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NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-
ment entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall,
as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a
treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that
treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I),
established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859,
p. VIII).

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in
the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the
Member State submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instru-
ment is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an
instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply ajudgement by the Secretariat on the
nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the
Secretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would
not otherwise have.

Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in this
Series have been made by the Secretariat of the United Nations.

NOTE DU SECRItTARIAT

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout trait6 ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies apr~s l'entr6e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistr6 au Secr6tariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie A un trait6 ou accord international qui
aurait dO 8tre enregistr6 mais ne ]'a pas 6t6 ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa r6solution 97 (I), l'Assembl6e g6n6rale a adopt6 un r~glement destin6 mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du r glement, vol. 859, p. IX).

Le terme « trait6 et l'expression « accord international > n'ont W d6finis ni dans la Charte ni dans
le r~glement, et le Secr6tariat a pris comme principe de s'en tenir a la position adopt6e A cet 6gard par
l'Etat Membre qui a pr6sent6 l'instrument A l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un trait6 ou un accord international au sens de
l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument pr6sent6 par un Etat Membre n'implique,
de la part du Secr6tariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute
autrc question similaire. Le Secr6tariat considre donc que les actes qu'il pourrait 6tre amen6 Ai accomplir
ne conf~rent pas ii un instrument la qualit6 de < trait6 > ou d'<< accord international si cet instrument
n'a pas d6ji cette qualit6, et qu'ils ne conf6rent pas A une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss6derait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des trait6s, etc., publi6s dans ce Re-
cueil ont 6t6 6tablies par le Secr6tariat de l'Organisation des Nations Unies.



I

Treaties and international agreements

registered

on 1 August 1994

No. 31121 (continued)

Traites et accords internationaux

enregistres

le 1er aofit 1994

NO 31121 (suite)

Vol 1813





No. 31121
(continued - suite)

MULTILATERAL

Agreement on the European Economic Area (with protocols,
annexes, final act and protocol of correction of 15 July
1993). Concluded at Porto on 2 May 1992

Protocol adjusting the above-mentioned Agreement (with an-
nex and final act). Concluded at Brussels on 17 March
1993

Authentic texts: Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Ice-
landic, Italian, Dutch, Norwegian, Portuguese, Finnish and Swedish.

Registered by the Council of the European Union on 1 August 1994.

MULTILATERAL

Accord sur l'espace 6conomique europ~en (avec protocoles,
annexes, acte final et proces-verbal de rectification du
15 juillet 1993). Conclu h Porto le 2 mai 1992

Protocole portant adaptation de 'Accord susmentionn6 (avec
annexe et acte final). Conclu i Bruxelles le 17 mars 1993

Textes authentiques : espagnol, danois, allemand, grec, anglais, francais,

islandais, italien, njerlandais, norvgien, portugais, finnois et suidois.

Enregistrg par le Conseil de l'Union europeenne le 1er aoat 1994.

Vol. 1813, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traits

[PORTUGUESE TEXT - TEXTE PORTUGAIS]

ACORDO SOBRE 0 ESPA4O ECONOMICO EUROPEU

INDICE

PREAMBULO

PARTE I OS OBJECTIVOS E PRINC!PIOS

PARTE II A LIVRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS

Capftulo I Os princfpios gerais
Capftulo II Os produtos agrfcolas e da pesca
Capftulo III A cooperagao em quest6es relacionadas corn o domfnio aduaneiro e a facilitaoto do

comdrcio
Capftulo IV Outras regras relativas A livre circulagAo de mercadorias
Capftulo V Os produtos do carvio e do avo

PARTE III A LIVRE CIRCULACAO DE PESSOAS, DE SERVI(OS E DE CAPITALS

Capftulo I Os trabalhadores assalariados e nao assalariados
Capftulo II 0 direito de estabelecimento
Capftulo III Os serviqos
Capftulo IV Os capitais
Capftulo V A cooperaqao no domfnio da polftica econ6mica e monetlria
Capftulo VI Os transportes

PARTE IV AS REGRAS DE CONCORRtNCIA E OUTRAS REGRAS COMUNS

Capftulo I As regras aplic:veis s empresas
Capftulo II Os auxflios estatais
Capftulo III Outras regras comuns

PARTE V DISPOSICOES HORIZONTAIS RELATIVAS AS QUATRO LIBERDADES

Capftulo I A polftica social
Capftulo I1 A defesa dos consumidores
Capftulo III 0 ambiente
Capftulo IV A estatfstica
Capftulo V 0 direito das sociedades

PARTE VI A COOPERA(AO EM DOMINIOS NAO ABRANGIDOS PELAS QUATRO
LIBERDADES

PARTE VII DISPOSI(C0ES INSTITUCIONAIS

Capftulo I A estrutura da associagdo
Capftulo II 0 processo de decisio
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Capftulo III A homogeneidade, o processo de fiscalizaq o e a resoluqgo de litfgios
Capftulo IV Medidas de salvaguarda

PARTE VIII 0 MECANISMO FINANCEIRO

PARTE IX DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

ACORDO SOBRE 0 ESPAI;O ECON6MICO EUROPEU

A COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA,
A COMUNIDADE EUROPEIA DO CARVAO E DO ACO,
O REINO DA BtLGICA,
O REINO DA DINAMARCA,
A REPOBLICA FEDERAL DA ALEMANHA,
A REPUBLICA HELtNICA,
0 REINO DE ESPANHA,
A REPUBLICA FRANCESA,
A IRLANDA
A REPUBLICA ITALIANA,
O GRAO-DUCADO DO LUXEMBURGO,
O REINO DOS PAISES BAIXOS,
A REP(JBLICA PORTUGUESA,
O REINO UNIDO DA GRA-BRETANHA E DA IRLANDA DO NORTE,

E

A REPUBLICA DA AUSTRIA,
A REPUBLICA DA FINLANDIA,
A REPUBLICA DA ISLANDIA,
O PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN,
O REINO DA NORUEGA,
* REINO DA SUtCIA,
A CONFEDERACAO SUICA

a seguir denominados PARTES CONTRATANTES

CONVICTAS de que o Espaqo Econ6mico Europeu contribuird para a construq;o de uma Europa
baseada na paz, na democracia e nos direitos do Homem;

REITERANDO a elevada prioridade que atribuem ks relag6es privilegiadas entre a Comunidades
Europeias, os seus Estados-membros e os Estados da EFTA, baseadas na proximidade, em valores
comuns duradouros e na identidade europeia;

DETERMINADAS a contribuir, corn base numa economia de mercado, para a iiberalizaq;o do
comdrcio mundial e para a cooperagio neste domfnio, no respeito, nomeadamente, pelas disposiges
do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comrcio e pela ConvenqAo sobre a OrganizagAo de
Cooperagio e Desenvolvimento Econ6mico;

Vol. 1813. 1-31121
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CONSIDERANDO o objectivo de criar um Espago Econ6mico Europeu dinAmico e homogdneo,
assente em regras comuns e em condig6es iguais de concorrancia e prevendo os meios de execuq;o
adequados, incluindo a nfvel judicial, corn base na igualdade e reciprocidade e num equilfbrio
global de vantagens, direitos e obrigag6es das Partes Contratantes;

DETERMINADAS a assegurar a realizaggo mais ampla possfvel da livre circulagflo de mercadorias,
de pessoas, de servigos e de capitais em todo o Espago Econ6mico Europeu, bern como o reforgo e
o alargamento da cooperagAo no que respeita a polfticas horizontais e de enquadramento;

PRETENDENDO promover um desenvolvimento harmonioso do Espago Econ6mico Europeu e
convictas da necessidade de contribuir, atravds da aplicaggo do presente Acordo, para a reduqAo das
disparidades econ6micas e sociais entre as regi6es;

DESEJOSAS de contribuir para o reforgo da cooperaggo entre os membros do Parlamento Europeu
e dos parlamentos dos Estados da EFTA, bern como entre os parceiros sociais das Comunidades
Europeias e dos Estados da EFTA;

CONVICTAS de que os particulares desempenhargo um papel importante no Espago Econ6mico
Europeu atravds do exercfcio dos direitos que Ihes slo conferidos por forga do presente Acordo, bern
como da defesa judicial destes direitos;

DETERMINADAS a preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente e a assegurar ura
utilizaqlo prudente e racional dos recursos naturais baseada, em especial, no princfpio de um
desenvolvimento sustentAvel, bern como no princfpio da necessidade de ura acgdo preventiva e de
medidas cautelares;

DETERMINADAS a tomar como base para o desenvolvimento de normas futuras um nfvel elevado
de protecqio no que respeita A sadde, A seguranga e ao ambiente;

CONSCIENTES da importhncia do desenvolvimento da dimensgo social, incluindo a igualdade de
tratamento entre homens e mulheres, no Espaqo Econ6mico Europeu e desejosas de assegurar o
progresso econ6mico e social e de promover condiq6es para o pleno emprego, a melhoria do nfvel
de vida e das condig6es de trabalho no Espaqo Econ6mico Europeu;

DETERMINADAS a promover os interesses dos consumidores e a reforgar a sua posigao no mercado
a fim de alcanqar um elevado nfvel de defesa dos consumidores;

EMPENHADAS nos objectivos comuns de reforgar a base cientffica e tecnol6gica da inddstria
europeia e de a incentivar a tornar-se mais competitiva a nfvel internacional;

CONSIDERANDO que a conclusgo do presente Acordo n~o prejudica de modo algum a possibilidade
de adeslo de qualquer Estado da EFTA s Comunidades Europeias;

CONSIDERANDO que, no pleno respeito pela independencia dos tribunals, as Partes Contratantes
tem como objectivo alcanqar e manter uma interpretaq;o e aplicaqao uniformes do presente Acordo
e das disposig;es da legislaqvo comunittria cujo contetido 6 reproduzido no presente Acordo, e
garantir a igualdade de tratamento dos particulares e dos operadores econ6micos no que respeita ks
quatro liberdades e ks condiq6es de concorr~ncia;

Vol. 1813, 1-31121
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CONSIDERANDO que o presente Acordo n~o restringe a autonomia de tomada de decis~o das
Partes Contratantes ner o seu poder de concluir tratados, sem prejufzo das disposig6es do presente
Acordo e das limitaves impostas pelo direito internacional pilblico,

DECIDIRAM concluir o seguinte Acordo:

PARTE I
OS OBJECTIVOS E PRINCIPIOS

Artigo 10

1. 0 objectivo do presente Acordo de associa Ao 6 o de promover um reforqo permanente e
equilibrado das relag6es comerciais e econ6micas entre as Partes Contratantes, em iguais condig6es
de concorrencia e no respeito por normas idanticas, corn vista a criar um Espago Econ6mico Europeu
homogdneo, a seguir designado EEE.

2. A fim de alcanqar os objectivos definidos no n' 1, a associag~o implica, de acordo corn o
disposto no presente Acordo :

a) A livre de circulaglo de mercadorias,
b) A livre de circulagio de pessoas,
c) A livre de circulag o de servigos,
d) A liberdade dos movimentos de capitais,
e) 0 estabelecimento de um sisterna que assegure a nio distorgdo da concorrencia e o respeito das

respectivas regras, bern corno
f) Ura colaboraq o mais estreita noutros domfnios, tais como, por exemplo, a investigavgo e o

desenvolvimento, o ambiente, a educaqdo e a polftica social.

Artigo 20

Para efeitos do presente Acordo, entende-se por:

a) "Acordo', o texto do Acordo principal, os seus Protocolos e Anexos, bern como os actos neles
referidos;

b) "Estados da EFTA", as Partes Contratantes que s9o membros da Associavao Europeia de
Comrcio Livre;

c) "Partes Contratantes", no que respeita s Comunidades e aos seus Estados-membros, quer as
Comunidades e os seus Estados-membros, quer as Comunidades, quer os Estados-membros. 0
significado a atribuir, em cada caso, a esta expresslo deve ser deduzido das disposigoes
relevantes do presente Acordo e das respectivas competancias das Comunidades e dos seus
Estados-membros, tal como decorrem do Tratado que institui a Comunidade Econ6mica Europeia
e do Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvio e do Ago.

Vol. 1813, 1-31121
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Artigo 30

As Partes Contratantes tomardo todas as medidas gerais ou especiais capazes de assegurar o
cumprimento das obrigaq6es resultantes do presente Acordo.

As Partes Contratantes abster-se-5o de tomar quaisquer medidas susceptfveis de p~r em perigo a
realiza Ao dos objectivos do presente Acordo.

Aldm disso, as Partes Contratantes facilitardo a cooperavlo ao abrigo do presente Acordo.

Arigo 40

No aImbito de aplicaq;o do presente Acordo, e sem prejufzo das suas disposigfes especiais, 6 proibida
toda e qualquer discriminaqio em razdo da nacionalidade.

Artigo 50

Qualquer Parte Contratante pode, a todo o momento, suscitar quest6es do seu interesse a nfvel do
Comitd Misto do EEE ou do Conselho do EEE, de acordo com as modalidades previstas no n* 2 do
artigo 920 e no n* 2 do artigo 890, respectivamente.

Artigo 60

Ser prejufzo da jurisprudencia futura, as disposig6es do presente Acordo, na medida em que sejam
identicas, quanto ao conteddo, s normas correspondentes do Tratado que institui a Comunidade
Econ6mica Europeia e do Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvgo e do Ago e aos
actos adoptados em aplicaq o destes dois Tratados, ser~o, no que respeita A sua execuqgo e aplicaq o,
interpretadas em conformidade corn a jurisprudencia pertinente do Tribunal de Justiga das
Comunidades Europeias anterior A data de assinatura do presente Acordo.

Artigo 70

Os actos referidos ou previstos nos Anexos do presente Acordo ou nas decis6es do Comit6 Misto do
EEE vinculamn as Partes Contratantes e integram a sua ordem jurfdica interna, ou serao nela
integrados, da seguinte forma :

a) Os actos correspondentes a regulamentos CEE integram, enquanto tal, a ordem jurfdica interna
das Partes Contratantes;

b) Os actos correspondentes a directivas CEE deixarAo s autoridades das Partes Contratantes a
compettncia quanto k forma e aos meios de execuglo.

Vol. 1813, 1-31121
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PARTE II
A LIVRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS

CAP[TULO I
OS PRINC[PIOS GERAIS

Artigo 80

1. A livre circulaqao de mercadorias entre as Panes Contratantes 6 estabelecida em conformidade
corn as disposi 6es do presente Acordo.

2. Salvo disposiqao em contrlrio, os artigos 100 a 150, 19" , 200 e 250 a 270 slo exclusivamente
aplicgveis aos produtos origin~rios das Partes Contratantes.

3. Salvo disposigio em contrgrio, as disposiq6es do presente Acordo s~o aplicdveis apenas:

a) Aos produtos abrangidos pelos Capftulos 25 a 97 do Sistema Harmonizado de Designagao e
Codificaglo das Mercadorias, excluindo os produtos enumerados no Protocolo n' 2;

b) Aos produtos especificados no Protocolo no 3, sujeitos s disposig6es especfficas nele previstas.

Artigo 90

1. As regras de origem constam do Protocolo n0 4. Essas regras nao prejudicam quaisquer
obrigaqies internacionais assumidas ou a assumir pelas Panes Contratantes no Imbito do Acordo
Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comdrcio.

2. Corn vista a incrementar os resultados obtidos no presente Acordo, as Panes Contratantes
continuar~o a envidar esforqos para melhorar e simplificar todos os aspectos das regras de origem e
aumentar a cooperagdo em matdria aduaneira.

3. Antes do final de 1993, proceder-se-i a uma primeira revisgo. Posteriormente, realizar-se-Ao
novas revis6es de dois em dois anos. Com base nessas revis6es, as Partes Contratantes comprometem-
se a decidir das medidas adequadas a incluir no Acordo.

Artigo 100

Slo proibidos entre as Partes Contratantes quaisquer direitos aduaneiros de importaio e de
exportaqo, bern como quaisquer encargos de efeito equivalente. Sem prejufzo das disposig6es
previstas no Protocolo n' 5, esta regra 6 igualmente aplicivel aos direitos aduaneiros de natureza
fiscal.

Artigo 110

Sio proibidas entre as Partes Contratantes as restriq6es quantitativas A importaqAo, bern como todas
as medidas de efeito equivalente.

Vol. 1813, 1-31121
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Artigo 120

Sio proibidas entre as Partes Contratantes as restrig6es quantitativas a exportagdo, bern corno todas
as medidas de efeito equivalente.

Artigo 131

As disposi96es dos artigos 110 e 120 s~o aplicAveis sem prejufzo das proibi, es ou restri, es A
importaqlo, exportago ou transito de mercadorias justificadas por raz6es de moralidade ptiblica,
ordem pdlblica e seguranga pdblica; de protecg;o da satdde e da vida das pessoas e animais ou de
preservaglo das plantas; de protecggo do patrim6nio nacional de valor artfstico, hist6rico ou
arqueol6gico; ou de protecggo da propriedade industrial e comercial. Todavia, tais proibi,6es ou
restrioles nao devern constituir nem um meio de discriminaqAo arbitrAria, nem qualquer restrigAo
dissimulada ao comdrcio entre as Partes Contratantes.

Arrigo 140

Nenhuma Parte Contratante farl incidir, directa ou indirectamente, sobre os produtos das outras
Partes Contratantes, imposigSes internas, qualquer que seja a sua natureza, superiores as que incidam,
directa ou indirectamente, sobre produtos nacionais similares.

Aldm disso, nenhuma Parte Contratante farg incidir sobre os produtos das outras Partes Contratantes
imposiq6es internas de modo a proteger indirectamente outras produg6es.

Artigo 150

Os produtos exportados para o territ6rio de ura das Partes Contratantes nao podem beneficiar de
qualquer reembolso de imposi 6es internas superior s que sobre eles tenham incidido, directa ou
indirectamente.

Artigo 160

1. As Partes Contratantes assegurardo a adaptaqAo de qualquer monop6lio estatal de natureza
comercial, de modo a evitar qualquer discriminaqo entre os nacionais dos Estados-membros das
Comunidades Europeias e dos Estados da EFTA quanto as condi, es de abastecimento e de
comercializaggo.

2. 0 disposto no presente artigo 6 aplic~vel a qualquer organismo atravds do qual as autoridades
competentes das Partes Contratantes, de jure ou de facto, controlem, dirijarn ou influenciem
sensivelmente, directa ou indirectamente, as importag~es ou as exporta 6es entre as Partes
Contratantes. Estas disposiq6es slo igualmente aplic~veis aos monop6lios delegados a terceiros pelo
Estado.

Vol. 1813, 1-31121
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CAPITULO 11
OS PRODUTOS AGRiCOLAS E DA PESCA

Artigo 170

As modalidades e disposiq6es espec'ficas no domfnio das quest6es veterinlrias e fitossanitArias
constam do Anexo 1.

Artigo 180

Sem prejufzo dos acordos especfficos que regulam o comdrcio de produtos agrfcolas, as Partes
Contratantes assegurarlo que as modalidades previstas no artigo 170 e nas alfneas a) e b) do
artigo 230, na medida em que se aplicam a outros produtos para alfm dos abrangidos pelo no 3 do
artigo 80, nio sejam postos em causa por outros entraves tdcnicos ao comdrcio. Neste contexto, 6
apliclvel o disposto no artigo 131 .

Artigo 190

1. As Partes Contratantes analisardo quaisquer dificuldades que possam surgir no comdrcio de
produtos agrfcolas e envidardo todos os esforqos para encontrar soluq6es adequadas.

2. As Partes Contratantes comprometem-se a prosseguir os seus esforgos corn vista a obter uma
liberalizaq;o progressiva do com~rcio de produtos agrfcolas.

3. Para o efeito, as Partes Contratantes procedergo, antes do final de 1993 e, posteriormente, de dois
em dois anos, a revis6es das condiq6es do comdrcio de produtos agrfcolas.

4. Corn base nos resultados dessas revis6es, no ambito das respectivas polfticas agrfcolas e tomando
em consideraglo os resultados do Uruguay Round, as Partes Contratantes decidirio, no contexto do
presente Acordo, numa base preferencial, bilateral ou multilateral, recfproca e de vantagens miituas,
relativamente a novas reduq6es dos entraves ao comdrcio no sector agrfcola, seja qual for a sua
natureza, incluindo os resultantes de monop6lios estatais de carActer comercial no domfnio agrfcola.

Artigo 200

As modalidades e disposiq6es aplicAveis aos produtos da pesca e outros produtos do mar constam do
Protocolo n' 9.

CAPITULO 1II
A COOPERACAO EM QUESTOES RELACIONADAS COM 0 DOMINIO ADUANEIRO

E A FACILITACAO DO COMtRCIO

Artigo 21 0

1. A fim de facilitar o comdrcio entre as Partes Contratantes, estas simplificarao os controlos e as
formalidades nas fronteiras. As disposiq6es aplicAveis neste domfnio constam do Protocolo n' 10.
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2. As Partes Contratantes assistir-se-go mutuamente em questies aduaneiras, de modo a assegurar
a correcta aplicaq o da legislacgo aduaneira. As disposio,6es apliciveis neste domfnio constam do
Protocolo n* 11.

3. A fim de simplificar o comdrcio de mercadorias, as Partes Contratantes reforqarao e alargar~o
a sua cooperaq o, especialmente no Mnbito de programas, projectos e acq6es comunitdrios destinados
a facilitar o comdrcio, em conformidade com as regras previstas na Parte VI.

4. Sem prejufzo do disposto no n0 3 do artigo 80, o presente artigo 6 aplicAvel a todos os produtos.

Artigo 220

Quando uma Parte Contratante tencionar reduzir o nfvel real dos seus direitos ou encargos de efeito
equivalente apliclveis a pafses terceiros que beneficiam do estatuto de naqao mais favorecida, ou
suspender a sua aplicaqio, notificard, na medida do possfvel, o Comitd Misto do EEE pelo menos 30
dias antes da data da entrada em vigor dessa reduq o ou suspensdo. Esse Comitd deve tomar em
considera;Ao todas as observag6es relativas a quaisquer distorg6es que possam resultar dessa medida,
apresentadas pelas Panes Contratantes interessadas.

CAPITULO IV
OUTRAS REGRAS RELATIVAS

A LIVRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS

Artigo 23 0

Encontram-se estabelecidas modalidades e disposi;6es especfficas:

a) No Protocolo n0 12 e no Anexo 11, no que respeita Ms regulamentag6es tdcnicas, normas, ensaios
e certificag6es;

b) No Protocolo n' 47, no que respeita A supresslo dos entraves tdcnicos ao comdrcio vinfcola.

c) No Anexo III, no que respeita A responsabilidade pelos produtos.

Salvo especificagdo em contr rio, essas modalidades e disposig6es slo aplic~veis a todos os produtos.

Artigo 240

As modalidades e disposig6es especfficas no domfnio da energia constamn do Anexo IV.

Artigo 250

Quando o cumprimento do disposto nos anigos 100 e 120 implicar

a) A reexportaqdo para um pafs terceiro relativamente ao qual a Parte Contratante de exportaqAo
mantdm, no que respeita ao produto em causa, restriq6es quantitativas A exportaqao, direitos de
exportaq;o ou medidas ou encargos de efeito equivalente; ou
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b) Uma grave escassez de um produto essencial para a Parte Contratante de exportagdo ou um risco
de escassez;

e quando as situaq6es acima referidas provocarem, ou forem susceptfveis de provocar, dificuldades
significativas para a Parte Contratante de exportagdo, essa Parte Contratante pode adoptar medidas
adequadas em conformidade corn os procedimentos previstos no artigo 1130.

Arrigo 260

Salvo disposiqAo em contrgrio do presente Acordo, nao sdo aplic~veis, nas relag6es entre as Partes
Contratantes, quaisquer medidas anti-dumping, direitos de compensagio e medidas contra prAticas
comerciais desleais imputlveis a pafses terceiros.

CAPITULO V
OS PRODUTOS DO CARVAO E DO ACO

Artigo 270

As modalidades e disposices relativas aos produtos do carv~o e do ago constamn dos Protocolos
n~s 14 e 25.

PARTE III
A LIVRE CIRCULACAO DE PESSOAS,

DE SERVICOS E DE CAPITALS

CAPiTULO I
OS TRABALHADORES ASSALARIADOS E NAO ASSALARIADOS

Artigo 280

1. Serl assegurada a livre circulagdo dos trabalhadores entre os Estados-membros das Comunidades
Europeias e os Estados da EFTA.

2. A livre circulag.o dos trabahadores implica a aboligo de toda e quaquer discriminago em raz~o
da nacionalidade entre os trabalhadores dos Estados-membros das Comunidades Europeias e dos
Estados da EFTA, no que diz respeito ao emprego, A remunerago e demais condiq6es de trabalho.

3. A livre circulago dos trabalhadores compreende, ser prejufzo das limitag6es justificadas por
raz6es de ordern pdblica, seguranga pdblica e sadde ptiblica, o direito de

a) Responder a ofertas de emprego efectivamente feitas;

b) Deslocar-se livremente, para o efeito, no territ6rio dos Estados-membros das Comunidades
Europeias e dos Estados da EFTA;
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c) Residir no territ6rio de um Estado-membro das Comunidades Europeias ou de um Estado da
EFTA a fim de nele exercer uma actividade laboral, em conformidade corn as disposig6es
legislativas, regulamentares e administrativas que regem o emprego dos trabalhadores nacionais;

d) Permanecer no territ6rio de um Estado-membro das Comunidades Europeias ou de um Estado
da EFTA depois de nele ter exercido ura actividade laboral.

