as destinatárias da presente decisão.
Artigo 6.o
A presente decisão apenas faz fé em língua inglesa.

Feito em Bruxelas, em 20 de setembro de 2012.
Pelo Órgão de Fiscalização da EFTA
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Xavier LEWIS

Membro do Colégio
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ANEXO
LISTA DE POSTOS DE INSPEÇÃO FRONTEIRIÇOS APROVADOS
País: Islândia
1

2

3

4

5

Akureyri

IS AKU1

P

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

Húsavík

IS HUS 1

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Ísafjörður

IS ISA1

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

HC(2), NHC(2)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

HC(2), NHC(2)

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3),
NHC-NT(2)(6)(16)

Þorlákshöfn

IS THH1

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

6

O(15)

País: Noruega
1

2

3

Borg

NO BRG 1

P

HC, NHC

Båtsfjord

NO BJF 1

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Egersund

NO EGE 1

P

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

Florø EWOS

NO FRO 1

P

NHC-NT(6)(16)

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

Kirkenes

NO KKN 1

P

Kristiansund

NO KSU 1

P

Larvik

NO LAR 1

P

Måløy

NO MAY 1

P

4

5

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6),
NHC-NT(6)
HC(2)

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

NO OSL 1

P

HC, NHC

Oslo

NO OSL 4

A

HC, NHC

Sortland

NO SLX 1

P

NO STS 3

R

E(7)

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Oslo

Storskog

6

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)
HC, NHC

U,E,O

U,E,O

PT
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Tromsø
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2

3

NO TOS 1

P

Vadsø

NO VOS 1

P

Ålesund

NO AES 1

P

1
2
3

4
5

6

5-6

4
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5

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

6

HC-T(FR)(1)(2)(3)
Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2)(3),
NHC-NT(6)

= Nome
= Código TRACES
= Tipo
A
= Aeroporto
F
= Via férrea
P
= Porto
R
= Estrada
= Centro de inspeção
= Produtos
HC = Todos os produtos para consumo humano
NHC = Outros produtos
NT = Sem exigências quanto à temperatura
T
= Produtos congelados/refrigerados
T(FR) = Produtos congelados
T(CH) = Produtos refrigerados
= Animais vivos
U
= Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens
E
= Equídeos registados em conformidade com a definição constante da Diretiva 90/426/CEE do Conselho
O
= Outros animais
= Observações especiais
(1) = Inspeção em conformidade com os requisitos da Decisão 93/352/CEE da Comissão, adotada em aplicação do artigo 19.o,
n.o 3, da Diretiva 97/78/CE do Conselho
(2) = Apenas produtos embalados
(3) = Apenas produtos da pesca
(4) = Apenas proteínas animais
(5) = Apenas lã e peles
(6) = Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe
(7) = Póneis da Islândia (apenas entre abril e outubro)
(8) = Apenas equídeos
(9) = Apenas peixes tropicais
(10) = Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e outros pássaros com exceção de ratites
(11) = Apenas alimentos para animais em grosso
(12) = Para (U) no caso dos solípedes, apenas os destinados a um jardim zoológico; assim como para (O), apenas pintos de um
dia, peixes, cães, gatos, insetos, ou outros animais destinados a um jardim zoológico
(13) = Nagylak HU: Este é um posto de inspeção fronteiriço (para produtos) e um ponto de passagem (para animais vivos) na
fronteira húngara e romena, sujeito a medidas transitórias tal como negociadas e previstas no Tratado de Adesão, tanto
para produtos como para animais vivos. Ver Decisão 2003/630/CE da Comissão
(14) = Designado para o trânsito através da Comunidade Europeia para remessas de certos produtos de origem animal
destinados ao consumo humano com destino à Rússia ou dela provenientes, ao abrigo de procedimentos específicos
previstos pela legislação comunitária pertinente
(15) = Apenas animais da aquicultura
(16) = Apenas farinha de peixe
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