4. 0 disposto no presente artigo ndo 6 aplicAvel aos empregos na administragdo pdiblica.

5. 0 Anexo V preve disposig6es especfficas relativas livre circulado dos trabalhadores.

Artigo 290

No domfnio da seguranga social, a fim de permitir a livre circulagdo dos trabalhadores assalariados
e n o assalariados, as Partes Contratantes assegurardo aos trabalhadores assalariados e n o
assalariados e is pessoas que deles dependam, tal como previsto no Anexo VI, em especial:

a) A totalizaglo, tanto para fins de aquisiglo e manutengdo do direito is prestaq6es, como para o
respectivo c~Jculo, de todos os perfodos tornados em consideragdo pelas diversas legislaq6es
nacionais;

b) 0 pagamento das prestag6es aos residentes nos territ6rios das Partes Contratantes.

Artigo 300

A fir de facilitar o acesso is actividades assalariadas e nAo assalariadas e o seu exercfcio, as Partes
Contratantes tomargo as medidas necess~rias, tal como previsto no Anexo VII, respeitantes ao
reconhecimento mtdtuo de diplomas, certificados e outros tftulos, bem como A coordenaggo das
disposioes legislativas, regulamentares e administrativas das Partes Contratantes relativas ao acesso
Is actividades assalariadas e n~o assalariadas e ao seu exercfcio.

CAPITULO 11
0 DIREITO DE ESTABELECIMENTO

Artigo 310

1. No ambito das disposi 6es do presente Acordo, n~o sero impostas quaisquer restriq6es I
liberdade de estabelecimento dos nacionais de um Estado-membro das Comunidades Europeias ou de
um Estado da EFTA no territ6rio de qualquer outro destes Estados. Esta disposiqo 6 igualmente
apliclvel A constituiqo de agencias, sucursais ou filiais por nacionais de urn Estado-membro das
Comunidades Europeias ou de um Estado da EFTA estabelecidos no territ6rio de qualquer um destes
Estados.

A liberdade de estabelecimento compreende tanto o acesso is actividades nAo assalariadas e o seu
exercfcio, como a constituiqo e a gest~o de empresas, designadamente de sociedades na acepqio do
n0 2 do artigo 340, nas condig6es definidas na legislaq~o do pars de estabelecimento para os seus
pr6prios nacionais, sem prejufzo do disposto no Capftulo IV.
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2. As disposiq6es especfficas sobre o direito de estabelecimento constam dos Anexos VIII a XI.

Artigo 320

As disposiq6es do presente capftulo n~o sdo aplicdveis s actividades que, numa Parte Contratante,
estejam ligadas, mesmo ocasionalmente, ao exercfcio da autoridade pfiblica.

Artigo 330

As disposiq6es do presente capftulo e as medidas tomadas em sua execuqdo ngo prejudicam a
aplicabilidade das disposig6es legislativas, regulamentares e administrativas que prevejan um regime
especial para os estrangeiros e sejam justificadas por raz6es de ordem ptiblica, seguranqa ptiblica e
satide pdblica.

Artigo 340

As sociedades constitufdas em conformidade corn a legislaqdo de um Estado-membro das
Comunidades Europeias ou de um Estado da EFTA e que tenham a sua sede social, administraqio
central ou estabelecimento principal no territ6rio das Partes Contratantes sdo, para efeitos do disposto
no presente capftulo, equiparadas s pessoas singulares nacionais dos Estados-membros das
Comunidades Europeias ou dos Estados da EFTA.

Por "sociedades" entendem-se as sociedades de direito civil ou comercial, incluindo as sociedades
cooperativas, e as demais pessoas colectivas de direito pdiblico ou privado, corn excepgdo das que ndo
prossigam fins lucrativos.

Artigo 350

As disposi,6es do artigo 300 sAo apliciveis s mat~rias abrangidas pelo presente capftulo.

CAPITULO III
OS SERVI(;OS

Artigo 360

1. No Anmbito das disposig6es do presente Acordo, s~o proibidas quaisquer restri 6es A livre
prestaqo de servigos no territ6rio das Partes Contratantes em relaqo aos nacionais dos
Estados-membros das Comunidades Europeias e dos Estados da EFTA estabelecidos num Estado-
membro das Comunidades Europeias ou num Estado da EFTA que nio seja o do destinatArio da
prestaggo.

2. Os Anexos IX a XI conten disposiq6es especfficas relativas A livre de prestago de serviqos.
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Artigo 370

Para efeitos do disposto no presente Acordo, consideram-se "servigos" as prestag6es realizadas
normalmente mediante remuneraqlo, na medida em que n~o sejam reguladas pelas disposig6es
relativas A livre circulaggo de mercadorias, de capitais e de pessoas.

Os servigos compreendem designadamente

a) Actividades de natureza industrial;
b) Actividades de natureza comercial;
c) Actividades artesanais;
d) Actividades das profiss6es liberais.

Sem prejufzo do disposto no Capftulo II, o prestador de serviqos pode, para a execuq~o da prestaqo,
exercer, a tftulo temporgrio, a sua actividade no Estado onde a prestaq~o 6 realizada, nas mesmas
condig6es que esse Estado imp6e aos seus pr6prios nacionais.

Artigo 380

A livre prestagio de serviqos em matdria de transportes 6 regulada pelas disposiq6es constantes do
Capftulo VI.

Artigo 390

O disposto nos artigos 300 e 320 a 340 6 aplicAvel ts matdrias abrangidas pelo presente capftulo.

CAPITULO IV
OS CAPITAIS

Artigo 400

No Imbito do disposto no presente Acordo, sao proibidas quaisquer restriq6es entre as Partes
Contratantes aos movimentos de capitais pertencentes a pessoas residentes nos Estados-membros das
Comunidades Europeias ou nos Estados da EFTA, e quaisquer discriminag6es de tratamento em razao
da nacionalidade ou da residencia das partes, ou do lugar do investimento. As disposi 6es necesslrias

aplicaqAo do presente artigo constam do Anexo XII.

Artigo 41

Os pagamentos correntes relativos circulaqAo de mercadorias, pessoas, servigos e capitais entre as
Partes Contratantes no Ambito do disposto no presente Acordo ficar5o livres de quaisquer restriq6es.
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Artigo 420

1. No caso de a regulamentagdo interna relativa ao mercado de capitais e ao crdlito ser aplicada aos
movimentos de capitais liberalizados em conformidade corn o disposto no presente Acordo, deverd
s6-Io de forma ndo discriminat6ria.

2. Os emprdstimos destinados a financiar directa ou indirectamente um Estado-membro das
Comunidades Europeias ou um Estado da EFTA, ou as suas pessoas colectivas territoriais de direito
pdblico, s6 podem ser emitidos ou colocados nos outros Estados-membros das Comunidades
Europeias ou nos Estados da EFTA quando os Estados interessados tenham chegado a acordo a esse
respeito.

Artigo 430

1. No caso de as diverg~ncias entre as regulamentag6es de cambio dos Estados-membros das
Comunidades Europeias e dos Estados da EFTA induzirem as pessoas residentes num desses Estados
a utilizarem as facilidades de transferencia no territ6rio das Partes Contratantes previstas no
artigo 40, corn o objectivo de iludirem a regulamentaqio de um desses Estados relativamente a pafses
terceiros, a Parte Contratante em causa pode tomar as medidas adequadas para eliminar tais
dificuldades.

2. No caso de os movimentos de capitais provocarern perturbav6es no funcionamento do mercado
de capitais de um Estado-membro das Comunidades Europeias ou de um Estado da EFTA, a Parte
Contratante em causa pode tomar medidas de protecqvo no domfnio dos movimentos de capitais.

3. Se as autoridades competentes de ura Parte Contratante procederen a qualquer modificagdo das
taxas de cAnbio que falseie gravemente as condiq~es de concorrdncia, as outras Partes Contratantes
podem tomar, durante um perfodo estritamente limitado, as medidas necessdrias a fim de obviar s
consequdncias de tal modificagAo.

4. No caso de urn Estado-membro das Comunidades Europeias ou um Estado da EFTA se encontrar
em dificuldades, ou sob grave ameaga de dificuldades, relativamente I sua balanga de pagamentos,
resultantes quer de um desequilfbrio global da sua baanga de pagamentos, quer do tipo de divisas de
que disp6e, e se tais dificuldades forem susceptfveis de, designadamente, comprometer o
funcionamento do presente Acordo, a Parte Contratante em causa pode adoptar medidas de pruJtec Ao.

Artigo 440

A fim de dar execuggo bs disposig6es do Artigo 430, as Comunidades, por um lado. e os Estados da
EFTA, por outro, aplicar~o os seus procedimentos internos, tal como previsto no Protocolo n0 18.

Artigo 450

1. As decis6es, pareceres e recomenda 6es relacionados corn as medidas previstas no artigo 43'
serAo notificados ao Comitd Misto do EEE.

2. Todas as medidas serlo previamente objecto de consultas e de troca de informag6es no Ambito
do Comit6 Misto do EEE.
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3. Na situaqAo referida no n° 2 do artigo 430, a Parte Contratante em causa pode, todavia, tomar
as medidas que se revelarem necessdrias, fundamentando-se no car~cter secreto ou urgente das
mesmas, sem proceder previamente a consultas nem troca de informaq6es.

4. Na situaq~o referida no n° 4 do artigo 430, em caso de crise sdbita na balanga de pagamentos
e caso n~o possam ser respeitados os procedimentos previstos no n' 2, a Parte Contratante em causa
pode, a tftulo cautelar, tomar as medidas de protecq~o necessArias. Estas devem provocar o mfnimo
de perturbag6es no funcionamento do presente Acordo e n~o exceder o estritamente indispensAvel para
sanar as dificuldades sdbitas que se tenham verificado.

5. As medidas tomadas em conformidade com o disposto nos n's 3 e 4, serbo notificadas, o mais
tardar, na data da sua entrada em vigor, devendo a troca de informag6es, as consultas e as
notificaq6es referidas no n° 1 ser efectuadas logo que possfvel.

CAPiTULO V
A COOPERACAO NO DOMINIO DA POLUTICA

ECON6MICA E MONETARIA

Artigo 460

As Partes Contratantes trocarbo opini6es e informag6es no que respeita execugdo do presente
Acordo e ao impacto da integraqbo nas actividades econ6micas e na conduqbo das polfticas econ6mica
e monetria. Aldm disso, poderdo discutir situag6es, polfticas e perspectivas macroecon6micas. Esta
troca de opini6es e de informaq6es nao terA carActer vinculativo.

CAPITULO VI
OS TRANSPORTES

Artigo 470

1. Os artigos 480 a 520 slo apliclveis ao transporte ferrovidrio, rodovidrio e por via navegAvel.

2. As disposiqSes especfficas apliclveis a todos os modos de transporte constam do Anexo XIII.

Artigo 480

1. A legislaqbo de um Estado-membro das Comunidades Europeias ou de um Estado da EFTA
relativa ao transporte ferrovi~rio, rodovidrio e por via navegAvel, nbo abrangida pelo Anexo XIII, nbo
pode ser alterada de forma a que, pelos seus efeitos directos ou indirectos, se tome menos favor~vel
para os transportadores de outros Estados do que para os transportadores nacionais desse Estado.

2. Se uma parte Contratante derrogar do princfpio estabelecido no n* 1, notificarA desse facto o
Comitd Misto do EEE. As outras Partes Contratantes que ndo aceitem essa actuaqdo podem adoptar
as contramedidas que considerem adequadas.
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Artigo 490

Sao compatfveis corn o presente Acordo os auxflios que vao ao encontro das necessidades de
coordenagio dos transportes ou correspondam ao reembolso de certas prestav6es inerentes noqlo
de servio pdblico.

Arrigo 500

1. No que se refere aos transportes no territ6rio das Partes Contratantes, 6 proibida qualquer
discriminagio que consista na aplicagio, por parte de um transportador, a mercadorias identicas e nas
mesmas relag6es de trlfego, de pregos e condir6es de transporte diferentes, em raz~o do pafs de
origem ou de destino dos produtos transportados.

2. Em conformidade corn a Parte VII, o 6rgfo competente examinarl, por iniciativa pr6pria ou a
pedido de qualquer Estado-membro das Comunidades Europeias ou de um Estado da EFTA, os casos
de discriminagio referidos no presente artigo e tomard as decis6es necessdrias no Ambito da sua
regulamentaggo interna.

Artigo 510

1. No que respeita aos transportes efectuados no territ6rio das Partes Contratantes, fica proibido
impor pre~os e condig6es que impliquem qualquer elemento de apoio ou protecqio em beneffeio de
uma ou mais empresas ou indilstrias determinadas, salvo autorizaqo do 6rg~o competente referida
no n0 2 do artigo 50" .

2. 0 6rgAo competente, por iniciativa pr6pria ou a pedido de um Estado-membro das Comunidades
Europeias ou de um Estado da EFTA, analisarA os pre~os e condig6es referidos no n' 1, tomando
designadamente em consideraggo, por um lado, as exigbncias especfficas de uma polftica econ6mica
regional adequada, as necessidades das regi6es subdesenvolvidas e os problemas das regi6es
gravemente afectadas por circunstincias polfticas e, por outro, os efeitos destes preos e condig6es
na concorrncia entre os diferentes modos de transporte.

0 6rgio competente tomard as decis6es necessfrias no Atmbito da sua regulamentagao interna.

3. A proibiggo prevista no n' 1 nAo 6 aplicAvel As tarifas de concorrancia.

Artigo 520

Os encargos ou taxas que, para aldm dos pregos de transporte, forem cobrados por um transportador
na passagem das fronteiras, n~o devem ultrapassar um nfvel razoAvel, tendo em conta os custos reais
efectivamente ocasionados por essa passagern. As Partes Contratantes esforcar-se-do por reduzir
progressivamente esses custos.
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PARTE IV
AS REGRAS DE CONCORRENCIA E OUTRAS REGRAS COMUNS

CAPfTULO I
AS REGRAS APLICAVEIS AS EMPRESAS

Artigo 53 *

1. Slo incompatfveis corn o funcionamento do presente Acordo e proibidos todos os acordos entre
empresas, todas as decis6es de associaq6es de empresas e todas as pr~ticas concertadas que sejam
susceptfveis de afectar o comdrcio entre as Partes Contratantes e que tenham por objectivo ou efeito
impedir, restringir ou falsear a concorrencia no territ6rio abrangido pelo presente Acordo,
designadamente as que consistam em:

a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os pregos de compra ou de venda ou quaisquer outras
condiq6es de transacgdo;

b) Limitar ou controlar a produgo, a distribuiqo, o desenvolvimento tdcnico ou os investimentos;

c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento;

d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condig6es desiguais no caso de prestag(es
equivalentes, colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrdncia;

e) Subordinar a celebragio de contratos aceitaqdo, por parte dos outros contraentes, de prestaq(es
suplementares que, pela sua natureza ou de acordo corn os usos comerciais, nao tam ligagao corn
o objecto desses contratos.

2. Sao nulos os acordos ou decis6es proibidos pelo presente artigo.

3. As disposiq6es do n* 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicdveis:

- a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas;
- a qualquer decisdo, ou categoria de decis6es, de associag6es de empresas; e
- a qualquer pr~tica concertada, ou categoria de pr~ticas concertadas,

que contribuam para melhorar a produ(;o ou a distribuigAo dos produtos ou para promover o
progresso tdcnico ou econ6mico, contanto que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa do
lucro daf resultante, e que

a) Ndo imponham s empresas em causa quaisquer restrigdes que ndo sejan indispens~veis
consecugio desses objectivos;

b) Nem dem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrencia relativamente a uma parte
substancial dos produtos em causa.
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Artigo 54*

I incompatfvel com o funcionamento do presente Acordo e proibido, na medida em que tal seja
susceptfvel de afectar o comrcio entre as Partes Contratantes, o facto de uma ou mais empresas
explorarem de forma abusiva ura posigAo dominante no territ6rio abrangido pelo presente Acordo
ou numa parte substancial do mesmo.

Estas pr~ticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:

a) Impor, de forma directa ou indirecta, preqos de compra ou de venda ou outras condio6es de
transacqio nlo equitativas;

b) Limitar a produglo, a distribuiqgo ou o desenvolvimento tdcnico em prejufzo dos consumidores;

c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condig6es desiguais no caso de prestaq6es
equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrencia;

d) Subordinar a celebraqgo de contratos A aceitagio, por pane dos outros contraentes, de prestag6es
suplementares que, pela sua natureza ou de acordo corn os usos comerciais, n~o trm Iigaqo corn
o objecto desses contratos.

Artigo 55*

1. Sem prejufzo das regras de execuqgo dos artigos 530 e 54* previstas no Protocolo n0 21 e no
Anexo XIV do presente Acordo, a Comissio das Comunidades Europeias e o 6rggo de Fiscalizaqvo
da EFTA previsto no n° 1 do artigo 1080 assegurargo a aplicaq o dos princfpios consagrados nos
artigos 53* e 54*.

O 6rg~o de fiscalizag~o competente previsto no artigo 56* averiguard os casos de presumfvel infracq~o
a estes princfpios, por iniciativa pr6pria ou a pedido de um Estado que se encontre sob a sua
jurisdig~o ou do outro 6rgio de fiscalizagdo. 0 6rgio de fiscalizaq~o competente procederd a essas
investigag6es em cooperag~o corn as autoridades nacionais competentes no respectivo territ6rio, bern
como com o outro 6rggo de fiscalizag~o, que Ihe darg toda a assistencia necessgria em conformidade
corn o seu regulamento interno.

Se o 6rglo de fiscalizaqvo verificar que houve infracq~o, propord as medidas adequadas para se Ihe
pr termo.

2. Se a infrac~o nio tiver cessado, o 6rg~o de fiscalizaqio competente declararA verificada essa
infracglo aos princfpios em decislo devidamente fundamentada.

o 6rglo de fiscalizaq;o competente pode publicar a sua decis~o e autorizar os Estados a tomarem,
no respectivo territ6rio, as medidas, de que fixard as condig6es e modalidades, necessArias para sanar
a situa~go. Pode igualmente solicitar ao outro 6rggo de fiscalizagio que autorize os Estados a
tomarem tais medidas no respectivo territ6rio.
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Artigo 56*

1. Os casos especfficos abrangidos pelo artigo 53* serio decididos pelos 6rgdos de fiscalizagio, em
conformidade corn as seguintes disposig6es:

a) 0 6rglo de Fiscalizagao da EFTA decide dos casos especfficos em que s6 seja afectado o
comdrcio entre os Estados da EFTA;

b) Sem prejufzo do disposto na alfnea c), o Orgdo de Fiscalizago da EFTA decide igualmente,
tal como previsto no artigo 580, no Protocolo n' 21 e nas regras adoptadas para a sua execugo,
no Protocolo n° 23 e no Anexo XIV, dos casos em que o volume de neg6cios das empresas em
causa no territ6rio dos Estados da EFTA seja igual ou superior a 33% do seu volume de neg6cios
no territ6rio abrangido pelo presente Acordo;

c) A Comiss~o das Comunidades Europeias decidird relativamente aos outros casos, bern como aos
casos previstos na afnea b), sempre que o comdrcio entre os Estados-membros das Comunidades
Europeias seja afectado, tendo em consideraqdo as disposig6es previstas no artigo 580, no
Protocolo n' 21, no Protocolo n° 23 e no Anexo XIV.

2. Os casos especfficos abrangidos pelo artigo 54* serdo decididos pelo 6rgdo de fiscalizaq o em
cujo territ6rio se verifique a existancia de uma posig~o dominante. 0 disposto nas alfneas b) e c) do
n*1 s6 6 aplic~vel se a posiglo dominante existir nos territ6rios dos dois 6rg~os de fiscalizagio.

3. Os casos especfficos abrangidos pela alfnea c) do n0 1 que ndo afectem de modo significativo o
comdrcio entre os Estados-membros das Comunidades Europeias nem a concorrencia nas
Comunidades ser~o decididos pelo 6rg~o de Fiscalizago da EFTA.

4. Os termos "empresa" e "volume de neg6cios" sgo, para efeitos da aplicago do presente artigo,
definidos no Protocolo n0 22.

Artigo 57*

1. S~o incompatfveis corn o presente Acordo as operaq6es de concentraqlo, cujo controlo se
encontra previsto no n* 2, que criam ou reforqam uma posivdo dominante de que resulte ura
restrigdo significativa da concorrencia no territ6rio abrangido pelo presente Acordo ou numa parte
substancial do mesmo.

2. 0 controlo das operaq6es de concentragdo abrangidas pelo n' 1 incumbird:

a) A Comisslo das Comunidades Europeias, nos casos abrangidos pelo Regulamento (CEE)
n* 4064/89, em conformidade corn as disposig6es do referido regulamento, corn os Protocolos
n's 21 e 24 e corn o Anexo XIV do presente Acordo. A Comissdo das Comunidades Europeias
disp3e de competencia exclusiva para adoptar decis6es no que se refere a estes casos, sem
prejufzo do controlo do Tribunal de Justiga das Comunidades Europeias;

b) Ao 6rgAo de Fiscalizag;o da EFTA, nos casos nio abrangidos pela alfnea a), sempre que no
territ6rio dos Estados da EFTA sejam atingidos os limiares estabelecidos no Anexo XIV, em
conformidade corn os Protocolos n's 21 e 24 e corn o Anexo XIV, e sem prejufzo da
competencia dos Estados-membros das Comunidades Europeias.
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Arligo 580

Corn vista a desenvolver e manter uma polftica de fiscalizaqo uniforme no conjunto do Espaqo
Econ6mico Europeu no domfnio da concorrencia e a promover, para o efeito, uma execuqdo,
aplicaqAo e interpretagio homogdneas das disposig6es do presente Acordo, os 6rglos competentes
cooperarlo em conformidade corn o disposto nos Protocolos n's 23 e 24.

Artigo 590

1. No que respeita s empresas piblicas e ks empresas a que os Estados-membros das Comunidades
Europeias ou os Estados da EFTA concedarn direitos especiais ou exclusivos, as Partes Contratantes
assegurarlo que n~o seja tomada nem mantida qualquer medida contrAria ao disposto no presente
Acordo, designadamente ao disposto nos artigos 40 e 530 a 630.

2. As empresas encarregadas da gest~o de servigos de interesse econ6mico geral ou que tenham a
natureza de monop6lio fiscal ficam submetidas ao disposto no presente Acordo, designadamente s
regras de concorrencia, na medida em que a aplicagAo destas regras nAo constitua obstAculo ao
cumprimento, de direito ou de facto, da miss~o particular que Ihes foi atribufda. 0 desenvolvimento
das trocas comerciais n~o deve ser afectado de maneira que contrarie os interesses das Partes
Contratantes.

3. A Comisslo das Comunidades Europeias e o Org~o de Fiscalizaq~o da EFTA assegurar~o, no
Inbito das respectivas competencias, a aplicag~o do disposto no presente artigo e comunicargo, se
for caso disso, as medidas adequadas aos Estados sob a respectiva jurisdiq~o.

Artigo 60*

As disposig6es especfficas de execuggo dos princfpios definidos nos artigos 53, 540 , 570 e 59 °

constam do Anexo XIV.

CAPfTULO II
OS AUXILIOS ESTATAIS

Artigo 61 *

1. Salvo disposiqlo em contrkio nele prevista, slo incompatfveis corn o funcionamento do presente
Acordo, na medida em que afectem as trocas comerciais entre as Partes Contratantes, os auxflios
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 concorrencia, favorecendo certas empresas ou certas produv6es.

2. Slo compatfveis corn o funcionamento do presente Acordo:

a) Os auxflios de natureza social atribufdos a consumidores individuais, corn a condiqio de serem
concedidos sern qualquer discriminagao relacionada corn a origem dos produtos;

b) Os auxflios destinados a minorar os danos causados por calamidades naturais ou por outros
acontecimentos extraordinlrios.
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c) Os auxflios concedidos 4 economia de certas zonas da Repdblica Federal da Alemanha afectadas
pela divisfo da Alemanha, na medida em que esses auxflios sejam necessirios para compensar
os inconvenientes de car~cter econ6mico provocados por essa divisao.

3. Podem ser considerados compatfveis corn o funcionamento do presente Acordo:

a) Os auxflios destinados a promover o desenvolvimento econ6mico de regi~es em que o nfvel de
vida seja anormalmente baixo ou em que exista grave situagao de subemprego;

b) Os auxflios destinados a fomentar a realizaqdo de um projecto importante de interesse europeu
comum ou a sanar uma perturbago grave da economia de um Estado-membro das Comunidades
Europeias ou de urn Estado da EFTA;

c) Os auxflios destinados a facilitar o desenvolvimento de certas actividades ou regi6es econ6micas,
quando ndo alterem as condig6es das trocas comerciais de maneira a que contrariem o interesse
comum;

d) Quaisquer outras categorias de auxflios que venham a ser determinadas pelo Comitd Misto do
EEE em conformidade corn a Parte VII.

Artigo 62 °

1. Todos os regimes de auxflio estatal existentes no territ6rio das Partes Contratantes, bern como
quaisquer pianos de concessio ou de ateraqio dos auxflios estatais, ficarn sujeitos a um exame
permanente da sua compatibilidade corn o disposto no artigo 610. Este exame serA efectuado:

a) No que se refere aos Estados-membros das Comunidades Europeias, pela Comissdo das
Comunidades Europeias, de acordo corn o disposto no artigo 93* do Tratado que institui a
Comunidade Econ6mica Europeia;

b) No que se refere aos Estados da EFTA, pelo Orglo de Fiscalizago da EFTA, em conformidade
corn as disposir,6es de um acordo a concluir entre os Estados da EFTA que instituirl o 6rg~o de
Fiscalizagio da EFTA, ao qual incumbern os poderes e fun 6es previstos no Protocolo no 26.

2. A firn de assegurar ura fiscalizaqio uniforme no domfnio dos auxflios estatais em todo o
territ6rio abrangido pelo presente Acordo, a Comissao das Comunidades Europeias e o Orgao de
Fiscal izaggo da EFTA cooperarfo em conformidade corn as disposiq;es previstas no Protocolo no 27.

Artigo 63 0

As disposiq6es especfficas relativas aos auxflios estatais constam do Anexo XV.

Artigo 640

1. Se um dos 6rgios de fiscalizago considerar que a aplicaqo dos artigos 610 e 620 do presente
Acordo, bern como do artigo 50 do Protocolo n' 14, pelo outro 6rgdo de fiscalizaq;o no estl em
conformidade corn a manutenqdo da igualdade das condiq0es de concorrencia no territ6rio abrangido
pelo presente Acordo, proceder-se-A a ura troca de pontos de vista no prazo de duas semanas, de
acordo corn o procedimento previsto na alfnea f) do Protocolo n0 27.
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Se, decorrido o prazo de duas semanas acima referido, nlo se tiver chegado a uma solurAo aceite por
ambas as partes, o 6rgdo competente da Parte Contratante lesada pode adoptar imediatamente medidas
provis6rias corn vista a sanar a distorq3o de concorrencia daf resultante.

Reaizar-se-lo entio consultas no Ambito do Comitd Misto do EEE, corn vista a encontrar uma
soluqAo mutuamente aceitlvel.

Se, no prazo de tres meses, o Comitd Misto do EEE n~o tiver chegado a uma soluqao e se a prAtica
em questAo provocar ou ameagar provocar uma distorgio da concorrfncia que afecte o com~rcio entre
as Panes Contratantes, as medidas provis6rias podem ser substitufdas pelas medidas definitivas
estritamente necessgrias para compensar os efeitos de tal distorqto. Serlo prioritariamente adoptadas
as medidas que menos afectem o funcionamento do EEE.

2. As disposiq6es do presente artigo slo igualmente aplicAveis aos monop6lios estatais criados ap6s
a data da assinatura do presente Acordo.

CAPITULO III
OUTRAS REGRAS COMUNS

Artigo 650

1. 0 Anexo XVI contdm as modal idades e disposiq6es especfficas respeitantes aos contratos pdblicos
que, salvo disposiqlo em contrkio, slo aplicAveis a todos os produtos e servios tal como nele
especificado.

2. 0 Protocolo no 28 e o Anexo XVII contem as modalidades e disposig6es especfficas relativas I
propriedade intelectual, industrial e comercial que, salvo disposiqlo em contr~rio, slo apliciveis a
todos os produtos e servigos.

PARTE V
DISPOSICOES HORIZONTAIS RELATIVAS AS QUATRO LIBERDADES

CAPfTULO I
A POLTICA SOCIAL

Artigo 660

As Panes Contratantes reconhecem a necessidade de promover a melhoria das condioes de vida e
de trabalho dos trabalhadores.

Artigo 670

1. As Panes Contratantes empenham-se em promover a melhoria, nomeadamente, das condiq6es de
trabalho, para proteger a sadde e a seguranga dos trabalhadores. Para contribuir para a realizaqgo
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deste objectivo, serio adoptados requisitos mfnimos progressivamente aplicAveis, tendo em conta as
condig6es e regulamentag6es tdcnicas existentes em cada uma das Partes Contratantes. Esses requisitos
mfnimos nlo obstam a que qualquer das Partes Contratantes mantenha ou introduza medidas de
protecgio reforqada das condiV6es de trabalho, compatfveis corn o presente Acordo.

2. 0 Anexo XVIII especifica as disposig6es a aplicar no que respeita aos requisitos mfnimos
referidos no n' 1.

Artigo 680

No domfnio do direito do trabalho, as Partes Contratantes adoptarao as medidas necessArias para
assegurar o bom funcionamento do presente Acordo. Essas medidas encontram-se especificadas no
Anexo XVIII.

Artigo 690

1. Cada Parte Contratante garantir e manterd a aplicavgo do princfpio da igualdade de remunerav6es
entre trabalhadores masculinos e femininos, por trabalho igual.

Por "remuneragio" deve entender-se, para efeitos do disposto no presente artigo, salgrio ou
vencimento ordingrio, de base ou mfnimo, e quaisquer outras regalias pagas, em dinheiro ou em
espdcie, directa ou indirectamente, pela entidade patronal ao trabalhador em razlo do emprego deste
ditimo.

A igualdade de remunerag~o, sem discriminag~o em razgo do sexo, implica:

a) Que a remuneragio do mesmo trabalho pago tarefa seja estabelecida na base de uma mesma
unidade de medida;

b) Que a remuneraQAo do trabalho pago por unidade de tempo seja a mesma para um mesmo posto
de trabalho.

2. As disposiq6es especfficas para a execuq~o do n* I constam do Anexo XVIII.

Artigo 70'

As Partes Contratantes promovergo o princfpio da igualdade de tratamento entre trabalhadores
masculinos e femininos atravds da execuq~o das disposig6es especfficas constantes do Anexo XVIII.

Artigo 71 *

As Partes Contratantes esforqar-se-do por promover o didogo entre os parceiros sociais a nfvel
europeu.
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CAP[TULO II
A DEFESA DOS CONSUMIDORES

Artigo 72*

As disposiq6es relativas A defesa dos consumidores constam do Anexo XIX.

CAPITULO III
0 AMBIENTE

Artigo 730

1. A acgdo das Partes Contratantes em matdria de ambiente tern por objectivo:

a) Preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente;

b) Contribuir para a protecq.o da sadide das pessoas;

c) Assegurar ura utilizagdo prudente e racional dos recursos naturais.

2. A acqvo das Partes Contratantes em matdria de ambiente fundamenta-se nos princfpios da acqlo
preventiva, da reparaqlo, prioritariamente na fonte, dos danos ao ambiente e no princfpio do poluidor-
-pagador. Os requisitos em matdria de protecqlo do ambiente slo ura componente das outras polfticas
das Partes Contratantes.

Artigo 740

As disposiq6es especfficas relativas a medidas de protecqlo a aplicar em conformidade corn o
artigo 730 constam do Anexo XX.

Artigo 75 °

As medidas de protecggo referidas no artigo 740 n~o obstam a que qualquer Parte Contratante
mantenha ou introduza medidas de protecggo reforqada compatfveis corn o presente Acordo.

CA P1TULO IV
A ESTATISTICA

Artigo 760

1. As Partes Contratantes assegurar~o a elaboraqo e divulgagio de dados estatfsticos coerentes e
compariveis, destinados a descrever e controlar todos os aspectos econ6micos, sociais e ambientais
relevantes do EEE.
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2. Para este efeito, as Partes Contratantes desenvolverlo e utilizario mdtodos, definig6es e
classificaq6es harmonizados, bem como programas e procedimentos comuns de organizaqgo do
trabalho estatfstico aos nfveis administrativos adequados e que respeitem devidamente a necessidade
da confidencialidade das estatfsticas.

3. As disposiq6es especfficas relativas A estatfstica constarn do Anexo XXI.

4. As disposi;6es especfficas sobre a organizaq o da cooperaqgo no domfnio da estatfstica constam
do Protocolo n' 30.

CAPfTULO V
0 DIREITO DAS SOCIEDADES

Artigo 770

As disposiq~es especfficas relativas ao direito das sociedades constamn do Anexo XXII.

PARTE VI
A COOPERACAO EM DOMfNIOS NAO ABRANGIDOS PELAS QUATRO LIBERDADES

Artigo 780

As Partes Contratantes reforqarIo e alargarlo a cooperaqlo no Imbito das actividades da Comunidade
nos seguintes domfnios:

- investigaqao e desenvolvimento tecnoldgico,
- servigos de informaglo,
- ambiente,
- educaglo, formaglo e juventude,
- polftica social,
- defesa dos consumidores,
- pequenas e mddias empresas,
- turismo,
- sector do audiovisual e
- protec ,o civil,

na medida em que os mesmos n~o sejam regulamentados por disposiq6es constantes de outras Partes
do presente Acordo.

Artigo 79*

1. As Panes Contratantes reforgargo o dillogo entre si por todos os meios adequadas, especialmente
atravds dos procedimentos previstos na Pane VII, corn vista a identificar Ireas e actividades em que
uma cooperaqdo mais estreita poderl contribuir para a consecuqo dos seus objectivos comuns nos
domfnios referidos no artigo 78*.
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2. As Partes Contratantes trocario, em especial, informag6es e, a pedido de uma Parte Contratante,
procederio a consultas no Ambito do Comitd Misto do EEE, no que respeita aos pianos ou propostas
para a criagio ou alteraqvo de programas-quadro, programas especfficos, acq6es e projectos nos
domfnios referidos no artigo 78*.

3. 0 disposto na Parte VII aplica-se, mutatis mutandis, A presente pane, sempre que esta ou o
Protocolo no 31 o prevejam especificamente.

Arrigo 80*

A cooperagio prevista no artigo 78* assumirl, em princfpio, uma das seguintes formas

- participaqlo dos Estados da EFTA em programas-quadro, programas especfficos, projectos ou
outras acoes das Comunidades Europeias;

- organizagio de actividades conjuntas em Ireas especfficas, que poderao incluir a concertagio ou
coordenaqio de actividades, a fuslo de actividades existentes e o estabelecimento de actividades
"ad hoc" conjuntas;

- intercAmbio formal ou informal de informag6es;

- esforos comuns destinados a promover certas actividades em todo o territ6rio das Partes
Contratantes;

- legislaqAo paralela, se for caso disso, de conteddo idntico ou semelhante;

- coordenaqlo, sempre que tal seja de interesse mdtuo, dos esforos e actividades desenvolvidos
atravds ou no ambito de organizag6es internacionais e da cooperaqAo corn pafses terceiros.

Arrigo 810

Caso a cooperarlo assuma a forma de participa Ao dos Estados da EFTA num programa-quadro, num
programa especffico, num projecto ou noutra acqo das Comunidades Europeias, sao apliclveis os
seguintes princfpios:

a) Os Estados da EFTA terao acesso a todas as partes do programa;

b) 0 estatuto dos Estados da EFTA nos comitds que assitern a Comissao das Comunidades Europeias
na gestio ou desenvolvimento de uma actividade comunitAria para a qual os Estados da EFTA
contribuam financeiramente em virtude da sua participaqio terd devidamente em conta essa
mesma contribuiglo;

c) As decis6es adoptadas pelas Comunidades, corn excepgao das relacionadas corn o seu Orqamento
Geral, que afectem directa ou indirectamente um programa-quadro, um programa especffico, um
projecto ou outra acglo em que participern Estados da EFTA por for;a de uma decislo adoptada
ao abrigo do presente Acordo, ficam sujeitas ao disposto no n* 3 do artigo 79*. As condig6es
da participaggo permanente na actividade em questAo podem ser revistas pelo Comitd Misto do
EEE, de acordo com o disposto no artigo 860;
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d) Na fase de projecto, as instituig6es, empresas, organizag6es e nacionais dos Estados da EFTA
tem os mesmos direitos e obrigag6es no programa comunitrio, ou noutra acglo em questAo, que
as instituioes, empresas, organizaq6es e nacionais dos Estados-membros das Comunidades
Europeias. Esta regra 6 aplicAvel, mutatis mutandis, aos participantes em intercambios entre
Estados-membros das Comunidades Europeias e Estados da EFTA, no Ambito da actividade em
questio;

e) No que se refere k divulgaqlo, avaliagdo e exploraqdo dos resultados, os Estados da EFTA, as
suas instituig6es, empresas, organizaq6es e nacionais tem os mesmos direitos e obrigag6es, que
os Estados-membros das Comunidades Europeias, as suas instituig6es, empresas, organizag6es
e nacionais;

f) As Partes Contratantes comprometem-se, em conformidade corn as respectivas normas e
regulamentaq6es, a facilitar a deslocagdo dos participantes no programa ou outras acq6es, sempre
que tal se justifique.

Artigo 820

1. Sempre que a cooperavao prevista ao abrigo da presente Parte envolver ura participaqlo
financeira dos Estados da EFTA, essa participaglo assume ura das seguintes formas:

a) A contribuiqgo dos Estados da EFTA, decorrente da sua participaqo em actividades
comunitdrias, 6 calculada proporcionalmente:

* is dotag6es de autorizaqdo e
- s dotag6es de pagamento

inscritas anualmente pelas Comunidades no seu Orgamento Geral relativamente a cada rubrica
orgamental correspondente As actividades em questdo.

o "factor de proporcionalidade" que determina a participaq o dos Estados da EFTA 6 igual I
soma dos rlcios obtidos ao dividir, por um lado, o produto interno bruto a preqos de mercado
de cada um dos Estados da EFTA pelo produto interno bruto a preqos de mercado do conjunto
dos Estados-membros das Comunidades Europeias, somado ao desse Estado da EFTA, por outro.
Este factor serd calculado, para cada exercfcio orqamental, corn base nos dados estatfsticos mais
recentes.

O montante da contribuiggo dos Estados da EFTA vem adicionar-se, tanto no que respeita is
dotaq6es de autorizag o coma is dotag6es de pagamento, aos montantes inscritos pelas
Comunidades no Orqamento Geral em cada rubrica correspondente is actividades em questlo.

As contribuig6es a pagar anualmente pelos Estados da EFTA sergo determinadas corn base nas
dota,6es de pagamento.

Os compromissos assumidos pelas Comunidades antes do infcio da participagio dos Estados da
EFTA, corn base no presente Acordo, nas actividades em questio - bern como os pagamentos
dela decorrentes - n~o implicam qualquer contribuiqlo por parte dos Estados da EFTA;

b) A contribuiqlo financeira dos Estados da EFTA resultante da sua participagAo em certos projectos
ou noutras actividades basear-se-A no princfpio da cobertura, por cada Parte Contratante, dos seus
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prdprios custos, e de uma contribuiglo adequada, a determinar pelo Comitd Misto do EEE, para
os custos fixos suportados pelas Comunidades.

c) 0 Comitd Misto do EEE adoptard as decisdes necessfrias relativas A contribuiq~o das Partes
Contratantes para os custos da actividade em questAo.

2. As disposiq6es pormenorizadas relativas aplicag~o do presente artigo constarn do
Protocolo no 32.

Artigo 83*

Sempre que a cooperagio assumir a forma de um intercambio de informaq6es entre autoridades
pdblicas, os Estados da EFTA tergo os mesmos direitos de obter informaq6es que os Estados-
-membros das Comunidades Europeias, e as mesmas obrigaq6es de as facultar, sem prejufzo dos
requisitos de confidencialidade, que serdo estabelecidos pelo Comitd Misto do EEE.

Artigo 84*

As disposivoes que regulam a cooperagdo em domfnios especfficos constam do Protocolo n0 31.

Artigo 85 *

Salvo disposiqlo em contrgrio do Protocolo n0 31, a cooperagio j6 estabelecida, A data da entrada em
vigor do presente Acordo, entre as Comunidades e os Estados da EFTA individualmente considerados
nos domfnios referidos no artigo 78' passarA a ser regulada pelas disposiq6es pertinentes da presente
Pane e do Protocolo n0 31.

Artigo 86*

O Comitd Misto do EEE adoptarA, em conformidade corn a Pane VII, todas as decis6es necessdrias
para a aplicaqAo dos artigos 78* a 85' e das medidas deles decorrentes, que podem incluir,
nomeadamente, aditamentos e alterag6es ks disposig6es do Protocolo n' 31, bern como a adopqAo de
quaisquer disposio6es transit6rias necessrias para efeitos da aplicagAo do artigo 85c.

Artigo 87*

As Panes Contratantes tomargo as medidas necessrias para desenvolver, reforgar e alargar a
cooperaqAo no Imbito das actividades das Comunidades em domfnios nlo previstos no anigo 780,
sempre que tal cooperagio possa contribuir para a consecuqao dos objectivos do presente Acordo, ou
que, por outro motivo, as Panes Contratantes a considerem de interesse mdltuo. Tais medidas podem
incluir a alteragAo do artigo 78, atravds da inclusgo de novos domfnios na lista constante do referido
artigo.
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Artigo 880

Sem prejufzo do disposto noutras Partes do presente Acordo, as disposi, es da presente Parte nao
prejudicam a possibilidade de qualquer das Partes Contratantes preparar, adoptar e aplicar medidas
de forma independente.

PARTE VII
DISPOSI(OES INSTITUCIONAIS

CAPfTULO I
A ESTRUTURA DA ASSOCIACAO

Secqio I
0 Conselho do EEE

Artigo 89 °

1. IE institufdo um Conselho do EEE. Compete ao Conselho do EEE, em especial, dar o impulso
poliftico necess rio para a execuqdo do presente Acordo e definir as orientag6es gerais para o Comitd
Misto do EEE.

Para o efeito, o Conselho do EEE fard uma apreciagdo do funcionamento global e da evoluqlo do
Acordo. Cabe ao Conselho do EEE tomar as decis6es polfticas conducentes a alterag6es do Acordo.

2. As Partes Contratantes, e, no que respeita As Comunidades e aos Estados-membros das
Comunidades Europeias, cada um nos respectivos domfnios de competencia, podem, ap6s discuss~o
no Imbito do Comitd Misto do EEE ou directamente, em casos excepcionalmente urgentes, apresentar
ao Conselho do EEE qualquer questAo que suscite dificuldades.

3. 0 Conselho do EEE estabelecerd o seu regulamento interno mediante decisdo.

Artigo 90 °

1. 0 Conselho do EEE 6 composto pelos membros do Conselho das Comunidades Europeias, por
membros da Comiss~o das Comunidades Europeias e por um membro do Governo de cada um dos
Estados da EFTA.

Os membros do Conselho do EEE podem fazer-se representar de acordo corn as condiq6es a estipular
no seu regulamento interno.

2. As decis6es do Conselho do EEE s~o tomadas por acordo entre a Comunidade, por um lado, e
os Estados da EFTA, por outro.
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Artigo 91 *

1. A Presidencia do Conselho do EEE 6 exercida alternadamente, durante um perfodo de seis meses,
por um membro do Conselho das Comunidades Europeias e por um membro do Governo de um
Estado da EFTA.

2. 0 Conselho do EEE redne-se duas vezes por ano por convocaq;o do seu Presidente. 0 Conselho
do EEE reunir-se-I igualmente sempre que as circunstAncias o exijam, em conformidade corn o seu
regulamento interno.

SecqAo II
0 Comiti Misto do EEE

Artigo 920

1. It instituido urn Comitd Misto do EEE. Compete ao Comitd Misto do EEE assegurar a aplicaqAo
e o born funcionamento do presente Acordo. Para o efeito,o Comitd procederd a trocas de opini6es
e de informao6es e tomard decis6es nos casos previstos no presente Acordo.

2. As Partes Contratantes e, no que respeita hs Comunidades e aos Estados-membros das
Comunidades Europeias, cada um nos respectivos domfnios de competencia, procederlo a consultas
no Ambito do Comitd Misto do EEE sobre qualquer questgo relevante para o Acordo que suscite
dificuldades e seja colocada por ura dessas Partes.

3. 0 Comitd Misto do EEE estabelecerd o seu regulamento interno mediante decislo.

Artigo 930

1. 0 Comitd Misto do EEE 6 composto por representantes das Partes Contratantes.

2. 0 Comitd Misto do EEE tomard decis6es de comum acordo entre as Comunidades, por urn lado,
e os Estados da EFTA, corn ura posigio uninime, por outro.

Artigo 940

1. A Presidencia do Comitd Misto do EEE 6 exercida alternadamente, durante um perfodo de seis
meses, pelo representante das Comunidades, ou seja, a ComissAo das Comunidades Europeias, e pelo
representante de um dos Estados da EFTA.

2. Para o desempenho das suas funq6es, o Comitd Misto do EEE retlne-se, em princfpio,pelo menos
uma vez por mes. 0 Comitd Misto do EEE redne-se igualmente por iniciativa do seu Presidente ou
a pedido de ura das Partes Contratantes, em conformidade corn o seu regulamento interno.

3. 0 Comitd Misto do EEE pode decidir criar qualquer subcomitd ou grupo de trabalho para o
assitir no desempenho das suas funq;es. 0 Comitd Misto do EEE definirl, no seu regulamento
interno, a composigio e o modo de funcionamento desses subcomit~s e grupos de trabalho, cujas
funq6es serio determinadas pelo Comitd Misto do EEE em cada caso especffico.
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4. 0 Comitd Misto do EEE elaborar urn relat6rio anual sobre o funcionamento e a evoluqo do
presente Acordo.

Secqdo III
A Cooperaoo Parlamentar

Artigo 950

1. It institufdo um Comitd Parlamentar Misto do EEE. 0 Comitd 6 composto por urn nimero igual
de membros do Parlamento Europeu, por um lado, e de membros dos parlamentos dos Estados da
EFTA, por outro. 0 nimero total de membros do Comitd encontra-se fixado nos Estatutos constantes
do Protocolo n0 36.

2. 0 Comitd Parlainentar Misto do EEE realizard sess6es alternadamente na Comunidade e num
Estado da EFTA, em conformidade corn as disposig6es previstas no Protocolo no 36.

3. 0 Comitd Parlamentar Misto do EEE contribuird, atravs do di~flogo e do debate, para uma
melhor compreensio entre as Comunidades e os Estados da EFTA nos domfnios abrangidos pelo
presente Acordo.

4. 0 Comitd Parlamentar Misto do EEE pode manifestar as suas opini6es sob a forma de relat6rios
ou de resolug6es, conforme adequado. 0 Comitd analisard, em especial, o relat6rio anual do Comitd
Misto do EEE, elaborado nos termos do n' 4 do artigo 94), sobre o funcionamento e a evoluqao do
presente Acordo.

5. O Presidente do Conselho do EEE pode comparecer perante o Comitd Pariamentar Misto do EEE
a fim de ser ouvido pelo mesmo.

6. 0 Comitd Parlamentar Misto do EEE estabelecerd o seu regulamento interno.

Secqo IV
A CooperacAo entre os Parceiros Econ6micos e Sociais

Artigo 960

1. Os membros do Comitd Econ6mico e Social e de outros organismos que representern os parceiros
sociais na Comunidade, bern como dos organismos correspondentes dos Estados da EFTA, envidarAo
esforqos no sentido de reformar os contactos entre si e de cooperar de ura forma organizada e
regular, de modo a aumentar a sensibilizaq2o para os aspectos econ6micos e sociais da crescente
interdependtncia das economias das Partes Contratantes e dos seus interesses no contexto do EEE.

2. Para esse efeito, 6 institufdo um Comitd Consultivo do EEE, composto por um nimero igual de
membros do Comitd Econ6mico e Social das Comunidades, por urn lado, e de membros do Comitd
Consultivo da EFTA, por outro. 0 Comitd Consultivo do EEE pode emitir as suas opini6es sob a
forma de relatdrios ou de resoluq6es, conforme adequado.

3. 0 Comitd Consultivo do EEE estabelecerA o seu regulamento interno.
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CA PfTULO II
0 PROCESSO DE DECISAO

Artigo 970

o presente Acordo n~o prejudica o direito de cada Parte Contratante alterar a sua legislagio interna
nos domfnios por ele abrangidos, sem prejufzo do princfpio da nio discriminago e ap6s ter informado
as outras Partes Contratantes:

- caso o Comitd Misto do EEE conclua que a ateragAo da legislaqAo nlo afecta o born
funcionamento do presente Acordo; ou

- se tiver sido seguido o procedimento referido no artigo 980.

Artigo 980

Os Anexos do presente Acordo e os Protocolo n~s 1 a 7, 9 a 11, 19 a 27, 30 a 32, 37, 39, 41 e 47,
consoante o caso, podem ser alterados mediante decisgo do Comitd Misto do EEE, de acordo corn
o disposto no n' 2 do artigo 930 e nos artigos 990, 1000, 1020 e 1030.

Artigo 990

1. Quando a Commissdo das Comunidades Europeias preparar nova legislag;o num domfnio regido
pelo presente Acordo, deverd consultar informalmente peritos dos Estados da EFTA, nos mesmos
termos em que consulta peritos dos Estados-membros das Comunidades Europeias para a elaborago
das suas propostas.

2. Quando apresentar a sua proposta ao Conselho das Comunidades Europeias, a Comissgo das
Comunidades Europeias enviarA c6pias da mesma aos Estados da EFTA.

A pedido de ura das Partes Contratantes, proceder-se-A a ura troca preliminar de opini6es no
Comitd Misto do EEE.

3. Durante a fase que antecede a decis~o do Conselho das Comunidades Europeias, as Panes
Contratantes, num processo contfnuo de informago e consulta, procederAo, nos momentos
importantes e a pedido de uma delas, a uma nova consulta mitua no Comitd Misto do EEE.

4. As Partes Contratantes cooperarlo de boa fd durante a fase de informag;o e consulta, corn vista
a facilitar, no final do processo, a tomada de decislo no Comitd Misto do EEE.

Artigo 1000

A Comissio das Comunidades Europeias assegurard aos peritos dos Estados da EFTA ura
participagio tio ampla quanto possfvel, consoante os domfnios em causa, na fase preparatdria dos
projectos de medidas a submeter posteriormente I apreciaqAo dos comitds que assistem a Comisslo
das Comunidades Europeias no exercfcio dos seus poderes executivos. Neste contexto, aquando da
elaboragio dos projectos de medidas, a Comisslo das Comunidades Europeias deverd consultar os
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peritos dos Estados da EFTA nos mesmos termos em que consulta os peritos dos Estados-membros
das Comunidades Europeias.

Nos casos em que um assunto seja submetido k apreciagao do Conselho das Comunidades Europeias,
em conformidade corn o procedimento aplicAvel ao tipo de comitd em questio, a Comisslo das
Comunidades Europeias transmitird ao Conselho das Cornunidades Europeias a opinilo dos peritos
dos Estados da EFTA.

Artigo 1010

1. No que respeita aos comitds que nio sio abrangidos pelo artigo 810 nern pelo artigo 1000, os
peritos dos Estados da EFTA serdo associados aos trabalhos quando o born funcionamento do presente
Acordo o exigir.

Esses comitds sao enumerados no Protocolo no 37. As formas dessa participaqao slo estabelecidas
nos Protocolos e Anexos sectoriais correspondentes aos assuntos em causa.

2. Caso as Partes Contratantes considerem que tal participagio deve ser alargada a outros comitds
que apresentem caracterfsticas semelhantes, o Comitd Misto do EEE pode alterar o Protocolo n" 37.

Artigo 1020

1. A fim de garantir a seguranga jurfdica e a homogeneidade do EEE, o Comitd Misto do EEE
decidird relativamente A alteraqio de qualquer anexo do presente Acordo o mais rapidamente possfvel
apds a adopqio pelas Comunidades da nova legislaqio comunit.ria correspondente, de forma a
permitir ura aplicago simultAnea desta 9itima, e das alteraq6es dos anexos do Acordo. Para o efeito,
sempre que adoptem um acto legislativo relativo a uma matdria regulada pelo presente Acordo, as
Comunidades informardo as outras Partes Contratantes, o mais rapidamente possfvel, no Comitd Misto
do EEE.

2. A parte de qualquer Anexo do presente Acordo susceptfvel de ser directamente afectada pela nova
legislaqIo serd apreciada no Comitd Misto do EEE.

3. As Panes Contratantes envidardo todos os esforgos para chegar a acordo relativamente a quest6es
respeitantes ao presente Acordo.

0 Comitd Misto do EEE envidarl, em especial, todos os esforqos no sentido de chegar a uma soluqlo
mutuamente aceitAvel sempre que surja um problema grave num domfnio que, nos Estados da EFTA,
6 da compettncia do legislador.

4. Sem prejufzo da aplicaq;o do disposto no n* 3, se nio for possfvel chegar a acordo relativamente
a ura alteraglo de um anexo do presente Acordo, o Comitd Misto do EEE examinard todas as outras
possibilidades de preservar o born funcionamento do presente Acordo, tomando, para o efeito,
qualquer decislo necessIria, incluindo o eventual reconhecimento da equival~ncia de legislai;Ao. Tal
decislo serd tomada, o mais tardar, no termo de um perfodo de seis meses a contar da data em que
foi apresentada ao Comitd Misto do EEE ou da data da entrada em vigor da legislaqlo comunitAria
correspondente, no caso de esta ser posterior.
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5. Se, no terno do prazo fixado no n' 4, o Comitd Misto do EEE nio tiver tornado uma decislo
relativamente a uma determinada alteraq o de um anexo do presente Acordo, a parte do Acordo
afectada, tal como estabelecido em conformidade com o no 2, serA considerada provisoriamente
suspensa, salvo decislo em contrArio do Comitd Misto do EEE. Essa suspensgo produz efeitos seis
meses ap6s o termo do perfodo referido no n0 4, mas nunca antes da data de aplicaqlo nas
Comunidades do correspondente acto comunitLrio. 0 Comitd Misto do EEE prosseguirA os seus
esforqos no sentido de chegar a acordo relativarnente a uma soluggo mutuamente aceitAvel, de modo
a que a suspenslo seja levantada o mais rapidamente possfvel.

6. As consequencias de ordem pr~tica da suspensAo referida no n' 5 serlo discutidas no Comitd
Misto do EEE. Manter-se-lo os direitos e obrigag6es jA adquiridos pelos particulares e pelos
operadores econ6micos ao abrigo do presente Acordo. As Partes Contratantes decidirlo, sempre que
necessirio, quanto aos ajustarnentos exigidos pela suspensio.

Artigo 1030

1. Caso uma decislo do Comitd Misto do EEE s6 se possa tornar vinculativa para uma Parte
Contratante apds o cumprimento de requisitos constitucionais, a mesma entrarg em vigor na data nela
prevista, se a houver, desde que a Pane Contratante em causa tenha notificado as outras Partes
Contratantes, atd essa data, de que os requisitos constitucionais foram cumpridos.

Na austncia de notificaggo atd essa data, a decisio entra em vigor no primeiro dia do segundo mrs
seguinte A iltima notificaqlo.

2. Se no termo de um perfodo de seis meses a contar da decisgo do Comitd Misto do EEE tal
notificagio n~o se tiver verificado, a decislo do Comitd Misto do EEE serg provisoriamente aplicada
na pendencia do cumprimento dos requisitos constitucionais, a menos que ura Pane Contratante
notifique que essa aplicaggo provisdria n~o 6 possfvel. Neste caso, ou se uma Pane Contratante
notificar a n~o ratificaclo de ura decislo do Comitd Misto do EEE, a suspensio prevista no n' 5 do
artigo 1020 produz efeitos um rns ap6s essa notificag o, mas nunca antes da data de aplicaggo nas
Comunidades do correspondente acto comunitIrio.

Artigo 1040

As decis6es tomadas pelo Comitd Misto do EEE nos casos previstos no presente Acordo s~o, ap6s
a sua entrada em vigor e salvo disposiq o em contrgrio, vinculativas para as Panes Contratantes, que
tomarlo as medidas necessgrias para assegurar a sua execuq;o e aplicagdo.
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CAPITULO III

A HOMOGENEIDADE, 0 PROCESSO DE FISCALIZACAO
E A RESOLUCAO DE LITIGIOS

Secqo I
A Homogeneidade

Artigo 1050

1. A fim de atingir o objectivo das Partes Contratantes de-chegar a uma interpretaqio tio uniforme

quanto possfvel das disposiq6es do presente Acordo e das disposi;6es da legislaqio comunititria cujo

conteddo nele se encontra reproduzido, o Comitd Misto do EEE actuard em conformidade corn o

disposto no presente artigo.

2. 0 Comitd Misto do EEE procederl a uma andlise constante da evolugAo da jurisprudencia do

Tribunal de Justiqa das Comunidades Europeias e do Tribunal da EFTA previsto no n* 1 do
artigo 1080. Para o efeito, os acdrdAos destes Tribunais serlo comunicados ao Comitd Misto do EEE,
que actuarl de modo a preservar a interpretaqgo homogdnea do presente Acordo.

3. Se, no prazo de dois meses ap6s Ihe ter sido comunicada ura divergdncia na jurisprudencia dos
dois Tribunais, o Comitd Misto do EEE nio tiver conseguido preservar a interpretagdo homogdnea

do presente Acordo, podem ser aplicados os procedimentos previstos no artigo 1110.

Artigo 1060

A tim de assegurar uma interpretaq o tgo uniforme quanto possfvel do presente Acordo, e no pleno

respeito pela independencia dos tribunais, o Comitd Misto do EEE criarl um sistema de interc.rbio
de informaoes relativas aos ac6rd~os proferidos pelo Tribunal da EFTA, pelo Tribunal de Justiga

das Comunidades Europeias e pelo Tribunal de Primeira InstIncia das Comunidades Europeias, bern

como pelos tribunais de ditima instancia dos Estados da EFTA. Esse sistema incluird:

a) A comunicagAo ao escriv~o do Tribunal de Justiga das Comunidades Europeias dos ac6rdaos
proferidos por esses tribunais sobre a interpretaAo e a aplicagio do presente Acordo, por um

lado, e do Tratado que institui a Comunidade Econ6mica Europeia e do Tratado que institui a
Comunidade Europeia do Carvgo e do Aqo, por outro, corn as alteraq6es e aditamentos que Ihes

foram introduzidos, bern como dos actos adoptados em sua execuq o, na medida em que os
mesmos se refiram a disposil6es cujo conteddo seja identico ao das disposioes do presente
Acordo;

b) A classificaglo desses ac6rdlos pelo escrivAo do Tribunal de Justiqa das Comunidades Europeias,
incluindo, se necessArio, a elaboragAo e publicaqto de tradug6es e sdmulas;

c) 0 envio, pelo escrivAo do Tribunal de Justiga das Comunidades Europeias, dos documentos
pertinentes s autoridades nacionais competentes, a designar por cada Parte Contratante.
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Arrigo 1070

O Protocolo no 34 fixa as disposig6es respeitantes A possibilidade de um Estado da EFTA permitir
que os seus tribunais recorram ao Tribunal de Justiga das Comunidades Europeias a fim de que este
decida quanto A interpretaq;o de uma disposiggo do Acordo EEE.

Secqo II
0 Processo de Fiscalizao

Artigo 1080

1. Os Estados da EFTA instituem um 6rglo de fiscaizagio independente, a seguir denominado
6rglo de Fiscalizaqo da EFTA, bern como procedimentos anAlogos aos existentes na Comunidade,
incluindo procedimentos destinados a assegurar o cumprimento das obrigaq6es previstas no presente
Acordo e a controlar a legalidade dos actos do Org~o de Fiscalizago da EFTA em matdria de
concorrencia.

2. Os Estados da EFTA instituem um tribunal de justiqa a seguir denominado Tribunal da EFTA.

No que respeita A aplicaggo do presente Acordo, e em conformidade corn um acordo separado
celebrado entre os Estados da EFTA, o Tribunal da EFTA 6 competente nomeadamente em matdria
de:

a) Ac,6es relativas ao processo de fiscalizaggo no que respeita aos Estados da EFTA;

b) Recursos das decis6es tomadas pelo Orgdo de Fiscalizaggo da EFTA em matdria de concorrancia;

c) Resoluggo de litfgios entre dois ou mais Estados da EFTA.

Artigo 1090

1. 0 cumprimento das obrigag6es previstas no presente Acordo serd controlado, por um lado, pelo
6rg~o de Fiscalizag;o da EFTA e, por outro, pela Comissgo das Comunidades Europeias actuando
em conformidade corn o Tratado que institui a Comunidade Econ6mica Europeia, o Tratado que
institui a Comunidade Europeia do Carveo e do Ao e o presente Acordo.

2. A firn de assegurar ura fiscal izago uniforme em todo o EEE, o 6 rgAo de Fiscal izago da EFTA
e a Comissio das Comunidades Europeias cooperaro, trocar~o informag6es e consultar-se-lo
mutuamente sobre quest6es de polftica de fiscalizaq;o e casos especfficos.

3. A ComissAo das Comunidades Europeias e o Org5o de Fiscalizag;o da EFTA slo competentes
para conhecer das queixas relativas A aplicagAo do presente Acordo. A Comissio das Comunidades
Europeias e o (6rglo de Fiscalizagio da EFTA informar-se-Ao mutuamente das dendncias recebidas.

4. Cada um destes 6rglos instruird quaisquer dendncias relativas aos domfnios da sua competencia
e transmitirl ao outro 6rglo quaisquer dentlncias que sejam da competencia desse 6rgio.

5. Em caso de desacordo entre estes dois 6rgios no que se refere s medidas a tomar em relagio
a ura dendncia ou ao resultado da instrug~o, qualquer deles pode submeter o assunto k apreciaq~o
do Comitd Misto do EEE, que tratarl a questio em conformidade corn o disposto no artigo 111 .
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Artigo 1100

As decis6es adoptadas ao abrigo do presente Acordo pelo 6rgdo de Fiscalizaqo da EFTA e pela
Comisslo das Comunidades Europeias que imponham ura obrigaglo pecunilria a pessoas jurfdicas
que ndo sejam Estados constituem tftulos executivos. 0 mesmo 6 aplicivel aos acdrdlos proferidos
ao abrigo do presente Acordo pelo Tribunal de Justiqa das Comunidades Europeias, pelo Tribunal de
Primeira Instincia das Comunidades Europeias e pelo Tribunal da EFTA.

A acqdo executiva 6 regulada pelas normas de processo civil em vigor no Estado em cujo territdrio
se efectuar. A fdrmula execut6ria 4 aposta k decislo, sem outro controlo aldm da verificaqto da
autenticidade do tftulo, pela autoridade que cada Parte Contratante designard para esse efeito e de que
dard conhecimento ks outras Partes Contratantes, bern como ao 6rglo de Fiscalizaqlo da EFTA, I
Comisslo das Comunidades Europeias, ao Tribunal de Justika das Comunidades Europeias, ao
Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades Europeias e ao Tribunal da EFTA.

Ap6s o cumprimento destas formalidades a pedido do interessado, este pode promover a execuqlo,
recorrendo directamente ao 6rglo competente, em conformidade corn a legislaqdo em vigor no Estado
em cujo territ6rio essa mesma execuqdo 6 efectuada.

A execugdo s6 pode ser suspensa por forqa de uma decisdo do Tribunal de Justiqa das Comunidades
Europeias no que diga respeito a decis6es adoptadas pela Comissdo das Comunidades Europeias, pelo
Tribunal de Primeira InstAncia das Comunidades Europeias ou pelo Tribunal de Justiga das
Comunidades Europeias, ou por forga de uma decisdo do Tribunal da EFTA no que diga respeito a
decis6es adoptadas pelo Orgao de Fiscalizavao da EFTA ou pelo Tribunal da EFTA. No entanto, a
fiscalizagio da regularidade das medidas de execuAo 6 da competncia dos drglos juridiscionais dos
Estados em causa.

Secglo III
A Resoluoflo de Litfgios

Artigo 1110

1. As Comunidades ou qualquer Estado da EFTA podem submeter uma questio litigiosa relativa I
interpretagdo ou A aplicagdo do presente Acordo k apreciavio do Comitd Misto do EEE, em
conformidade corn as disposig6es seguintes.

2. 0 Comitd Misto do EEE pode resolver o litfgio. Ser-lhe-lo comunicadas todas as informaq6es
dteis que Ihe permitam proceder a uma anilise aprofundada da situagAo, corn vista a encontrar uma
soluglo aceitdvel. Para o efeito, o Comitd Misto do EEE examinarA todas as possibilidades para
manter o born funcionamento do Acordo.

3. Se um litfgio for relativo k interpretaqAo das disposiq6es do presente Acordo cujo conteddo seja
identico ao das disposies correspondentes do Tratado que institui a Comunidade Econ6mica
Europeia e do Tratado que institui a Comunidade Europeia do CarvAo e do Ao, bern como ao de
actos adoptados em aplicaq o destes dois Tratados, e se esse litfgio nao tiver sido resolvido no prazo
de tres meses ap6s ter sido apresentado ao Comitd Misto do EEE, as Partes Contratantes em litfgio
podem acordar em solicitar ao Tribunal de Justiqa das Comunidades Europeias que delibere sobre a
interpretagio dessas disposives.
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Se, no prazo de seis meses a contar da data em que se deu infcio ao processo, o Comitd Misto do
EEE nio tiver chegado a acordo relativamente a uma soluglo para o litfgio, ou se, nesse mesmo
prazo, as Partes Contratantes em litfgio n~o tiverem decidido solicitar a decislo do Tribunal de Justiqa
das Comunidades Europeias, qualquer das Partes Contratantes pode, com vista a obviar a eventuais
desequilfbrios:

- tomar uma medida de salvaguarda, em conformidade corn o n0 2 do artigo 1120 e de acordo corn
o procedimento previsto no artigo 1130, ou

- aplicar o artigo 1020 mutatis mutandis.

4. Se um litfgio se referir ao Imbito ou k duraglo de medidas de salvaguarda tomadas em
conformidade com o no 3 do artigo 1110 ou com o artigo 1120, ou h proporcionalidade das medidas
de reequillbrio tomadas em conformidade com o anigo 1140, e se, no prazo de tries meses a contar
da data em que a questio Ihe foi apresentada, o Comitd Misto do EEE nio tiver conseguido
solucionar o litfgio, qualquer das Partes Contratantes pode submete-lo a um processo de arbitragem,
em conformidade com os procedimentos estabelecidos no Protocolo n* 33. Nenhuma questio de
interpretaqlo das disposiq6es do presente Acordo referidas no n' 3 poderd ser objecto de tais
procedimentos. A decis~o arbitral 6 vinculativa para as panes em litfgio.

CAPfTULO IV
MEDIDAS DE SALVAGUARDA

Arrigo 1120

1. Caso se verifiquem graves dificuldades econ6micas, sociais ou ambientais, de natureza sectorial
ou regional, susceptfveis de perdurar, qualquer das Panes Contratantes pode adoptar unilateralmente
medidas adequadas em conformidade corn as condioes e procedimentos previstos no artigo 1130 .

2. Essas medidas de salvaguarda serAo limitadas, no que se refere ao seu Ambito e duragio, ao
estritamente necessirio para sanar a situaqlo. Seri dada prioridade ks medidas que menos afectem o
funcionamento do presente Acordo.

3. Todas as Panes Contratantes poderlo aplicar medidas de salvaguarda.

Arrigo 1130

1. Qualquer Pane Contratante que tencione tomar medidas de salvaguarda ao abrigo do anigo 1120
notificarg imediatamente as outras Panes Contratantes atrav~s do Comitd Misto do EEE e transmitir-
-1hes-A todas as informaq6es pertinentes.

2. As Panes Contratantes dargo infcio, de imediato, a um processo de consultas no Comit6 Misto
do EEE, corn vista a encontrar ura soluqdo mutuamente aceitgvel.

3. A Pane Contratante em causa ngo pode tomar medidas de salvaguarda antes de decorrido um mes
a contar da data da notificaqio prevista no n0 1, a menos que o processo de consultas previsto no
n* 2 tenha sido conclufdo antes do termo desse prazo. Sempre que circunstncias excepcionais que
requeiram medidas imediatas ndo permitamn uma andlise prdvia, a Pane Contratante em causa pode
aplicar imediatamente as medidas de protecqo estritamente necessirias para sanar a situaq o.
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No que respeita s Comunidades, as medidas de salvaguarda serlo tomadas pela Comissio das
Comunidades Europeias.

4. A Parte Contratante em causa notificard imediatamente as medidas adoptadas ao Comitd Misto
do EEE e transmitirA todas as informa 6es pertinentes.

5. A contar da data da sua adopqdo, as medidas de salvaguarda serlo objecto de consultas trimestrais
no Comitd Misto do EEE, corn vista a revogl-las antes da data de caducidade prevista ou a limitar
o seu Ambito de aplicaq o.

Cada Parte Contratante pode, em qualquer momento, solicitar que o Comitd Misto do EEE reexamine
essas medidas.

Artigo 1141

1. Se uma medida de salvaguarda tomada por uma Parte Contratante criar urn desequilfbrio entre
os direitos e obrigaq6es previstos no presente Acordo, qualquer outra Parte Contratante pode tomar,
em relagdo A primeira, medidas proporcionais estritamente necesslrias para corrigir esse desequillbrio.
Serg dada prioridade As medidas que menos afectem o funcionamento do EEE.

2. t apliclvel o procedimento previsto no artigo 1130.

PARTE VIII
0 MECANISMO FINANCEIRO

Artigo 1150

A im de promover urn reforo contfnuo e equilibrado das relag6es comerciais e econ6micas entre as
Partes Contratantes, tal como previsto no artigo 10, as Partes Contratantes acordan na necessidade
de reduzir as disparidades econdmicas e sociais entre as suas regi~es. A este respeito, toman nota
das disposiOes pertinentes estabelecidas no presente Acordo e respectivos Protocolos, incluindo de
alguns dos acordos respeitantes A agricultura e pesca.

Artigo 1160

A tim de contribuir para os objectivos estabelecidos no artigo 115*, serd criado pelos Estados da
EFTA um mecanismo financeiro no contexto do EEE, em complemento dos esforgos jA desenvolvidos
pela Comunidade neste domfnio.

Artigo 1170

As disposives que regulam o mecanismo financeiro encontram-se estabelecidas no Protocolo n' 38.
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PARTE IX
DISPOSICOES GERAIS E FINALS

Artigo 1180

1. Sempre que ura Parte Contratante considere dtil, no interesse de todas as Partes Contratantes,
desenvolver as relag6es estabelecidas pelo presente Acordo alargando-as a domfnios nio abrangidos
pelo mesmo, apresentard, no Conselho do EEE, um pedido fundamentado s outras Partes
Contratantes. 0 Conselho do EEE pode incumbir o Comitd Misto do EEE de examinar todos os
aspectos deste pedido e de elaborar um relat6rio.

Sempre que adequado, o Conselho do EEE pode tomar as decis6es poiticas tendo em vista a abertura
de negociaes entre as Partes Contratantes.

2. Os acordos resultantes das negociaq6es referidas no n' I serao sujeitos a ratificagio ou aprovaq;o
pelas Partes Contratantes, em conformidade corn os seus pr6prios procedimentos.

Artigo 1190

Os Anexos e os actos neles referidos, com as adaptag6es que Ihes foram introduzidas para efeitos do
presente Acordo, bern como os Protocolos, fazem parte integrante do presente Acordo.

Artigo 1200

Salvo disposiqlo em contririo do presente Acordo e, nomeadamente, dos Protocolos n's 41, 43 e 44,
a aplicagio das disposiq6es do presente Acordo tern precedencia sobre as disposiq6es dos acordos
bilaterais ou multilaterais existentes que vinculan a Comunidade Econ6mica Europeia, por um lado,
e os Estados da EFTA, por outro, na medida em que a mesma matdria seja regulada pelo presente
Acordo.

Artigo 1210

As disposig6es do presente Acordo nao prejudicam a cooperagdo:

a) No Ambito da cooperaq o n6rdica, na medida em que tal cooperagao nio comprometa o born
funcionamento do presente Acordo;

b) No Anbito da unilo regional entre a Sufqa e o Liechtenstein, na medida em que os objectivos
desta uniao ndo sejamn atingidos pela aplicago do presente Acordo e o born funcionamento do
presente Acordo nAo seja comprometido;

c) No Ambito da cooperaglo entre a Austria e a Itilia respeitante ao Tirol, ao Vorarlberg e ao
Trentino - Alto Adige, na medida em que tal cooperaqo nAo comprometa o born funcionamento
do presente Acordo.
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Artigo 1220

Os representantes, delegados e peritos das Partes Contratantes, bern como os funcionlrios e outros
agentes que actuem ao abrigo do presente Acordo ficam obrigados, mesmo apds a cessagio das suas
funoes, a n~o divulgar as informaq6es que, por sua natureza, estejam abrangidas pelo segredo
profissional, designadamente as respeitantes As empresas e respectivas relaq6es comerciais ou
elementos dos seus preqos de custo.

Artigo 123 0

No presente Acordo, nada obsta a que ura das Partes Contratantes tome quaisquer medidas:

a) Que considere necess rias para impedir a divulgagio de informa,6es contr~rias aos interesses
essenciais da sua seguranqa;

b) Relacionadas corn a produgao ou o comdrcio de armas, munig6es e material de guerra ou outros
produtos indispens~veis A defesa, ou corn a investigag~o, desenvolvimento ou produgao
indispenslveis k defesa, desde que tais medidas n~o prejudiquem as condig6es de concorrencia
relativamente a produtos n~o destinados a fins especificamente militares;

c) Que considere essenciais para a sua pr6pria seguranga no caso de graves perturba,6es internas
que afectem a manutengio da lei e da ordem, em tempo de guerra ou em caso de grave tensao
internacional que constitua ura ameaga de guerra, ou a im de cumprir obrigaq6es que tenha
aceite para a manutengao da paz e da seguranqa internacional.

Artigo 1240

As Partes Contratantes concederao aos nacionais dos Estados-membros das Comunidades Europeias
e dos Estados da EFTA o mesmo tratamento que aos seus pr6prios nacionais no que diz respeito A
participag3o no capital das sociedades, na acepg;o do artigo 340, ser prejufzo da aplicaq;o das outras
disposig6es do presente Acordo.

Artigo 1250

O presente Acordo em nada prejudica o regime de propriedade das Partes Contratantes.

Artigo 1260

1. 0 presente Acordo 6 aplic~vei aos territ6rios a que 6 aplicAvel o Tratado que institui a
Comunidade Econ6mica Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvio e do
Aqo, nas condig6es fixadas nesses Tratados, e aos territ6rios da Reptiblica da Austria, da Repdblica
da Finlandia, da Reptiblica da Islandia, do Principado do Liechtenstein, do Reino da Noruega, do
Reino da SuAcia e da Confederaggo Sufqa.

2. Sem prejufzo do disposto no n* 1, o presente Acordo nao 6 apliclvel ks Ilhas Alanda. Todavia,
o Governo da Finlandia pode notificar, atravds de ura declaraggo depositada aquando da ratificaqao
do presente Acordo junto do Deposit~rio, o qual remeterl ura c6pia autenticada a cada uma das
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Partes Contratantes, que o Acordo 6 aplicAvel a essas ihas nas mesmas condi,6es em que 6 aplicivel
a outras partes da Finlandia, sern prejufzo das seguintes disposigaes:

a) As disposioes do presente Acordo nio prejudicam a aplicaqAo das disposiv;6es que vigorem nas
Ilhas Alanda no que respeita a:

i) Restriq6es ao direito de as pessoas singulares que nao tem a cidadania regional de Alanda
e de as pessoas colectivas adquirirem e possufrern bens imobilidrios nas lihas Alanda, sem
autorizaqdo das autoridades competentes dessas Ilhas;

ii) Restriq6es ao direito de estabelecimento e ao direito de prestaq o de servigos per pessoas
singulares que n~o tem a cidadania regional de Alanda ou por quaisquer pessoas colectivas,
sern autorizaq o das autoridades competentes das Ilhas Alanda.

b) Os direitos de que os naturais das Ilhas Alanda gozam na FinlAndia nao slo afectados pelo
presente Acordo.

c) As autoridades das Ilhas Alanda aplicarao o mesmo tratamento a todas as pessoas singulares e
colectivas das Partes Contratantes.

Artigo 1270

Cada Parte Contratante pode denunciar o presente Acordo desde que notifique por escrito as outras
Panes Contratantes corn uma antecedencia de, pelo menos, doze meses.

Tmediatamente ap6s a notificagio da inten¢lo de denunciar o presente Acordo, as outras Panes
Contratantes convocarlo uma conferdncia diplomltica a tim de prever as ateraq6es que nele deverio
ser introduzidas.

Arrigo 1280

1. Qualquer Estado europeu que se tome membro das Comunidades Europeias deverd apresentar
urn pedido para se tornar Pane no presente Acordo; qualquer Estado europeu que se tome membro
da EFTA poderd apresentar identico pedido. 0 respectivo pedido serd apresentado ao Conselho do
EEE.

2. Os termos e condiV6es dessa participaiao serao objecto de um acordo entre as Panes Contratantes
e o Estado peticiondrio. 0 acordo serl submetido A ratificaq;o ou aprovaqAo de todas as Partes
Contratantes, em conformidade corn os seus pr6prios procedimentos.

Artigo 1290

1. 0 presente Acordo 6 redigido num dnico exemplar em lfngua aleml, dinamarquesa, espanhola,
finlandesa, francesa, grega, inglesa, islandesa, italiana, neerlandesa, norueguesa, portuguesa e sueca,
fazendo fd qualquer dos textos.

Os textos dos actos referidos nos Anexos fazern igualmente f6 em Ifngua aleml, dinamarquesa,
espanhola, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa e portuguesa, na versao publicada no Jornal
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Oficial das Comunidades Europeias e ser~o, para efeitos da sua autenticaqgo, redigidos em lIfngua
finlandesa, islandesa, norueguesa e sueca.

2. 0 presente Acordo serd ratificado ou aprovado pelas Partes Contratantes em conformidade corn
as respectivas normas constitucionais.

O presente Acordo serd depositado junto do Secretariado-Geral do Conselho das Comunidades
Europeias, que remeterg c6pias autenticadas a todas as outras Partes Contratantes.

Os instrumentos de ratificaqAo ou aprovaqAo serdo depositados junto do Secretariado-Geral do
Conselho das Comunidades Europeias, que notificard todas as outras Partes Contratantes.

3. 0 presente Acordo entrarl em vigor em I de Janeiro de 1993, sob reserva de todas as Partes
Contratantes terem depositado os seus instrumentos de ratificaqio ou aprovaqAo antes dessa data. Ap6s
essa data, o presente Acordo entrarg em vigor no primeiro dia do segundo mrs seguinte A iltima
notificagAo. A data limite para essa notificagAo serl 30 de Junho de 1993. Ap6s essa data, as Partes
Contratantes convocarlo uma conferencia diplomgtica para apreciar a situagdo.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1817, p. 42 - Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Recuei
des Traitds, vol. 1817, p. 42.1
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PROTOCOLO No 1
RELATIVO AS ADAPTAI;OES HORIZONTAIS

As disposiq6es dos actos referidos nos Anexos do presente Acordo sdo aplicdveis em
conformidade com o Acordo e o presente Protocolo, salvo disposi;io em contr~rio do respectivo
anexo. As adaptaq6es espec(ficas necessdrias a determinados actos constam do Anexo onde figura
o acto em questAo.

1. PARTES INTRODUTORIAS DOS ACTOS

Os preAmbulos dos actos referidos nAo sdo adaptados para efeitos do presente Acordo. Esses
preArmbulos deverio set tidos em conta na medida do necessgrio para a correcta interpretaqdo
e aplicaqio, no contexto do Acordo, das disposiq6es constantes desses actos.

2. DISPOSIROES RELATIVAS AOS COMITtS COMUNITARIOS

Os procedimentos, acordos institucionais ou outras disposig6es relativas a comitds
comunitArios constantes dos actos referidos encontram-se previstos nos artigos 810, 1001 e
10 10 do Acordo,e no Protocolo n' 31.

3. DISPOSIlQOES QUE ESTABELECEM PROCEDIMENTOS DE
ADAPTAQCAO/ALTERA(.O DE ACTOS COMUNITARIOS

Sempre que um acto referido preveja o recurso a procedimentos comunitrios para a sua
adaptaqAo, extensAo ou altera.Ao, bern como para o desenvolvimento de novas polfticas,
iniciativas ou actos comunitlrios, sdo aplic~veis os adequados procedimentos de tomada de
decisAo estabelecidos no Acordo.

4. TROCA DE INFORMACOES E PROCEDIMENTOS DE NOTIFICAICAO

a) Sempre que os Estados-membros da Comunidade devam transmitir informaq6es A
ComissAo das Comunidades Europeias, os Estados da EFTA deverdo transmitir essas
informaq6es ao 6rgio de Fiscaliza;do da EFTA e ao Comit6 Permanente dos Estados da
EFTA. 0 mesmo 6 aplicivel quando as informaq6es devam ser comunicadas pelas
autoridades competentes. A Comissdo das Comunidades Europeias e o 6rgio de
Fiscalizaqio da EFTA devern trocar as informaq6es que receberam dos Estados-
membros da Comunidade, dos Estados da EFTA ou das autoridades competentes.

b) Sempre que urn Estado-membro da Comunidade deva transmitir informaq6es a um ou
mais Estados-membros da Comunidade, deve tambdm transmitir essas informaq6es h
Comissio das Comunidades Europeias que as enviard ao ComMit Permanente para
comunicaqAo aos Estados da EFTA.

Os Estados da EFTA transmitirdo informaq6es dessa mesma natureza a um ou mais
Estados da EFTA e ao Comitd Permanente, que as enviard A Comissio das
Comunidades Europeias para comunicaqdo aos Estados-membros da Comunidade. 0
mesmo 6 aplicavel sempre que as informaq6es devam ser transmitidas pelas autoridades
competentes.
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c) Nos domfnios em que, por raz6es de urg ncia, seja necesskria uma ripida transfer6ncia
de informaq6es, serd prevista uma soluqio sectorial adequada que permita o intercAmbio
directo das informao6es.

d) As fun,6es da Comissio das Comunidades Europeias no contexto dos procedimentos de
verificaqAo ou aprovaqlo, informaqio, notificaqio ou consulta e matdrias conexas sergo,
no respeitante aos Estados da EFTA, desempenhadas em conformidade corn os
procedimentos estabelecidos entre esses Estados. Esta disposiqAo 6 aplicAvel sem
prejufzo do disposto nos n~s. 2, 3 e 7. A Comissao das Comunidades Europeias e o
Orgio de FiscalizaqAo da EFTA ou o Comitd Permanente, consoante o caso, trocarAo
todas as informaq6es relativas a estas matdrias. Qualquer questao que surja neste
contexto pode ser submetida A apreciaqao do Comitd Misto do EEE.

5. PROCEDIMENTOS DE REVISAO E DE APRESENTACXiO DE RELAT6RIOS

Sempre que, num acto referido, estiver prevista a elaboraqlo de um relat6rio, de um parecer
ou de documentos afis pela Comisslo das Comunidades Europeias ou por outro organismo
comunitdrio, o 6 rglo de Fiscalizaqio da EFTA ou o Comit6 Permanente, consoante o caso,
deve, salvo acordo em contrArio, preparar simultaneamente um relat6rio, parecer, ou
documento afim correspondente, respeitante aos Estados da EFTA. A Comissio das
Comunidades Europeias e o 6rglo de FiscalizaqAo da EFTA ou o Comitd Permanente,
consoante o caso, consultar-se-io mutuamente e trocario informar6es durante a preparaqgo
dos seus respectivos relat6rios, de que deverAo ser enviadas c6pias ao Comit6 Misto do
EEE.

6. PUBLICACAO DA INFORMACAO

a) Sempre que num acto referido estiver prevista a publica Ao, por um Estado-membro da
Comunidade, de determinadas informaq6es relativas a factos, procedimentos e tramites
afins, os Estados da EFTA devem tambdm, nos termos do Acordo, publicar as
informaq6es pertinentes de forma identica.

b) Sempre que num acto referido estiver prevista a publicaqio no Jomal Oficial das
Comunidades Europeias de factos, procedimentos, relat6rios e documentos afins, as
informaq;es correspondentes relativas aos Estados da EFTA deverdo nele ser publicadas
numa Sec;Ao EEE "I separada.

7. DIREITOS E OBRIGACOES

Os direitos concedidos e as obriga,6es impostas aos Estados-membros da Comunidade, aos
seus organismos pdblicos, empresas ou particulares nas relaq6es entre si, devern entender-se
como concedidos ou impostos hs Partes Contratantes, devendo estas ditimas ser entendidas,
consoante o caso, como as suas autoridades competentes, organismos pdblicos, empresas ou
particulares.

01 0 fndice da Secqio EEE deverd igualmente conter refer~ncias s fontes de informaqio sobre
quest6es relativas As Comunidades e aos seus Estados-membros.
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8. REFERINCIAS A TERRITORIOS

Sempre que os actos referidos contenham refer8ncias ao territ6rio da "Comunidade" ou do
"Mercado Comum", tais refer~ncias devem, para efeitos do Acordo, ser entendidas como
referdncias aos territ6rios das Partes Contratantes, tal como definido no artigo 1260 do
Acordo.

9. REFERIfNCIAS AOS NACIONAIS DOS ESTADOS-MEMBROS DA COMUNIDADE

Sempre que os actos referidos contenham refer~ncias a nacionais dos Estados-membros da
Comunidade, tais referdncias devem, para efeitos do Acordo, ser entendidas tambdm como
refer~ncia aos nacionais dos Estados da EFTA.

10. REFERfENCIAS A LiNGUAS

Sempre que os actos referidos confiram direitos aos Estados-membros da Comunidade ou
aos seus organismos pdiblicos, empresas ou particulares ou Ihes imponham obrigar6es
respeitantes ao uso de qualquer das Ifnguas oficiais das Comunidades Europeias, os direitos
e obrigaq6es correspondentes, respeitantes ao uso de qualquer das Ifnguas oficiais de todas
as Partes Contratantes, devem ser entendidos como conferidos ou impostos As Partes
Contratantes, s suas autoridades competentes, organismos piiblicos, empresas ou
particulares.

11. ENTRADA EM VIGOR E APLICAQAO DOS ACTOS

As disposiq6es relativas A entrada em vigor ou , aplicagdo dos actos referidos nos Anexos
do Acordo ndo s~o apliciveis para efeitos do Acordo. Para os Estados da EFTA, os prazos e
as datas de entrada em vigor e aplicaqio dos actos referidos encontram-se previstos no n* 3
do artigo 1290 do Acordo, bern como nas disposiq6es transit6rias.

12. DESTINATARIOS DOS ACTOS COMUNITARIOS

Para efeitos do presente Acordo n.o sdo aplicdveis as disposiq6es que indicam que os
destinat~rios de um acto comunitArio s-o os Estados-membros da Comunidade.
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PROTOCOLO No 2
RELATIVO AOS PRODUTOS EXCLUiDOS DO AMBITO DO ACORDO

EM CONFORMIDADE COM 0 No 3, ALINEA a), DO ARTIGO 80

Sdo exclufdos do Ambito do Acordo os seguintes produtos abrangidos pelos Capftulos 25 a
97 do SH:

C6digo SH Designaqo das mercadorias

35.01 Casefnas, caseinatos e outros derivados das casefnas; colas de casefna

35.02 Albuminas, albuminatos e outros derivados das albuminas

10 - Ovalbumina :

ex 10 -- excepto a impr6pria ou tornada impr6pria para alimentagdo humana

90 - Outros :

ex 90 - Lactalbumina, excepto a impr6pria ou tornada impr6pria para
alimentaqAo humana

35.05 Dextrina e outros amidos e f~culas modificados (por exemplo : amidos e
f~culas pr6-gelatinizados ou esterificados); colas A base de amidos ou de
f~culas, de dextrina ou de outros amidos ou f~culas modificados

10 - Dextrina e outros amidos e f~culas modificados

ex 10 -- Amidos e f~culas esterificados ou eterificados
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PROTOCOLO No 3
RELATIVO AOS PRODUTOS REFERIDOS

NO No 3, ALINEA b), DO ARTIGO 80 DO ACORDO

CAP[TULO I
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1*
Aplicago das disposig6es do EEE

Ser prejufzo do disposto no presente Protocolo e salvo disposig.o em contrArio do Acordo, as
disposig6es do Acordo sdo apliclveis aos produtos referidos nos Quadros I e II.

CAPiTULO I1
ACORDOS DE COMPENSACAO DE PRECOS

Artigo 20
Princfpio geral de compensagdo de pregos

I. De modo a ter em conta as diferenqas de custo das matdrias-primas agrfcolas utilizadas no fabrico
dos produtos enunciados no Quadro 1, o Acordo n~o exclui a aplicag.o de medidas de compensaio
de preqos a esses produtos, nomeadamente, a imposiqAo de componentes varilveis na importag;o e
a concesslo de restituig6es A exportav.o.

2. Caso uma Parte Contratante aplique medidas internas que reduzam o preqo das matdrias-primas
para as inddistrias transformadoras, estas medidas devem ser tidas em conta no cilculo dos montantes
de compensag.o de preqos.

Artigo 3'
Novo sistema de cdculo

1. Ser prejufzo das condiq6es e disposiq6es especfficas previstas nos artigos 40 a 90, a compensago
de pregos deve ser calculada corn base nas quantidades de mat~rias-primas efectivamente utilizadas
no fabrico do produto e nos preqos de referancia conjuntamente confirmados.

2. Salvo disposiqdo em contrdrio prevista no artigo 10 do Apandice I, as Partes Contratantes ndo
aplicario direitos aduaneiros ou outros montantes fixos aos produtos importados sujeitos ao sistema
referido no n' 1.

3. A lista de matdrias-primas s quais cada Parte Contratante pode aplicar a compensaqdo de preos
consta do Apandice 2. 0 procedimento a seguir para a alteraqAo da lista consta do Apandice 3.

Artigo 40
Declaraq;o das matdrias-primas

1. Caso, em conex~o corn a importaq~o, uma declarag~o das mattrias-primas utilizadas no processo
de produgAo seja apresentada As autoridades do Estado de importag:o, essas autoridades devem,
excepto se tiverem dtlvidas fundamentadas quanto A exactido das informaq6es transmitidas na
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declarag;o, calcular a componente varilvel em proporggo do peso I fquido do produto apresentado para
desalfandegamento e das quantidades de matdrias-primas indicadas na declaraqlo.

2. As normas relativas s declaragdes a utilizar e aos procedimentos a seguir para a sua apresentalo
constam do Aptndice 4.

Artigo 50

Conferencia das declara 6es

1. As Partes Contratantes devem assistir-se mutuamente na conferdncia da exactid~o das declarav6es.

2. 0 procedimento de conferencia das declara 6es 6 apresentado em pormenor no Apendice 5.

Artigo 6'
Pregos de referancia

I. As Partes Contratantes notificarlo ao Comitd Misto do EEE os preqos das matdrias-primas
relativamente s quais s~o apliciveis medidas de compensag;o de preqos. Os pregos notificados devem
reflectir a situaqio real, em termos de preqos, no territ6rio da Parte Contratante. Os mesmos devem
ser preros normalmente pagos no mercado grossista ou na fase de fabrico pela indtistria
transformadora. Caso uma mat6ria-prima agrfcola estiver ao dispor da inddistria transformadora, ou
de uma parte da mesma, a um preqo inferior ao vigente no mercado nacional, a notificaq£o deve ser
ajustada nessa conformidade.

2. 0 Comitd Misto do EEE confirmard periodicamente, corn base nas notificaq6es, os preqos de
referncia a utilizar no c~lculo dos montantes de compensaqvo de pre os.

3. Os preros de referencia a utilizar, o sistema de notifica;o e os procedimentos para a confirmaqio
dos preos de referencia slo apresentados em pormenor no Ap~ndice 6.

Artigo 70
Coeficientes

1. Ao converterem os montantes de matdrias-primas em causa em quantidades de matdria-primas
relativamente Is quais existe um preqo de refer~ncia confirmado, as Pares Contratantes utilizario os
coeficientes acordados.

2. No Aptndice 7 6 apresentada uma lista dos coeficientes a aplicar.

Artigo 8*
Diferenqa entre os preqos de referencia

Para cada ura das matdrias-primas em causa, o montante de compensaqdo de preqos nio deve exceder
a diferenqa entre os pre;os nacionais de referancia e os prevos de refer~ncia mais baixos em qualquer
das Partes Contratantes.

Vol. 1813, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

Artigo 90
Limites dos montantes

de compensaqo de preqos

Uma Parte Contratante ndo pode impor a um produto proveniente de outra Parte Contratante
componentes varigveis de compensaqao de pre~os superiores ao direito aduaneiro ou ao montante fixo
que aplicou em 1 de Janeiro de 1992 ao produto em causa origindrio da Parte Contratante em questio.
Este limite 6 igualmente aplicAvel nos casos em que o direito aduaneiro ou o montante fixo foi
imposto atrav~s de um contingente pautal, mas n~o nos casos em que, alm do direito aduaneiro ou
do montante fixo, o produto em causa foi sujeito a urna medida de compensag.o de presos em 1 de
Janeiro de 1992.

CAP1TULO 111
OUTRAS DISPOSICOES

Artigo 100
Nio aplicaqio do Capftulo II aos produtos

que constam do Quadro II

1. As disposioes do Capftulo II nio sbo aplicdveis aos produtos que constam do Quadro II. No que
se refere a estes produtos, as Panes Contratantes nio podem cobrar direitos aduaneiros sobre as
importa,;6es ou quaisquer encargos de efeito equivalente, incluindo componentes varigveis, ou
conceder restituiq6es I exportaqbo.

2. No que se refere aos produtos indicados no n0 1, slo apresentados no artigo 20 do Ap~ndice I
acordos especiais relativos aos direitos aduaneiros sobre as importaq6es e outros montantes fixos.

Artigo 11 0
Aplicaqbo do Protocolo n* 2

No que se refere ao comdrcio, entre um Estado da EFTA e a Comunidade, de um produto inclufdo
no quadro respectivo do Protocolo n' 2 do Acordo de Comdrcio Livre, e sem prejufzo do disposto
no artigo 60 do Apendice 1 ao presente Protocolo, as disposiq6es do Protocolo n* 2 e do Protocolo
n* 3 do respectivo Acordo de Comdrcio Livre slo aplic~veis :

- se o produto constar do Quadro I mas as condiq6es para a aplicaqdo do sistema previsto nos
artigos 3 a 90 ndo estiverem preenchidas, ou

- se o produto estiver previsto nos Capftulos I a 24 do SH mas nbo constar do Quadro I ou II, ou
- se o produto constar do Protocolo n* 2 do presente Acordo.

Artigo 120
Transparencia

1. As Partes Contratantes devem colocar A disposiqlio do Comit6 Misto do EEE, logo que possfvel
e, o mais tardar, duas semanas ap6s a sua entrada em vigor, dados pormenorizados sobre quaisquer
medidas de compensaqbo de pretos aplicadas corn base no sistema previsto nos artigos 30 a 90 .

Qualquer Pane Contratante pode solicitar uma angIise de tais medidas, A luz das disposiq6es
anteriores, no Ambito do Comitd Misto do EEE.
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2. Caso uma Parte Contratante aplique, autonornamente ou numa base contratual, a produtos que
nio constam do Quadro I ou a produtos que constam daquele quadro mas origindrios de pafses
terceiros, um sistema semelhante ao previsto nos artigos 30 a 9*, deve informar de tal facto o Comitd
Misto do EEE.

3. As Partes Contratantes devem igualmente informar o Comit6 Misto do EEE das medidas internas
que reduzem o preco das mat~rias-primas para as indtistrias transformadoras.

4. Qualquer Parte Contratante pode solicitar que, os sistemas e medidas referidos nos n's 2 e 3
sejam debatidos no Ambito do Comit6 Misto do EEE.

Artigo 13°

Acordos especfficos a certos pafses

Os artigos 40 a 60 do Apandice I prevaern acordos especfficos relativos A Austria, A Finlindia,
IslAndia e A Noruega.

Arrigo 140
Revis6es

As Partes Contratantes devern rever bienalmente o desenvolvimento do seu comrcio de produtos
agrfcolas transformados. Seri efectuada ura primeira revisAo antes do final de 1993. Corn base nestas
revisoes, as Partes Contratantes decidirlo de um eventual aumento do nlmero de produtos abrangidos
pelo Protocolo, bern como de uma possfvel aboliiAo dos direitos aduaneiros ainda em vigor e de
outros encargos referidos nos artigos 10 e 20 do Apandice 1.
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APtNDICE 1

Artigo 1P

1. As Partes Contratantes podem aplicar, aldm das componentes varigveis de compensaqdo de
preqos, direitos aduaneiros ou outros montantes fixos que nao excedam 10% dos seguintes produtos:

2007 Doces, geleias, "marmeladas", purds e pastas de frutas, obtidos por cozimento, corn ou
sem adio de aqijcar ou de outros edulcorantes.

2. As Partes Contratantes abolirdo progressivamente, de acordo corn o calenddrio seguinte, os
direitos aduaneiros e outros montantes fixos sobre os produtos indicados infra:

a) Em I de Janeiro de 1993, cada direito serd reduzido para cinco sextos do direito de base;

b) Proceder-se-A a cinco novas reduq6es, de um sexto cada, em 1 de Janeiro de 1994,
1 de Janeiro de 1995, 1 de Janeiro de 1996, 1 de Janeiro de 1997 e I de Janeiro de 1998.

1302 Sucos e extractos vegetais, matdrias p~cticas, pectinatos e pectatos, Agar-Agar e outros
produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados:

20 - Matdrias p~cticas, pectinatos e pectatos:
ex 20 - Contendo 5% ou mais em peso, de aqdcar

1517 Margarina, misturas ou preparaq6es alimentfcias de gorduras ou de 6leos animais ou
vegetais ou de fracq6es das diferentes gorduras ou 6leos do presente capftulo, excepto as

gorduras e 6leos alimentfcios, e respectivas fracq6es, da posiqdo 1516:

10 - Margarina, excepto a margarina lfquida
ex 10 -- De teor, em peso, de mat~rias gordas provenientes do leite, superior a

10% mas ndo superior a 15%
90 - Outros:

ex 90 - De teor, em peso, de matdrias gordas provenientes do leite, superior a
10% mas nao superior a 15%

2106 Preparaq6es alimentfcias ndo especificadas ner compreendidas noutras posiq6es:

ex 2106 - Outros, excepto xaropes de aqiicar, aromatizados ou adicionados de corantes:
-- De teor, em peso, de matdrias gordas provenientes do leite, superior a 15%

3. As Partes Contratantes reduzirio progressivamente, de acordo com o calenddrio seguinte, os
direitos aduaneiros e outros montantes fixos, no que se refere aos produtos indicados infra:

a) Em I de Janeiro de 1993, cada direito serd reduzido para 90% do direito de base;

b) Proceder-se-A a quatro novas reduq6es, de 10% cada, em I de Janeiro de 1994, em I de Janeiro
de 1995, 1 de Janeiro de 1996 e I de Janeiro de 1997.

1702 Outros aqdcares, inclu(dos a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimicamente

puras, no estado s6lido; xaropes de aiticares, sem adio de aromatizantes ou de corantes;
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sucedineos do mel, mesmo misturados corn mel natural; aqticares e mela os
caramelizados:

50 - Frutose quimicamente pura.

Artigo 20

1. As Partes Contratantes abolirio progressivamente, de acordo corn o calend.rio seguinte, os
direitos aduaneiros sobre as importaq6es e outros montantes fixos, sobre os produtos indicados infra:

a) Em I de Janeiro de 1993, cada direito serd reduzido para cinco sextos do direito de base;

b) Proceder-se-A a cinco novas reduq6es, de um sexto cada, em I de Janeiro de 1994,
1 de Janeiro de 1995, 1 de Janeiro de 1996, 1 de Janeiro de 1997 e I de Janeiro de 1998.

1302 Sucos e extractos vegetais, mat~rias p6cticas, pectinatos e pectatos, dgar-dgar e outros
produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados:

20 - Matdrias p~cticas, pectinatos e pectatos:
ex 20 - Contendo menos de 5%, em peso, de aqtdcar

2. As Partes Contratantes reduzirio progressivamente, de acordo corn o calenddrio seguinte, os
direitos aduaneiros sobre as importaqes e outros montantes fixos, no que se refere aos produtos
indicados infra:

a) Em I de Janeiro de 1993, cada direito serd reduzido para 90% do direito de base;

b) Proceder-se-A a quatro novas reduq6es, de 10% cada, em 1 de Janeiro de 1994,
1 de Janeiro de 1995, 1 de Janeiro de 1996 e I de Janeiro de 1997.

1702 Outros aticares, inclufdos a lactose, maltose, glicose e frutose, quimicamente puras, no
estado s6lido; xaropes de aqicares, ser adiqlo de aromatizantes ou de corantes;
sucedAneos do mel, mesmo misturados corn mel natural; aqticares e melaqos
caramelizados:

90 - Outros, incluindo o aqdcar invertido
ex 90 - Maltose quirnicamente pura.

Artigo 30

1. Os direitos de base aos quais serlo aplic~veis as sucessivas reduq6es previstas nos artigos 10 e
20 serlo, para cada produto, os direitos efectivamente aplicados por uma Parte Contratante, em
1 de Janeiro de 1992, a produtos origintrios das outras Partes Contratantes. Se, ap6s
I de Janeiro de 1992, forem aplicdveis quaisquer reduq6es pautais, em consequdncia das negociaq6es
multilaterais sobre comdrcio do Uruguay Round, tais direitos reduzidos serlo utilizados como direitos
de base.

2. Os direitos reduzidos serio aplicados por arredondamento A primeira casa decimal, desprezando-
se a segunda casa decimal.
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Artigo 40

1. No que se refere A FinlIndia, as disposiq6es do artigo 9° do Protocolo ndo so aplicdveis aos
produtos das posiq6es SH 1517 e 2007.

2. No que se refere A Noruega, as disposiqSes do artigo 90 do Protocolo nao sao aplicdveis aos
produtos das posiq6es SH 2007, 2008 e 2104.

Arigo 5*

1. No que se refere A Islndia, as disposiq6es do Protocolo nio sAo aplic~veis aos seguintes
produtos:

2105 Sorvetes, mesmo contendo cacau

2106 Preparaq6es alimentfcias nio especificadas nem compreendidas noutras posiq6es:

90 - Outros
ex 90 -- Preparaq6es consistindo sobretudo em gorduras e Agua, contendo mais de

15%, em peso, de manteiga ou outras matdrias gordas provenientes do leite

Este acordo tempordrio serd revisto pelas Partes Contratantes antes do final de 1998.

2. No que se refere A IslAndia, a limitaqio, prevista no artigo 9* do Protocolo, dos montantes de
compensagio de preros cobrados sobre as importaq6es nio 6 aplic~vel, no que respeita aos produtos
das posiq6es SH 0403, 1517, 1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 e 2104.

Contudo, os montantes dos encargos sobre as importaV6es cobrados na fronteira nio devem exceder
nunca o nfvel aplicado pela Islindia, em 1991, hs importaq6es origindrias de qualquer Pare
Contratante.

Artigo 60

1. No que se refere k Austria, o artigo 160 do Acordo 6 aplicivel aos produtos da posiqlo SH 2208
o mais tardar a partir de I de Janeiro de 1996. Contudo, o sistema de licenqas aplicado pela Austria
a estes produtos deve ser liberalizado e as licenqas devem ser concedidas automaticamente a partir
de I de Janeiro de 1993.

A Austria eliminard progressivamente, entre 1 de Janeiro de 1993 e I de Janeiro de 1996, de acordo
corn o calenddrio seguinte, os direitos aduaneiros cobrados na fronteira sobre as bebidas espirituosas
e o Ilcool etflico nio desnaturado de teor alco6lico, em volume, inferior, a 80% vol, da posiq.Ao
SH 2208:

a) Em I de Janeiro de 1993, o direito aduaneiro efectivamente pago em I de Janeiro de 1991 serd
reduzido em 15%,

b) Proceder-se-A a uma nova reduqlo de 15% em 1 de Janeiro de 1994,
c) Proceder-se-A a uma nova reduqio de 30% em 1 de Janeiro de 1995, e
d) Proceder-se-A a uma reduqdo final de 40% em I de Janeiro de 1996.
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Os direitos reduzidos serdo aplicados por arredondamento A primeira casa decimal, desprezando-se
a segunda casa decimal.

Sem prejufzo do referido supra, e tendo em conta as concess6es pautais feitas A Comunidade
Econ6mica Europeia no acordo comercial relativo a certos produtos agrfcolas origintrios da
Comunidade, a Austria abolird a partir de I de Janeiro de 1993 os direitos de importaqio sobre os
seguintes produtos:

2208 ex 30 Ufsque irlands
40 Rum e tafid

ex 90 Licores "irish cream" e Ouzo

2. No que se refere aos outros direitos e impostos cobrados sobre as bebidas espirituosas da posirdo
SH 2208, a Austria respeitard as disposiq6es do artigo 140 do Acordo.

3.a) A Austria aplicard as disposiq6es do Acordo aos seguintes produtos o mais tardar at
I de Janeiro de 1997:

3505 Dextrina e outros amidos e f6culas modificados (por exemplo: amidos e f&culas prd-
-gelatinizados ou esterificados); colas A base de amidos ou de f&culas, de dextrina ou de
outros amidos ou f~culas modificados:

10 - Dextrina e outros amidos e fdculas modificados:
ex 10 - Outros, excepto amidos e f~culas, esterificados ou eterificados

20 -- Colas

3809 Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou de fixa Ao de
matArias corantes e outros produtos e preparaq6es (por exemplo: aprestos preparados e
preparaq6es mordentes) dos tipos utilizados na inddstria t~xtil, na inddstria do papel, na
indtlstria do couro ou em indtistrias semelhantes, n.o especificados ner compreendidos
em outras posiq6es:

10 - A base de matdrias amil~ceas:
- Outros:

ex 91 -- Dos tipos utilizados na inddstria t6xtil:
- Contendo amidos ou fculas ou produtos derivados dos mesmos

ex 92 -- Dos tipos utilizados na indtistria do papel:
- Contendo amidos ou f~culas ou produtos derivados dos mesmos

ex 99 -- Outros:
- Contendo amidos ou f~culas ou produtos derivados dos mesmos

3823 Aglutinantes preparados para moldes ou para ndcleos de fundiqAo; produtos qufmicos
e preparaq6es das inddstrias qufmicas ou das inddstrias conexas (incluindo os
constitufdos por misturas de produtos naturais), ndo especificados nem compreendidos
em outras posiq6es; produtos residuais das inddstrias qufmicas ou das indtistrias conexas,
n~o especificados nem compreendidos em outras posiq6es:

10 - Aglutinantes preparados para moldes ou para nticleos de fundiq~o:
ex 10 - A base de amido ou de f6cula ou de dextrina

90 - Outros:
ex 90 -- De teor de atiecares, amidos ou f6culas, produtos derivados dos mesmos, ou

produtos das posiq6es 0401 a 0404, igual ou superior a 30%, em peso.

Vol. 1813, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 59

b) Enquanto a Austria nio aplicar as disposiq6es do Acordo aos produtos referidos supra,
continuario a ser aplicgveis as disposiq6es do Acordo de Comdrcio Livre entre a CEE e a Austria
relativas ao comdrcio bilateral neste sector, incluindo as regras de origem do Protocolo n0 3 e
todas as outras disposiq6es pertinentes. De igual modo, no que se refere ao comdrcio dos
produtos referidos supra entre a Austria e os outros Estados da EFTA, continuargo a ser
apliclveis o artigo 21* da Convenqio EFTA e o Anexo B A mesma convenqio, bem como todas
as outras disposiq6es pertinentes.
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APENDICE 2

Lista de mat~rias-primas sujeitas
A compensagdo de pregos a que se refere o n* 3 do artigo 30

APENDICE 3

Procedimento relativo alterag~o da lista de matdrias-primas
sujeitas compensaqdo de pretos a que se refere o n0 3 do artigo 30

e o Ap~ndice 2

APENDICE 4

Normas relativas as declaraq6es a utilizar e aos procedimentos
a respeitar para a sua apresentagAo, referidas no n° 2 do artigo 4'

APENDICE 5

Pormenores do procedimento de conferencia das declaraq6es
referido no n° 2 do artigo 5*

APENDICE 6

Pormenores dos preqos de referbncia a utilizar, do sistema de notificagao
e dos procedimentos a respeitar para a confirmaqo dos pregos de referencia,

referidos no n0 3 do artigo 60

APENDICE 7

Lista dos coeficientes a aplicar
a que se refere no n0 2 do artigo 70
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QUADROI

Posigao
SH Designaq5o das mercadorias

10

ex 10

90

ex 90

40

0711 2

90

ex 90

20

ex 20

0403

0710

2 Nota: As posiq6es 0711, 2001, 2004 do SH: Milho doce, referidas nestas posi 6es nao
incluem misturas de milho doce e outros produtos destas posiq6es.
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Leitelho, leite e natas coalhados, iogurte, kefir e outros leites e natas
fermentados ou acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de
aticar ou de outros edulcorantes, ou aromatizados ou adicionados de
frutas ou de cacau

- logurte:

Aromatizado ou adicionado de frutas ou de cacau

- Outros

-- Aromatizado ou adicionado de frutas ou de cacau

Produtos hortfcolas, n~o cozidos ou cozidos em Agua ou vapor,
congelados

- Milho doce

Produtos hortfcolas conservados transitoriamente (por exemplo: corn
gAs sulfuroso ou ,gua salgada, sulfurada ou adicionada de outras
subst~ncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservaq;o),
mas impr6prios para a alimentaq~o nesse estado:

Outros produtos hortfcolas; misturas de produtos hortfcolas

-- Milho doce

Sucos e extractos vegetais; matdrias pcticas, pectinatos e pectatos;
Agar-Agar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos
vegetais, mesmo modificados:

- Matdrias pdcticas, pectinatos e pectatos

-- Contendo 5%, ou mais, em peso, de aqticar
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Posiqdo
SH Designaqo das mercadorias

1517 Margarina; misturas ou preparag6es alimentfcias de gorduras ou de
6leos animais ou vegetais ou de frac 6es das diferentes gorduras ou
6leos do presente capftulo, excepto as gorduras e 6leos alimentfcios, e
respectivas frac 6es, da posi Ao 1516:

10 - Margarina, excepto a margarina lfquida:

ex 10 -- De teor, em peso, de matdrias gordas provenientes do leite,
superior a 10% mas nio superior a 15%

90 -- Outra

ex 90 -- De teor, em peso, de matdrias gordas provenientes do leite,
superior a 10% mas ndo superior a 15%

1702 Outros aqticares, inclufdos a lactose, maltose, glicose e frutose
(levulose), quimicamente puras, no estado s6lido; xaropes de aqdcares,
sem adiqdo de aromatizantes ou de corantes; suced:neos do mel,
mesmo misturados com mel natural; agticares e melaqos caramelizados:

50 - Frutose quimicamente pura

1704 Produtos de confeitaria sem cacau (incluindo o chocolate branco)

1806 Chocolate e outras preparaq6es alimentfcias contendo cacau

1901 Extractos de malte; preparaq6es alimentfcias de farinhas, s.molas,
amidos, f~culas ou extractos de malte, ndo contendo cacau em p6 ou
contendo-o numa proporqdo inferior a 50%, em peso, ndo especificadas
nem compreendidas em outras posiq6es; preparaq6es alimentfcias de
produtos das posiq6es 0401 a 0404, n:o contendo cacau em p6 ou
contendo-o numa proporqdo inferior a 10%, em peso, ndo especificadas
nem compreendidas noutras posiq6es:

1902 Massas alimentfcias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de
outras substAncias) ou preparadas de outro modo, tais como esparguete,
macarrAo, aletria, lasanha, nhoque, raviole e canelone; cuscuz mesmo
preparado:

- Massas alimentfcias n~o cozidas, nem recheadas, nem preparadas
de outro modo:

11 -- Contendo ovos
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Posi o [
SH Designago das mercadorias

19

20

ex 20

1904

1905

2001

90

ex 90

2004

-- Outras

- Massas alimentfcias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de
outro modo):

-- Contendo, em peso, mais de 20% de enchidos e produtos
semelhantes, de carnes e miudezas de qualquer esp cie, inclufdas
as gorduras de qualquer natureza ou origem

-- Outras:

- Cuscuz

Tapioca e seus sucedfneos preparados a partir de f~culas, em flocos,
grumos, gr~os, pdrolas ou formas semelhantes

Produtos base de cereais, obtidos por expansAo ou por torrefacqo
[por exemplo: flocos de milho (cornflakes)]; gr5os de cereais, excepto
milho, prd-cozidos ou preparados de outro modo:

Produtos de padaria, pastelaria ou da indistria de bolachas e biscoitos,
mesmo adicionados de cacau; h6stias, cpsulas vazias para
medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou f~cula em
folhas e produtos semelhantes:

Produtos hortfcolas, frutas e outras partes comestfveis de plantas,
preparados ou conservados em vinagre ou em Acido ac tico:

- Outros

- Milho doce (zea mays var. saccharata); inhames, batatas-doces e
partes comestfveis semelhantes de plantas, de teor, em peso, de
amido ou de fdcula, igual ou superior a 5%

Outros produtos hortfcolas preparados ou conservados, excepto em
vinagre ou em Acido acdtico, congelados:

- Batatas:

ex 10 1 -- Sob a forma de farinhas, semolas ou flocos

90

ex 90

- Outros produtos hortfcolas e misturas de produtos hortfcolas:

- Milho doce (zea mays var. Saccharata)
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Posivdo
SH Designago das mercadorias

2005 Outros produtos hortfcolas preparados ou conservados, excepto em
vinagre ou em Acido actico, ndo congelados:

20 - Batatas:

ex 20 - Sob a forma de farinhas, samolas ou flocos

80 - Milho doce (Zea mays var. saccharata)

2007 Doces, geleias, "marmeladas*, purds e pastas de frutas, obtidos por
cozimento, corn ou sem adig~o de agdcar ou de outros edulcorantes

2008 Frutas e outras partes comestfveis de plantas, preparadas ou
conservadas de outro modo, corn ou sem adiglo de aqticar ou de outros
edulcorantes ou de Alcool, ndo especificadas nem compreendidas
noutras posiq6es:

- Frutas de casca rija, amendoins e outras sementes, mesmo
misturados entre si:

11 ---- Amendoins:

ex 11 Manteiga de amendoirn

- Outros. inclufdas as misturas, excepto as da subposiqo 2008.19:

92 -- Misturas

ex 92 A base de cereais

99 -- Outros:

ex 99 Milho, excepto o milho doce (zea mays var. saccharata)

2101 Extractos, essancias e concentrados de cafd, chd ou de mate e
preparaq6es A base destes produtos ou A base de cafd, chd ou de mate;
chic6ria torrada e outros sucedineos torrados do cafd e respectivos
extractos, essencias e concentrados:

10 - Extractos, essencias e concentrados de cafd e preparag6es A base
destes extractos, essancias ou concentrados ou A base de cafd
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Posir'9o
SH Designaq;o das mercadorias

ex 10 -- Contendo, em peso, 1,5% ou mais de matdrias gordas
provenientes do leite, 2,5% ou mais de protefnas do leite, 5% ou
mais de agdcar ou 5% ou mais de amido ou de fecula

20 - Extractos, essencias e concentrados de chd ou de mate e
preparag6es A base destes extractos, essencias ou concentrados ou
A base de chA ou de mate:

ex 20 -- Contendo, em peso, 1,5% ou mais de matrias gordas
provenientes do leite, 2,5% ou mais de protefnas do leite, 5% ou
mais de aqtlcar ou 5% ou mais de amido ou de f~cula

30 - Chic6ria torrada e outros sucedAneos torrados do cafr e
respectivos extractos, essencias e concentrados:

ex 30 -- Outros sucedlneos torrados do cafd, excepto chic6ria torrada;
extractos, ess.ncias e concentrados de outros sucedneos torrados
do caf6, excepto chic6ria torrada

2102 Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares
mortos (excepto as vacinas da posiq;o 3002); p6s para levedar,
preparados:

10 - Leveduras vivas:

ex 10 -- Outras, excepto as leveduras para panificaqAo e excluindo as
destinadas A alimentaqAo de animais

20
- Leveduras mortas; outros microrganismos monocelulares mortos:

ex 20
- Outras, excepto as destinadas A alimentaqAo de animais

30
- P6s para levedar, preparados

2103
Preparaq6es para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos
compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada:

20
Ketchup e outros molhos de tomate

30
- Farinha de mostarda e mostarda preparada:

ex 30
-- Mostarda preparada, contendo 5% ou mais, em peso, de aqdcar

90
- Outros:
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ex 90 -- Outros, excepto chutney de manga, lfquido

2104 Preparaq6es para caldos e sopas; caldos e sopas preparados;
preparaq6es alimentfcias compostas homogeneizadas:

2105 Sorvetes, mesmo contendo cacau:

2106 Preparaq6es alimentfcias ndo especificadas nem compreendidas noutras
posiq6es:

ex 2106 - Outras, excepto xaropes de aqidcar, aromatizados ou adicionados
de corantes

2203 Cervejas de malte

2205 Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizadas por plantas ou
substAncias aromdticas

2208 Alcool etflico no desnaturado, corn um teor alco6lico em volume
inferior a 80% vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas;
preparaq6es alco6licas compostas, dos tipos utilizados na fabricaqdo de
bebidas:

50 - Gin e genebra

90 - Outros:

2209 ex 90 -- Licores, contendo mais de 5%, em peso, de aqticar; vodka e
aquavit

Vinagre e seus suceddneos obtidos a partir de Icido acdtico
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2905 Ailcoois acfclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou
nitrosados:

- Outros ;Gcoois polihfdricos:

43 -- Manitol

44 -- D-glucitol (sorbitol)

3505 Dextrina e outros amidos e f6culas modificados (por exemplo: amidos
e f~culas prd-gelatinizados ou esterificados); colas A base de amidos ou
de f6culas, de dextrina ou de outros amidos ou f~culas modificados:

ex 3505 - Outros, excepto amidos e f6culas, esterificados ou eterificados
(ex 10)

3809 Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou
de fixaqio de matdrias corantes e outros produtos e preparaq6es (por
exemplo: aprestos preparados e preparag6es mordentes) dos tipos
utilizados na indilstria t~xtil, na indtdstria do papel, na indtistria do
couro ou em indtistrias semelhantes, nio especificados nem
compreendidos em outras posiq6es:

10 - A base de matdrias amilAceas:

3823 Aglutinantes preparados para moldes ou para micleos de fundiqdo;
produtos qufmicos e preparaq6es das inddistrias qufmicas ou das
inddstrias conexas (inclufdos os constitufdos por misturas de produtos
naturais), no especificados nem compreendidos em outras posiq6es:
produtos residuais das indtistrias qufmicas ou das inddistrias conexas,
ndo especificados nem compreendidos em outras posiq6es:

60 - Sorbitol, excepto da subposiggo 290544
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Posigao
SH Designa~io das mercadorias

0901 Caf6, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e pelfculas de cafd;
sucedAneos do cafe contendo cafd em qualquer proporqio:

0902 Chd

1302 Sucos e extractos vegetais; materias p~eticas, pectinatos e pectatos;
Igar-Igar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos
vegetais, mesmo modificados:

Sucos e extractos vegetais

12 -- De alcaguz

13 -- De hipulo

20 - Matdrias pdcticas, pectinatos e pectatos:

ex 20 -- Contendo menos de 5%, em peso, de agdcar

Produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais,
mesmo modificados:

31 -- Agar-Agar

32 -- Produtos mucilaginosos e espessantes, de alfarroba, de sementes
de alfarroba ou de sementes de guard, mesmo modificados:

39 -- Outros
1404 Produtos vegetais ndo especificados nem compreendidos noutras

posi 6es:

20 - Lfnters de algoddo
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1516 Gorduras e 6leos animais ou vegetais, e respectivas fracq6es,parcial ou
totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou
elaidinizados, mesmo refinados, mas n~o preparados de outro modo:

20 - Gorduras e 6leos vegetais, e respectivas fraces:

ex 20 -- Oleos de rfcino hidrogenados, denominados "opalwax"

1518 Gorduras e 6leos animais ou vegetais, e respectivas fracqves,cozidos,
oxidados, desidratados, sulfurados, soprados, estandolizados ou
modificados quimicamente por qualquer outro processo, corn excluslo
dos da posiq~o 1516; misturas ou prepara;6es n~o alimentfcias, de
gorduras ou de 6leos animals ou vegetais ou de fracq6es de diferentes
gorduras ou 6leos do presente capftulo, n~o especificadas nem
compreendidas noutras posi 6es:

ex 1518 - Linoxina

1519 Acidos gordos monocarboxflicos industriais; 6leos Acidos de refinagdo;
Alcoois gordos industriais:

ex 1519 - Outros, excepto os destinados A alimentag;o de animais

1520 Glicerina, mesmo pura; Aguas e lixfvias glicdricas:

1521 Ceras vegetais (excepto triglicdridos), ceras de abelha ou de outros
insectos e espermacete, mesmo refinados ou corados:

1522 Ddgras; resfduos provenientes do tratamento das mat.rias gordas ou
das ceras animais ou vegetais:

1702 Outros agdcares, inclufdos a lactose, maltose, glicose e frutose
(levulose), quimicamente puras, no estado s6lido; xaropes de aqicares,
sem adigo de aromatizantes ou de corantes; suced neos do mel,
mesmo misturados com mel natural; agticares e melaqos caramelizados:

90 - Outros, inclufdo o aqticar invertido:

ex 90 -- Maltose quimicamente pura

1803 Pasta de cacau, mesmo desengordurada

1804 Manteiga, gordura e 6leo de cacau
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1805 Cacau em p6, sem adiqdo de aqdcar ou de outros edulcorantes

2002 Tomates preparados ou conservados, excepto em vinagre ou em Acido
acdtico:

90 - Outros, excepto os inteiros ou em peda~os

2008 Frutas e outras partes comestfveis de plantas, preparadas ou
conservadas de outro modo, corn ou sem adivdo de a ;dcar ou de outros
edulcorantes ou de 1dcool, n~o especificadas nem compreendidas
noutras posiq6es:

- Outros, inclufdas as misturas, excepto as da subposiq~o 200819:

91 -- Palmitos

2101 Extractos, essencias e concentrados de cafd, chA ou de mate e
preparag6es base destes produtos ou A base de cafd, chd ou de mate;
chic6ria torrada e outros sucedfneos torrados do cafd e respectivos
extractos, essencias e concentrados:

10 - Extractos, essencias e concentrados de caf6 e preparaq6es base
destes extractos, essdncias ou concentrados ou base de cafd:

ex 10 N o contendo matdrias gordas provenientes do leite, protefnas do
leite, aqdcar ou amido ou f~cula, ou contendo,em peso, menos
de 1,5% de matdrias gordas provenientes do leite, menos
de 2,5% de protefnas do leite, menos de 5%de avticar ou menos
de 5% de amido ou f~cula

20 - Extractos, essencias e concentrados de chd ou de mate e
preparaq6es A base destes extractos, essencias ou concentrados ou

A base de chl ou de mate:

ex 20 Ngo contendo matdrias gordas provenientes do leite, proternas do
leite, a tdcar ou amido ou f~cula, ou contendo, em peso, menos
de 1,5% de matdrias gordas provenientes do leite, menos
de 2,5% de protefnas do leite, menos de 5% de aqtdcar ou menos
de 5% de amido ou f~cula

Vol. 1813, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 71

Posigo
SH Designaqo das mercadorias

30 - Chic6ria torrada e outros sucedaneos torrados do cafd e
respectivos extractos, essencias e concentrados:

ex 30 -- Chic6ria torrada; extractos, essencias e concentrados de chic6ria
torrada

2103 Preparag6es para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos
compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada:

10 - Molho de soja

30 - Farinha de mostarda e mostarda preparada

ex 30 -- Farinha de mostarda; mostarda preparada contendo menos
de 5%, em peso, de a;dcar

90 - Outros:

ex 90 -- Chutney de manga, lfquido

2201 Aguas, inclufdas as Aguas minerais, naturais ou artificiais, e as Aguas
gaseificadas, nlo adicionadas de agdcar ou de outros edulcorantes nem
aromatizadas; gelo e neve:

2208 Alcool etflico nio desnaturado, com um teor alco6lico em volume
inferior a 80% vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas;
preparaq6es alco6licas compostas, dos tipos utilizados na fabricaqo de
bebidas:

20 - Aguardentes de vinho ou de bagago de uvas

30 - Ufsques

40 - Rum e tafiA

90 - Outros:

ex 90 -- Outros, excepto licores contendo mais de 5%, em peso, de
aqdcar, vodka e aquavit
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PROTOCOLO No 4
RELATIVO AS REGRAS DE ORIGEM

INDICE

TfTULO I - DISPOSICOES GERAIS

- Artigo 10 Defini 6es

TITULO II - DEFINICAO DA NO(;,CO DE "PRODUTOS ORIGINARIOS'

- Artigo 20 Critdrios de origem
- Artigo 30 Produtos inteiramente obtidos
- Artigo 40 Produtos objecto de complemento de fabrico ou de transformag~o suficiente
- Artigo 50 Operaqes de complemento de fabrico ou transformaq6es insuficientes
- Artigo 60 Unidade de qualificaq.o
- Artigo 70 Acess6rios, peqas sobressalentes e ferramentas
- Artigo 80 Sortidos
- Artigo 90 Elementos neutros

T]TULO III - REQUISITOS TERRITORTAIS

- Artigo 100 Princfpio da territorialidade
- Artigo 110 Operaqves de complemento de fabrico ou transformaq6es efectuadas fora do EEE
- Artigo 120 Reimportaqlo de mercadorias
- Artigo 130 Transporte directo
- Artigo 14°  Exposig6es

TITULO IV - DRAUBAQUE OU ISENCOES

- Artigo 150 Proibiqgo de draubaque ou iseng1o de direitos aduaneiros

TITULO V - PROVA DE ORIGEM

- Artigo 160 Requisitos gerais
- Artigo 170 Procedimento para a emissdo do certificado de circulaqgo EUR. 1
- Artigo 180 Certificados de circulaqdo EUR. 1 emitidos a posteriori
- Artigo 190 Emissio de uma segunda via do certificado de circulagdo EUR.1
- Artigo 200 Emisslo de certificados de circulag~o EUR. 1 corn base numa prova de origem

emitida anteriormente
- Artigo 210 Condigies para a apresenta¢go de uma declaraqo na factura
- Artigo 220 Exportadores autorizados
- Artigo 230 Prazo de validade da prova de origem
- Artigo 240 ApresentaqAo da prova de origem
- Artigo 250 Importaq;o por remessas escalonadas
- Artigo 260 Isenoes da prova de origem
- Artigo 270 Declaraq~o do fornecedor
- Artigo 280 Documentos comprovativos
- Artigo 290 Conservag~o da prova de origem, da declarag1o do fornecedor e dos documentos

comprovativos
- Artigo 300 Discrepincias e erros formais
- Artigo 310 Montantes expressos em ecus
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TfTULO VI - ACORDOS DE COOPERAC,,O ADMINISTRATIVA

- Artigo 320 Assistancia mitua
- Artigo 330 Controlo da prova de origem
- Artigo 340 Controlo da declaraqdo do fornecedor
- Artigo 350 Resoluq.o de litfgios
- Artigo 360 Sanq6es

TITULO VII - CEUTA E MELILHA

- Artigo 370 Disposig6es aplicgveis a Ceuta e Melilha
- Artigo 380 Condig6es especiais

LISTA DOS AP-NDICES

Apandice I Notas introdut6rias lista do Apdndice II
Apndice II Lista das operaq6es de complemento de fabrico ou das transformag6es a efectuar nas

matdrias n~o origin~rias, para que o produto transformado possa adquirir a
qualidade de produto origin~rio

Apandice III Certificado de circulagdo EUR. I e pedido de certificado de circulaqdo EUR. I
Apendice IV Declaraqdo na factura
Apendice V DeclaragAo do fornecedor
Apendice VI Declaraqdo a longo prazo do fornecedor
Apandice VII Lista dos produtos referidos no n0 3 do artigo 20 temporariamente exclufdos do

ambito de aplicaglo do presente Protocolo, excepto no que se refere s disposig6es
dos Tftulos IV a VI

Apendice VIN Lista dos produtos referidos no n' 2 do artigo 20 relativamente aos quais o territ6rio
da Repdblica da Austria estA exclufdo do territ6rio do EEE para efeitos de
determinaqlo da origem

TITULO I
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1

Definiq6es

Para efeitos do presente Protocolo entende-se por:

a) "Fabricaro", qualquer tipo de operagAo de complemento de fabrico ou de transformazio,
incluindo a "montagem" ou opera ges especfficas;

b) "Matdria', qualquer "ingrediente", "matdria-prima', "material", "componente" ou "parte", etc.,
utilizado na fabricagio do produto;

c) "Produto", o produto acabado, mesmo que se destine a uma utilizagio posterior noutra operago

de fabrico;

d) "Mercadorias", simultaneamente as "matdrias" e os "produtos";
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e) "Valor aduaneiro", o valor definido em conformidade corn o Acordo relativo A aplicaqdo do
artigo VII do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comdrcio (GATr), celebrado em
Genebra, em 12 de Abril de 1979;

f) "Preqo A safda da flbrica", o prego pago pelo produto safda da fAbrica ao fabricante no EEE
em cuja empresa foi efectuado o diltimo complemento de fabrico ou transformagao, ou A pessoa
no EEE que providenciou para que o Oiltimo complemento de fabrico ou transformaqdo fosse
efectuado fora do EEE, desde que esse pre o inclua o valor de todas as matdrias utilizadas,
deduzidos todos os encargos internos que s.o ou podem ser reembolsados quando o produto
obtido 6 exportado;

g) "Valor das matdrias", o valor aduaneiro aquando da importaqo das matdrias ndo originArias
utilizadas ou, se esse valor n~o for conhecido e n5o puder ser determinado, o primeiro prego
determingvel pago pelas matdrias no EEE;

h) "Valor das mat~rias originArias", o valor dessas matdrias, tal como definido na alfnea g), aplicada
mutatis mutandis;

i) "Capftulos" e "posioes", os capftulos e posioes (c6digos de quatro dfgitos) utilizados na
nomenclatura que constitui o Sistema Harmonizado de Designaqvo e de Codificaqo de
Mercadorias, referido no presente Protocolo como "Sistema Harmonizado" ou "SH";

j) "Classificado" designa a classifica 5o de um produto ou matdria numa posiqAo especffica;

k) "Remessa", os produtos que s~o enviados simultaneamente de um exportador para um destinatgrio
ou ao abrigo de um documento de transporte dinico que abrange o seu transporte do exportador
para o destinatArio ou, na falta desse documento, ao abrigo de uma factura tinica.

TiTULO II
DEFINICAO DA NOCAO DE "PRODUTOS ORIGINARIOS"

Artigo 20
Critdrios de origem

1. Para efeitos do presente Acordo, sdo considerados produtos origindrios do EEE os produtos
inteiramente obtidos, ou objecto de suficientes opera,6es de complemento de fabrico ou
transformaoes, no EEE. Para este efeito, os territ6rios das Partes Contratantes, incluindo as Aguas
territoriais, a que se aplica o presente Acordo, sdo considerados como um territ6rio dinico.

2. Sem prejufzo do disposto no n* 1, o territ6rio da Reptiblica da Austria ficarA exclufdo, atd
1 de Janeiro de 1997, do territ6rio do EEE, para efeitos de determinagio da origem dos produtos
referidos no Apendice VIII, devendo tais produtos ser considerados originArios do EEE apenas se
tiverem sido inteiramente obtidos, ou objecto de suficientes operaq6es de complemento de fabrico ou
transformag6es no territdrio das outras Partes Contratantes.

3. Os produtos referidos no Apendice VII sdo temporariamente exclufdos do Ambito de aplicagdo
do presente Protocolo. Ndo obstante, as disposioes dos Tftulos IV a VI sdo apliclveis mutatis
mutandis a esses mesmos produtos.
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Artigo 30
Produtos inteiramente obtidos

1. Sdo considerados inteiramente obtidos no EEE:

a) Os produtos minerais extrafdos do seu solo ou do fundo dos seus mares e oceanos;

b) Os produtos do reino vegetal af colhidos;

c) Os animais vivos af nascidos e criados;

d) Os produtos provenientes de animais vivos af criados;

e) Os produtos da caga ou da pesca af praticadas;

f) Os produtos da pesca marftima e outros produtos extrafdos do mar fora das Aguas territoriais das
Partes Contratantes pelos seus navios;

g) Os produtos fabricados a bordo dos navios-fabrica das Partes Contratantes exclusivamente a partir
de produtos referidos na alfnea 0;

h) Os artigos fora de uso af recolhidos, que apenas possam servir para a recupera¢do de
matdrias-primas, incluindo pneum~ticos usados que apenas possam servir para recauchutagem
ou para utilizaqdo como desperdfcios;

i) Os desperdfcios resultantes de operaq0es fabris a( efectuadas;

j) As mercadorias at fabricadas exclusivamente a partir de produtos referidos nas alfneas a) a i).

2. As express6es "seus navios" e "navios-fdbrica das Partes Contratantes", constantes das alfneas f)
e g) do n' I, s6 s~o aplic~veis aos navios e navios-fibrica:

a) Que estejam matriculados ou registados num Estado-membro das Comunidades Europeias ou num
Estado da EFTA;

b) Que arvorem o pavilhlo de um Estado-membro das Comunidades Europeias ou de um Estado da
EFTA;

c) Que pertengam, pelo menos em metade, a nacionais de Estados-membros das Comunidades
Europeias ou de Estados da EFTA, ou a uma sociedade cuja sede esteja situada num desses
Estados, cujo ou cujos gerentes, presidente do conselho de administraqdo ou do conselho de
fiscalizagio, bern como a maioria dos membros desses conselhos, sejam nacionais de Estados-
membros das Comunidades Europeias ou de Estados da EFTA e, aldm disso, no caso de
sociedades de responsabilidade ilimitada ou limitada, em que pelo menos metade do capital seja
detido por esses Estados ou por organismos ptlblicos ou nacionais dos referidos Estados;

d) Cujo comandante e oficiais sejan nacionais de Estados-membros das Comunidades Europeias ou
de Estados da EFTA;

e) Cuja tripulago seja composta, pelo menos em 75%, por nacionais de Estados-membros das
Comunidades Europeias ou de Estados da EFTA.
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Artigo 40
Produtos objecto de complemento de fabrico ou de transformago suficiente

1. Para efeitos de aplicaqvo do artigo 20, os produtos que nfo tenham sido inteiramente obtidos no
EEE sio considerados como objecto de operag6es de complemento de fabrico ou transformag6es
suficientes no EEE quando estiverem preenchidas as condig6es estabelecidas no Apandice II.

Estas condiq6es indicam, para todos os produtos abrangidos pelo Acordo, as operag6es de
complemento de fabrico ou transformag6es que devem ser efectuadas nas matdrias nio origindrias
utilizadas no fabrico desses produtos e que sdo aplicdveis apenas em relaq;o a essas matdrias. Daf
decorre que, se um produto que tern a qualidade de produto originkio por preencher as condiq6es
estabelecidas na lista para esse produto for utilizado na fabricaqio de outro produto, n~o Ihe sao
aplicAveis as condig6es aplicAveis ao produto em que estA incorporado, ndo se devendo ter em conta
as matdrias nfo originfrias que possarn ter sido utilizadas no seu fabrico.

2. Ser prejufzo do disposto no no 1 e excepto nos casos previstos em contrgrio no n0 4 do
artigo 110, as matdrias n~o originArias que, em conformidade corn as condig6es estabelecidas na lista
para um dado produto, ndo devem ser utilizadas na fabricaCdo do mesmo, podem, todavia, ser
utilizadas, desde que:

a) 0 seu valor total nAo exceda 10% do prego do produto k safda da flbrica;

b) Quando forem indicadas na lista uma ou v~rias percentagens para o valor mximo das matdrias
nio origindrias, essas percentagens n5o sejam excedidas em razio da aplicaq o do presente
ntlmero.

O presente rnlmero n~o 6 aplicAvel aos produtos abrangidos pelos Capftulos 50 a 63 do Sistema
Harmonizado.

3. Os n~s I e 2 s~o aplic~veis excepto nos casos previstos em contrlrio no artigo 5° .

Artigo 50
Operag6es de complemento de fabrico ou transformaq6es insuficientes

1. S~o consideradas insuficientes para conferir a qualidade de produto origin.lrio as seguintes
operag6es de complemento de fabrico ou transforma,6es, quer sejam ou ndo preenchidos os requisitos
previstos no artigo 40:

a) As operaq6es destinadas a assegurar a conservavgo dos produtos em boas condig6es durante o
transporte e a armazenagem (ventilaq;o, estendedura, secagem, refrigeraqdo, coloca go em Agua
salgada, sulfurada ou adicionada de outras substAncias, extracq~o de partes deterioradas e
operag6es equipariveis);

b) As operaq6es de simples limpeza de p6, crivaglo, escolha, classificaqgo, selecqlo (incluindo a
composiqlo de sortidos de mercadorias), lavagem, pintura e corte;

c) i) As mudanqas de embalagem e as divis6es e reuni6es de volumes;
ii) A simples colocagto em garrafas, frascos, sacos, estojos, caixas, sobre pranchetas, etc., e

quaisquer outras operav6es simples de acondicionamento;

d) A aposiqlo nos produtos ou nas respectivas embalagens, de marcas, r6tulos ou outros sinais
distintivos similares;
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e) A simples mistura de produtos, quer sejamn ou nto de esp6cies diferentes, dos quais um ou vArios
dos componentes nio preencham as condi 6es estabelecidas no presente Protocolo para serem
considerados originArios do EEE;

f) A simples reunilo de partes, a fim de constituir urn produto completo;

g) A realizaqvo conjunta de duas, ou mais, das operaq6es referidas nas alfneas a) a f);

h) 0 abate de animais.

2. Todas as operaq6es efectuadas no EEE sobre um determinado produto devern ser consideradas
em conjunto, quando se trate de determinar se as operaq6es de complemento de fabrico ou
transformaq6es efectuadas no referido produto devern set consideradas como insuficientes, na acepqao
do n0 1.

Artigo 60
Unidade de qualificaq;o

1. A unidade de qualificaqAo para a aplicaqdo das disposio6es do presente Protocolo 6 o produto
especffico considerado coino a unidade bsica para a determinag.o da classificaqo atrav s da
nomenclatura do Sistema Harmonizado.

Nessa conformidade:

a) Quando um produto composto por um grupo ou reuni~o de artigos 6 classificado nos termos do
Sistema Harmonizado numa dInica posiqio, o conjunto constitui a unidade de qualificaq[o;

b) Quando uma remessa 6 composta por um certo ndmero de produtos id~nticos classificados na
mesma posiglo do Sistema Harmonizado, as disposiq6es do presente Protocolo serdo aplicadas
a cada um dos produtos considerados individualmente.

2. Quando, em aplicagio da Regra Geral 5 do Sistema Harmonizado, as embalagens slo
consideradas na classificagio do produto, devem igualmente ser consideradas para efeitos de
determinaqlo da origem.

Artigo 70
Acess6rios, peqas sobressalentes e ferramentas

Os acess6rios, peras sobressalentes e ferramentas entregues conjuntamente corn um material, ura
m:quina, um aparelho ou um vefculo, que fagarn parte do seu equipamento normal e cujo prero esteja
inclufdo no destes dltimos ou nio seja facturado I parte, slo considerados como constituindo um todo
corn o material, a m~quina, o aparelho ou o vefculo em questdo.

Artigo 80
Sortidos

Os sortidos, na aceprlo da Regra Geral 3 do Sistema Harmonizado, sio considerados originArios
desde que a totalidade dos produtos que entrain na sua composigio sejam origin~rios. Todavia, urn
sortido composto por produtos origingrios e nio origin~rios serA considerado origindrio no seu
conjunto, desde que o valor dos produtos n~o origindrios n~o exceda 15% do prego do sortido safda
da fAbrica.
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Artigo 90
Elementos neutros

Para determinar se um produto 6 originlrio do EEE, nio 6 necesslrio saber se a energia , a fAbrica
e o equipamento, bern como as miquinas e ferramentas utilizadas para obtenvgo desse produto ou os
produtos utilizados na produvAo que n~o entrem nem se destinem a entrar na composiqlo final do
produto, so ou n~o origindrios.

TiTULO III
REQUISITOS TERRITORIALS

Artigo 100
Princfpio da territorialidade

As condiq6es estabelecidas no Tftulo 11 relativas k aquisivdo da qualidade de produto originirio
devern ser satisfeitas ser interrupqlo no EEE. Para este efeito, a aquisigo da qualidade de produto
originlrio deve ser considerada interrompida quando as mercadorias que foram sujeitas a operagfes
de complemento de fabrico ou a transformaqes no EEE tiverem deixado o territ6rio do EEE,
independentemente de terem ou nio sido sujeitas a operaves fora desse territ6rio, excepto nos casos
previstos em contr~rio nos artigos 110 e 120.

Artigo 110
Operag6es de complemento de fabrico ou transforma 6es efectuadas fora do EEE

1. A aquisigio da qualidade de produto originirio nas condig6es estabelecidas no Tftulo II n~o 6
afectada pelas opera6es de complemento de fabrico ou transformag6es efectuadas fora do EEE em
matdrias exportadas do EEE e posteriormente af reimportadas, desde que:

a) As referidas matdrias tenham sido inteiramente obtidas ou tenharn sido sujeitas, no EEE, a
operag6es de complemento de fabrico ou transformag6es que v~o para alm das operag6es
insuficientes previstas no artigo 50, antes da sua exportagio para fora do EEE; e

b) Possa ser provado a contento das autoridades aduaneiras que:

i) As mercadorias reimportadas resultam das operaq6es de complemento de fabrico ou
transformaq6es das matdrias exportadas; e

ii) 0 valor acrescentado total adquirido fora do EEE atravds da aplicao do presente artigo ndo
excede 10% do preo safda da flbrica do produto final em relago ao qual foi reivindicada
a qualidade de produto originArio.

2. Para efeitos do n' 1, as condig6es estipuladas no Tftulo II relativas A aquisiqio da qualidade de
produto origindrio nAo sdo aplic~veis no que respeita s operag6es de complemento de fabrico ou s
transformaq6es efectuadas fora do EEE. Todavia, sempre que, na lista do Apandice II, seja aplicada
para a determinago do caricter origindrio do produto final em causa ura regra que atribui o valor
m1ximo de todas as matdrias ndo origin~rias utilizadas, o valor total das matdrias nao originlrias
utilizadas no EEE e o valor acrescentado total adquirido fora do EEE atravds da aplicago do presente
artigo ndo podem exceder, no seu conjunto, a percentagem indicada.
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3. Para efeitos dos n~s 1 e 2, entende-se por "valor acrescentado total" todos os custos acumulados
fora do EEE, incluindo todo o valor das matdrias acrescentadas.

4. Os n~s 1 e 2 n~o s o aplictveis aos produtos que n~o preencham as condi oes estabelecidas na
lista do Apandice H e que apenas possam ser considerados como objecto de operagSes de
complemento de fabrico ou de transformaq6es suficientes em resultado da aplicaqdo do n0 2 do
artigo 40 .

5. Os n~s I e 2 ndo sdo aplicAveis aos produtos inscritos nos Capftulos 50 a 63 do Sistema
Harmonizado.

Artigo 120
Reimportaqvo de mercadorias

As mercadorias exportadas de uma das Partes Contratantes para um pafs terceiro e posteriormente
reimportadas slo consideradas como nunca tendo abandonado o EEE, desde que possa ser provado
a contento das autoridades aduaneiras que:

a) As mercadorias reimportadas slo as mesmas que foram exportadas; e

b) As mercadorias nio foram sujeitas a qualquer operaqIo para aldm das necess~rias para as
conservar em boas condioes, enquanto estiveram no referido pafs terceiro ou aquando da sua
exportaqlo.

Artigo 131
Transporte directo

1. 0 regime preferencial previsto nas disposig6es do Acordo aplica-se exclusivamente aos produtos
que satisfaqam os requisitos previstos no presente Protocolo transportados no interior EEE. Todavia,
o transporte de produtos que constituam uma s6 remessa pode efectuar-se com passagem por
territ6rios que nio o do EEE, eventualmente com transbordo ou colocag;o em entreposto temporrio
nesses territ6rios, desde que os produtos fiquem sob a vigilancia das autoridades aduaneiras do pafs
de tr~Asito ou de entreposto e ndo sejam af objecto de outras operaq~es que nAo as de
descarregamento e recarregamento ou quaisquer outras destinadas a assegurar a sua conservaqdo em
boas condiq6es.

2. A prova do preenchimento das condiq6es enunciadas no n' I 6 fornecida pela apresentagdo s
autoridades aduaneiras do pafs de importaq~o:

a) Quer de urn tftulo justificativo do transporte tdnico emitido no pats de exporta 5o e a coberto do

qual se efectuou a travessia do pats de trAsito;

b) Quer de um atestado emitido pelas autoridades aduaneiras do pats de trAnsito, de que conste:

i) Uma descrigo exacta dos produtos,
ii) As datas de descarregamento e recarregamento dos produtos e, eventualmente, os nomes

dos navios utilizados, e
iii) A certificaqAo das condiq~es em que se efectuou a permanencia dos produtos no pats de

trlAsito;

c) Quer, na sua falta, de qualquer documento probat6rio.

Vol 1813, 1-31121



United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitis

Artigo 140
Exposi 6es

1. Os produtos expedidos de uma das Partes Contratantes para uma exposiqdo num pals terceiro e
vendidos ap6s a exposi!o para importaqo noutra Parte Contratante beneficiam, na importagdo, do
disposto no Acordo desde que preencham as condig6es previstas no presente Protocolo para serem
reconhecidos como originArios do EEE e desde que seja provado, a contento das autoridades
autoridades aduaneiras, que:

a) Um exportador expediu esses produtos directamente do territ6rio de uma das Partes Contratantes
para o pals onde a exposi~do se realiza, tendo-os exposto nesse pals;

b) Esse exportador vendeu os produtos ou cedeu-os a um destinatrio de outra Parte Contratante;

c) Os produtos foram expedidos para essa Parte Contratante, durante a exposiqvo ou imediatamente
ap6s a mesma, no estado em que foram expedidos para a exposiqvo;

d) Os produtos, desde o momento em que foram expedidos para a exposiqgo, nAo foram utilizados
para fins diferentes dos da apresentao nessa exposiqao.

2. Deve ser emitido um certificado de origem, em conformidade corn o disposto no Tftulo V, o qual
deverd ser apresentado nas condi6es usuais s autoridades aduaneiras do pals de importago, devendo
ser indicados o nome e o endere o da exposiqdo. Caso seja necessirio, pode ser exigida ura prova
documental suplementar da natureza dos produtos e das condiq6es em que foram expostos.

3. 0 disposto no n' 1 6 aplicAvel a todas as exposi 6es, feiras ou manifesta 6es pdiblicas anIogas,
corn carlcter comercial, industrial, agrfcola ou artesanal, que ndo sejam organizadas para fins
privados em Iojas ou em locais comerciais corn vista venda de produtos estrangeiros, e durante as
quais os produtos permaneqam sob controlo aduaneiro.

TITULO IV
DRAUBAQUE OU ISENCAO

Artigo 150
Proibigo de draubaque ou de isengao
no que respeita aos direitos aduaneiros

1. As matdrias nio originArias utilizadas no fabrico de produtos originirios do EEE na acepqo do
presente Protocolo para as quais 6 emitido um certificado de origem em conformidade corn o Tftulo V
n~o sergo objecto, em nenhuma das Partes Contratantes, de draubaque ou de isenggo de quaisquer
direitos aduaneiros.

2. A proibigio prevista no n' 1 6 apliclvel a qualquer medida de restituigo, exoneragao ou n~o
pagamento, total ou parcial, de direitos aduaneiros ou encargos de efeito equivalente, apliclvel em
qualquer das Partes Contratantes a matdrias utilizadas no fabrico, desde que essa medida conceda,
expressamente ou de facto, essa restituigo, exoneraqo ou nio pagamento, quando os produtos
obtidos a partir dessas mat~rias s~o exportados mas n~o quando os mesmos sao destinados ao
consumo interno nessa Parte Contratante.
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3. 0 exportador de produtos ao abrigo de um certificado de origem deve estar preparado para
apresentar em qualquer altura, a pedido das autoridades aduaneiras, todos os documentos
comprovativos de que nfo foi obtido nenhum draubaque no que respeita as matdrias n~o origin~rias
utilizadas no fabrico dos produtos em causa e de que foram efectivamente pagos todos os direitos
aduaneiros ou encargos de efeito equivalente apliclveis a essas matdrias.

4. 0 disposto nos n~s 1 a 3 6 igualmente aplic:vel U embalagens, na aceptiio do n° 2 do artigo 60,
aos acess6rios, pegas sobressalentes e ferramentas, na acepgio do artigo 70, e aos sortidos, na
acepqlo do artigo 80, sempre que esses artigos nio sejarn originArios.

5. 0 disposto nos n's I a 4 6 apenas aplic~vel is matdrias a que se aplica o Acordo. Al .m disso,
n~o obsta A aplicag~o, pelas Partes Contratantes, de medidas de compensaq;o de pregos para os
produtos agrfcolas, aplic:veis na exportag~o, em conformidade corn o disposto no Acordo.

TiTULO V
PROVA DE ORIGEM

Artigo 160
Requisitos Gerais

1. Os produtos origindrios na acepqdo do presente Protocolo beneficiardo, aquando da sua

importa Ao numa das Partes Contratantes, do disposto no Acordo, mediante a apresentaq o:

a) Quer de um certificado de circulagAo EUR. 1, cujo modelo consta do Apendice III,

b) Quer, nos casos referidos no n0 1 do artigo 210, de uma declara lo, cujo texto 6 apresentado no
Apendice IV, feita pelo exportador numa factura, numa nota de entrega ou em qualquer outro
documento comercial que descreva os produtos em causa de uma forma suficientemente
pormenorizada para permitir a sua identifica io (adiante designada "declaragdo na factura").

2. Sem prejufzo do disposto no n' 1, os produtos originlrios na acep¢do do presente Protocolo
beneficiardo, nos casos previstos no artigo 260, do disposto no Acordo, sem necessidade de
apresentaglo de qualquer dos documentos acima referidos.

Artigo 170
Procedimento para a emissdo do certificado de

circulaqdo EUR. 1

1. 0 certificado de circulaglo EUR. 1 6 emitido pelas autoridades aduaneiras do pafs de exportaqdo
mediante pedido escrito do exportador ou, sob a responsabilidade do mesmo, pelo seu representante
autorizado.

2. Para este efeito, o exportador ou o seu representante autorizado deverd preencher tanto o
formulrio do certificado de circulaqdo EUR. I como o do pedido de certificado de circulag~o, cujos
modelos sdo apresentados no Apendice III.

Estes formuldrios devem ser preenchidos numa das Ifnguas em que estA redigido o Acordo, em
conformidade corn o direito interno do pafs de exportaqdo. Caso os mesmos sejam preenchidos de
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forma manuscrita, devem se-Io a tinta e em letra de imprensa. A descrigdo dos produtos deve ser
indicada na casa reservada para o efeito, ser entrelinhas. Quando a casa nlo estiver inteiramente
preenchida, deve-se fazer um trago horizontal por baixo da Wtima linha, e riscar a parte nAo
preenchida.

3. 0 exportador que requeira a emissdo de um certificado de circulaqo EUR. I deve estar preparado
para apresentar em qualquer altura, a pedido das autoridades aduaneiras do pafs de exportaqdo onde
6 emitido o certificado de circulag~o EUR. 1, todos os documentos comprovativos do carActer
originArio dos produtos em causa, bern como do preenchimento dos outros requisitos do presente
Protocolo.

4. 0 certificado de circulagdo EUR. I 6 emitido pelas autoridades aduaneiras de um Estado-membro
das Comunidades Europeias ou de um Estado da EFTA sempre que os produtos em causa possam ser
considerados origindrios do EEE e preencham os outros requisitos do presente Protocolo.

5. As autoridades aduaneiras responslveis pela emiss~o tomarfo todas as medidas necessArias para
verificar o carlcter origintrio dos produtos, bern como o preenchimento dos outros requisitos do
presente Protocolo. Para este efeito, podem exigir a apresentagdo de qualquer documento justificativo
e proceder A fiscalizaggo das contas do exportador ou a qualquer outro controlo que considerem
necesslrio.

As autoridades aduaneiras respons:veis pela emisslo assegurarlo igualmente que os formulrios
referidos no n° 2 estlo devidamente preenchidos, verificando, em especial, se a casa reservada A
descriggo dos produtos se encontra preenchida, de forma a excluir qualquer possibilidade de inscriqdo
fraudulenta.

6. A data de emissdo do certificado de circulaggo EUR. I deve ser indicada na parte do certificado
reservada s autoridades aduaneiras.

7. 0 certificado de circula io EUR.1 6 emitido pelas autoridades aduaneiras do pafs de exportago
aquando da exportaqto dos produtos a que se refere. Deve ser colocado A disposiq o do exportador
logo que a exporta do tenha sido efectuada ou assegurada.

Artigo 180
Certificados de circulaqo EUR. I emitidos a posteriori

I. Ser prejufzo do disposto no n' 7 do Artigo 170, o certificado de circulag.o EUR.I pode ser
emitido, a tftulo excepcional, depois da exportaggo dos produtos a que se refere, desde que:

a) N~o tenha sido emitido aquando da exportagAo devido a erro, omiss~o involuntgria ou
circunstncias especiais; ou

b) Seja provado, a contento das autoridades aduaneiras, que o certificado de circulago EUR. 1 foi
emitido mas n-o foi aceite aquando da importagdo por raz6es tdcnicas.

2. Para efeitos da aplicagdo do n' 1, o pedido escrito do exportador deverl indicar o local e a data
de exportag~o dos produtos a que se refere o certificado de circulago EUR. 1, bern como as raz6es
do pedido.
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3. As autoridades aduaneiras s6 podem emitir um certificado de circulago EUR. I a posteriori

depois de terem verificado que as indica 6es contidas no pedido do exportador sio conformes s do
processo correspondente.

4. Os certificados de circulagdo EUR.1 emitidos a posteriori devem conter ura das seguintes
menvoes:

"EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", "NACHTRAGLICH
AUSGESTELLT", "EKAOOEN EK TON YETEPON", "ISSUED
RETROSPECTIVELY","DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIOR',
"AFGEGEVEN A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIOR!", "fUTGEFID EFTIR A",
"UTSTEDT SENERE", "ANNETrU JALKIKATEEN", "UTFARDAT I EFTERHAND".

5. As mencAes referidas no no 4 devem ser inscritas na casa "Observaq6es" do certificado de
circulaqio EUR. I.

Artigo 190
Emisslo de uma segunda via do certificado de

circula ao EUR. I

1. Em caso de furto ou roubo, extravio ou destruiqdo de um certificado de circulaqlo EUR. 1, o
exportador pode pedir s autoridades aduaneiras que o emitiram uma segunda via passada corn base
nos documentos de exportaqAo que se encontram em poder dessas autoridades.

2. A segunda via emitida nesses termos deve conter uma das menq6es seguintes:

"DUPLICADO", "DUPLIKAT-, "DUPLIKAT", "ANrPAIO", "DUPLICATE-,
"DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT-, "SEGUNDA VIA", "EFTIRRIT",
"DUPLIKAT", "KAKSOISKAPPALE-, "DUPLIKAT-.

3. A mengo referida no n0 2 deve ser inscrita na casa "Observag6es" da segunda via do certificado
de circulaqo EUR. 1.

4. A segunda via, que deve indicar a data de emissio do certificado de circulaqdo EUR. I original,
produz efeitos a partir dessa data.

Artigo 200
Emissao de certificados de circulaqdo EUR. I corn base

numa prova de origem emitida anteriormente

Sempre que produtos que constituam uma remessa dinica ao abrigo de um s6 certificado de circulago
EUR. 1 ou de uma declaraqto na factura sejam colocados sob controlo de uma estincia aduaneira num
Estado-membro das Comunidades Europeias ou num Estado da EFTA, serd possfvel substituir a prova
de origem inicial por um ou mais certificados de circulagdo EUR. I emitidos por essa estancia
aduaneira para efeitos de envio de todos ou alguns desses produtos para outras estAncias aduaneiras,
localizadas ou ndo no mesmo Estado-membro das Comunidades Europeias ou Estado da EFTA.
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Artigo 210
Condiq6es para a apresentaqo de uma declarago na factura

1. Ura declaraggo na factura, nos termos referidos no n0 l, alfnea b), do artigo 160, pode set

apresentada:

a) Pot um exportador autorizado na acepqdo do artigo 220;

b) Por qualquer exportador no que diz respeito a qualquer remessa que consista numa ou mais
embalagens contendo produtos origindrios cujo valor total ndo exceda 6 000 ecus.

2. Pode set apresentada uma declaragdo na factura se os produtos em causa puderem set
considerados produtos originfrios do EEE e preencherem os outros requisitos previstos no presente
Protocolo.

3. 0 exportador que faz a declaraggo na factura deve estar preparado para apresentar em qualquer
altura, a pedido das autoridades aduaneiras do pats do exportador, todos os documentos
comprovativos do car~cter origintrio dos produtos em causa, bern corno do preenchimento dos outros
requisitos previstos no presente Protocolo.

4. A declaragio na factura deve ser feita pelo exportador, devendo este dactilografar, carimbar ou
imprimir na factura, na nota de entrega ou em qualquer outro documento comercial, a declarag o cujo
texto 6 apresentado no Apendice IV, utilizando uma das vers6es lingufsticas previstas no referido
Apendice em conformidade corn o direito interno do pats de exportagio. A declararlo pode
igualmente ser manuscrita; nesse caso, deve set escrita a tinta e em letras de imprensa.

5. As declara~es na factura devem ostentar a assinatura manuscrita original do exportador.

Contudo, os exportadores autorizados na acepqo do Artigo 220 podem n~o assinar essas declaraq6es,
desde que assumam um compromisso escrito perante as autoridades aduaneiras do pats de exportaqio
em como aceitam a responsabilidade total por qualquer declaragdo na factura que o identifique, como
se a mesma ostentasse efectivamente a sua assinatura manuscrita.

6. A declarago na factura pode ser apresentada pelo exportador aquando da exportaqao dos produtos
a que se refere ou posteriormente. Se a declaraggo na factura for apresentada ap6s os produtos a que
se refere terem sido declarados s autoridades aduaneiras do pafs de importaqo, essa declaraggo na
factura deve indicar os documentos jA apresentados a essas mesmas autoridades.

Artigo 220
Exportadores autorizados

1. As autoridades aduaneiras do pats de exportago podem autorizar qualquer exportador, a seguir
denominado "exportador autorizado", que envie remessas frequentes de produtos ao abrigo do Acordo
e que oferega, a contento das autoridades aduaneiras, todas as garantias necessArias para que se possa
controlar o carlcter origindrio desses mesmos produtos bern como o preenchimento dos outros
requisitos previstos no presente Protocolo, a efectuar declara,6es na factura, independentemente do
valor dos produtos em causa.

2. As autoridades aduaneiras podern sujeitar a concesslo do estatuto de exportador autorizado a
quaisquer condi~es que considerem adequadas.
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3. As autoridades aduaneiras atribuirio ao exportador autorizado um nimero de autorizagao
aduaneira que deverd constar da declaragio na factura.

4. As autoridades aduaneiras controlario o uso dado A autorizagio pelo exportador autorizado.

5. As autoridades aduaneiras podem retirar a autorizaq o em qualquer altura. Devem faze-Io quando
o exportador autorizado deixar de oferecer as garantias referidas no nO 1, n~o preencha as condiq;es
referidas no n* 2 ou faga um uso incorrecto da autorizagdo.

Artigo 230
Prazo de validade da prova de origem

1. 0 certificado de circulaqo EUR. I 6 v;lido por um prazo de quatro meses a contar da data de
emiss~o no pafs de exportaqo e deve ser apresentado dentro desse mesmo prazo s autoridades
aduaneiras do pafs de importago.

A declaraglo na factura 6 vflida por quatro meses a contar da data em que foi feita pelo exportador
e deve set apresentada dentro desse mesmo prazo s autoridades aduaneiras do pafs de importaqlo.

2. Os certificados de circulaqao EUR.I e as declarales na factura apresentadas As autoridades
aduaneiras do pars de importaq;o apds a data limite de apresentaglo referida no n* I poderao ser
aceites para efeitos de aplicagdo do tratamento preferencial, quando a ndo apresentag o desses
documentos dentro do prazo seja devida a motivos de forqa maior ou a circunst~ncias excepcionais.

3. Noutros casos de apresentaqdo em atraso, as autoridades aduaneiras do pals de importaq o
poderdo aceitar os certificados de circulaqdo EUR. I ou as declaraq6es na factura se os produtos Ihes
tiverem sido apresentados antes da referida data limite.

Artigo 240
Apresentagdo da prova de origem

Os certificados de circulaq;o EUR.l e as declaragSes na factura devem ser apresentados s
autoridades aduaneiras do pars de importaq£o nos termos dos procedimentos em vigor nesse mesmo
pafs. As referidas autoridades podem exigir a tradugdo de um certificado de circulaq£o EUR. 1 ou de
uma declaraq;o na factura. Podem igualmente exigir que a declaragao de importagdo seja
acompanhada de uma declaraqdo do importador em como os produtos respeitam as condi 6es previstas
para a aplicaqao do Acordo.

Artigo 250
Importagio por remessas escalonadas

Quando, a pedido do importador e nas condiq6es definidas pelas autoridades aduaneiras do pafs de
importaggo, forem importados em remessas escalonadas produtos desmontados ou por montar, na
acepqdo da alfnea a) da Regra Geral 2 do Sistema Harrnonizado, abrangidos pelas Secq6es XVI e
XVII ou pelas posi,6es 7308 e 9406 do Sistema Harmonizado, serl apresentada s autoridades
aduaneiras, aquando da importaq;o da primeira remessa, uma s6 prova de origem desses mesmos
produtos.
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Artigo 260
Isenq6es da prova formal de origem

1. Sio admitidos como produtos origin rios, sem necessidade de apresentaq~o de uma prova formal
de origem, os produtos enviados em pequenas remessas entre particulares ou contidos nas bagagens
pessoais dos viajantes, desde que se trate de importac6es desprovidas de qualquer carActer comercial
e que sejam declaradas como preenchendo as condio6es referidas no presente Protocolo e quando nao
existan quaisquer ddvidas quanto I veracidade dessa declaraqgo. No caso de produtos enviados por
correio, essa declaraqio pode ser feita na declaraqio aduaneira C2/CP3, ou numa folha de papel anexa
kquele documento.

2. Sgo consideradas como desprovidas de qualquer carActer comercial as importag6es que
apresentem um carActer ocasional relativas unicamente a produtos reservados para o uso pessoal ou
familiar dos destinatArios ou dos viajantes, desde que seja evidente, dada a natureza e a quantidade
dos produtos, que nao se destinam a qualquer fim comercial.

3. Aldm disso, o valor total desses produtos nao deve ser superior a 500 ecus, no que respeita s
pequenas remessas, ou a 1 200 ecus, no que respeita aos produtos que fazem parte da bagagem
pessoal dos viajantes.

Artigo 270
Declaragao do fornecedor

1. Sempre que, numa das Panes Contratantes, seja emitido um certificado de circulagao EUR. 1, ou
apresentada uma declaragao na factura relativamente a produtos origindrios em cujo fabrico foram
utilizadas mercadorias importadas de outras Partes Contratantes que tenham sido sujeitas a operaq6es
de complemento de fabrico ou a transformag6es no EEE ser que Ihes tenha sido conferida a
qualidade de produto origindrio preferencial, serAo tidas em conta as declarag6es do fornecedor em
relagAo a essas mercadorias, nos termos do presente artigo.

2. A declaraggo do fornecedor referida no n' I constituirA elemento de prova das operag6es de
complemento de fabrico ou das transformaq6es a que foram sujeitas no EEE as mercadorias em causa,
para se determinar se os produtos em cujo fabrico essas mercadorias foram utilizadas podem ser
considerados como produtos originlrios do EEE e preenchem os outros requisitos previstos no
presente Protocolo.

3. Salvo nos casos previstos no n' 4, o fornecedor deve apresentar uma declaragao separada para
cada remessa de mercadorias, sob a forma prevista no Apandice V, numa folha de papel anexa A
factura, A nota de entrega ou a qualquer outro documento comercial que descreva as mercadorias em
causa corn suficiente pormenor para permitir a sua identificaqio.

4. Sempre que urn fornecedor abastecer regularmente um determinado cliente corn mercadorias
relativamente s quais as operaq6es de complemento de fabrico ou as transformag6es no EEE sejam
suscept'veis de se manter sem alteraq6es por muito tempo, poderg apresentar uma s6 declaragdo do
fornecedor, que abrangerA posteriores remessas dessas mercadorias, adiante designada "declaraq;o
a longo prazo do fornecedor".

A declaraq~o a longo prazo do fornecedor terA normalmente um prazo de validade de um ano a contar
da data de apresentaqgo da declaraqAo. As autoridades aduaneiras do pafs onde a declaraao 6
apresentada estabelecem as condiqfes ao abrigo das quais a mesma pode ter urn prazo de validade
mais longo.
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A declaraqdo a longo prazo do fornecedor deve ser apresentada sob a forma prescrita no Apendice VI
e descrever as mercadorias em causa corn suficiente pormenor para permitir a sua identificaqdo. Esta
declaraqo deve ser enviada ao cliente em causa antes deste receber a primeira remessa das
mercadorias que abrange ou acompanhar essa remessa.

O fornecedor informard imediatamente o seu cliente logo que a sua declaraq o a longo prazo deixe
de ser aplicivel hs mercadorias fornecidas.

5. A declaraqdo do fornecedor referida nos n~s 3 e 4 deve ser dactilografada ou impressa numa das
Ifnguas em que estA redigido o Acordo, em conformidade corn o direito interno do pafs em que 6
apresentada, e deve ostentar a assinatura manuscrita original do fornecedor. A declaragdo pode
igualmente ser manuscrita; nesse caso, deve ser escrita a tinta e em letra de imprensa.

6. 0 fornecedor que faz a declaraq o deve estar preparado para apresentar, em qualquer altura, a
pedido das autoridades aduaneiras do pafs onde a declaraqAo 6 apresentada, todos os documentos
comprovativos de que as informaq6es prestadas na referida declaragdo estdo correctas.

Artigo 280
Documentos comprovativos

Os documentos referidos no n' 3 do Artigo 170, no n° 3 do Artigo 210 e no n° 6 do Artigo 270
como elementos probat6rios de que os produtos abrangidos por um certificado de circulaqo EUR. 1
ou uma declarag~o na factura podem ser considerados produtos origindrios do EEE e preenchem os
demais requisitos do presente Protocolo, e que as informagOes prestadas na declaraqao do fornecedor
est~o correctas, podem ser, nomeadamente, os seguintes:

a) Uma prova directa dos processos utilizados pelo exportador ou pelo fornecedor para obter as
mercadorias em causa, a qual pode consistir, por exemplo, nas suas contas ou na sua
contabilidade interna;

b) Documentos que comprovem o car~cter origin~rio das matdrias utilizadas no fabrico das
mercadorias em causa, emitidos ou apresentados na Parte Contratante onde os mesmos s.o
utilizados em conformiidade corn o direito interno dessa Parte Contratante;

c) Documentos probat6rios das operaq6es de complemento de fabrico ou das transformag6es
efectuadas no EEE s matdrias utilizadas no fabrico das mercadorias em causa, emitidos ou
apresentados na Parte Contratante onde os mesmos sdo utilizados em conformidade corn o direito
interno dessa Parte Contratante;

d) Certificados de circulagdo EUR. 1 ou declarag6es na factura que comprovem o car~cter origindrio
das matdrias utilizadas no fabrico das mercadorias em causa, emitidos ou apresentados noutras
Partes Contratantes em conformidade corn o presente Protocolo;

e) Declarac6es do fornecedor que comprovem as operav es de complemento de fabrico ou as
transformagdes efectuadas no EEE s mat6rias utilizadas no fabrico das mercadorias em causa,
prestadas noutras Partes Contratantes em conformidade corn o disposto no presente Protocolo;

f) Documentos relativos ts operaq6es de complemento de fabrico ou s transformag6es efectuadas
fora do EEE nos termos do artigo 110 que comprovem que foram preenchidos os requisitos
previstos nesse artigo.
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Artigo 290
Conservaqlo da prova de origem, da declaraqgo do

fornecedor e dos documentos comprovativos

1. 0 exportador que requeira a emisslo de urn certificado de circulag o EUR. I deve conservar
durante pelo menos dois anos os documentos referidos no n0 3 do artigo 170.

2. 0 exportador que apresente uma declarago na factura deve conservar durante pelo menos dois
anos uma cdpia dessa declaraglo na factura, bem como os documentos referidos no n° 3 do
artigo 210.

3. 0 fornecedor que apresente uma declaragAo do fornecedor deve conservar durante pelo menos
dois anos c6pias da declaraqo e da factura, nota de entrega ou outro documento comercia] ao qua]
tenha sido anexa a referida declaraq~o, bern como os documentos referidos no n0 6 do artigo 270.

O fornecedor que apresente uma declaragao a longo prazo do fornecedor deve conservar durante pelo
menos dois anos c6pias da declaraglo e de todas as facturas, notas de entrega e outros documentos
comerciais relativos ks mercadorias abrangidas pela declarago enviada ao cliente em causa, bern
como os documentos referidos no n0 6 do artigo 270. Este prazo comega a decorrer a partir da data
de caducidade da declaraglo a longo prazo do fornecedor.

4. As autoridades aduaneiras do pars de exportalo que emitem o certificado de circulaSo EUR. 1
devem conservar durante pelo menos dois anos o formulkio do pedido referido no n* 2 do
artigo 170.

5. As autoridades aduaneiras do pafs de importagio devem conservar durante pelo menos dois anos
os certificados de circulaqo EUR. 1 e as declarag6es na factura que Ihes foram apresentados.

Artigo 300
Discrep.ncias e erros formais

1. A detecqo de ligeiras discrepgncias entre as mencoes inscritas no certificado de circlaqo EUR. 1
ou na declaraglo na factura e as inscritas nos documentos entregues na estAncia aduaneira para efeitos
de cumprimento das formalidades de importaqvo dos produtos nlo implica ipso facto a nulidade do
certificado de circulago EUR. 1 ou da declaraqgo na factura se for devidamente apurado que esse
certificado ou essa declaraggo corresponde ks mercadorias apresentadas.

2. Erros formais 6bvios, como por exemplo erros de dactilografia, num certificado de circulaqao
EUR.I, numa declarag o na factura ou numa declaragdo do fornecedor n~o implicamn a rejeigdo do
documento, se esses erros n.o forem susceptfveis de criar ddvidas quanto A correcqAo das declara 6es
prestadas nesse documento.

Artigo 310
Montantes expressos em ecus

1. Os montantes expressos na moeda nacional do Estado de exportaqlo equivalentes aos montantes
expressos em ecus slo fixados pelo Estado de exportalo e devem set comunicados ks outras Partes
Contratantes.
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Quando os montantes forem superiores aos montantes fixados pelo Estado de importaq o, este aceitA-
los-A se os produtos estiverem facturados na moeda do Estado de exportaqao. Se os produtos
estiverem facturados na moeda de outro Estado-membro das Comunidades Europeias ou Estado da
EFTA, o Estado de importaqlo aceitar4 o montante notificado pelo Estado em causa.

2. Atd 30 de Abril de 1998 inclusive, os montantes a utilizar na moeda nacional de um determinado
pafs serdo os equivalentes, nessa moeda nacional, aos montantes expressos em ecus em
I de Outubro de 1992.

Para cada perfodo seguinte de cinco anos, os montantes expressos em ecus e os seus equivalentes nas
moedas nacionais dos Estados-membros das Comunidades Europeias e dos Estados da EFTA serdo
revistos pelo Comitd Misto do EEE, com base nas taxas de cambio do ecu em vigor no primeiro dia
dtil do ms de Outubro do ano que precede esse perfodo de cinco anos.

Ao efectuar essa revislo, o Comitd Misto do EEE deve assegurar que ndo haverd uma diminui Ao dos
montantes a utilizar em qualquer moeda nacional e deve, alfm disso, considerar a conveniancia de
preservar os efeitos dos limites em causa em termos reais. Para este efeito, pode decidir alterar os
montantes expressos em ecus.

TiTULO VI
ACORDOS DE COOPERACAO ADMINISTRATIVA

Artigo 320
Assistncia mdtua

Tendo em vista assegurar uma aplicaglo correcta do presente Protocolo, as Partes Contratantes
prestar-se-Ao mutuamente assistencia por intermdio das administra,6es aduaneiras competentes, no
controlo da autenticidade dos certificados de circulagio EUR. 1, das declaragfes na factura e das
declarac5es dos fornecedores, bern como da exactidlo das informa,6es prestadas nesses documentos.

Artigo 330
Controlo da prova de origem

1. Os controlos a posteriori dos certificados de circulag o EUR. 1 e das declarag6es na factura ser~o
efectuados por amostragern ou sempre que as autoridades aduaneiras do pafs de importago tenhan
ddividas fundamentadas quanto autenticidade desses documentos, ao carActer origindrio dos produtos
em causa ou ao preenchimento dos outros requisitos previstos no presente Protocolo.

2. Para efeitos de aplicaglo do disposto no no 1, as autoridades aduaneiras do pafs de importaqo
devern reenviar o certificado de circulaggo EUR. 1 e a factura, no caso de ter sido apresentada, ou
a declaragdo na factura, ou uma c6pia desses mesmos documentos, As autoridades aduaneiras do pafs
de exportaq;o indicando, se for caso disso, as raz6es de fundo ou de forma para a realizaq o de um
inqudrito.

As mesmas deverlo ainda apresentar, em apoio do pedido de controlo a posteriori, quaisquer
documentos e informag6es que tenharn obtido e que sugiran que as informag6es prestadas no
certificado de circulaq;o EUR. I ou na declaragio na factura sio incorrectas.
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3. Caberd ks autoridades aduaneiras do pals de exportagio efectuar este controlo. Para esse efeito,
podem exigir a apresentago de qualquer documento justificativo e proceder A fiscalizaq.o das contas
do exportador, ou a qualquer outro controlo que considerem necessirio.

4. Se as autoridades aduaneiras do pals de importaqo decidirem suspender a concess.o do
tratamento preferencial aos produtos em causa enquanto aguardam os resultados do controlo, devem
prontificar-se, perante o importador, a libertar os produtos, ser prejulzo de quaisquer medidas
cautelares que julguem necess~rias.

5. As autoridades aduaneiras que requereram o controlo devem ser informadas dos resultados do
mesmo logo que possfvel. Esses resultados devem indicar claramente se os documentos slo autenticos
e se os produtos em causa podem ser considerados como produtos origindrios do EEE e preenchem
os outros requisitos previstos no presente Protocolo.

Arrigo 340
Controlo da declaraqfo do fornecedor

1. Os controlos a posteriori das declaraq6es dos fornecedores ou das declaraq6es a longo prazo dos
fornecedores podem ser efectuados por amostragern ou quando as autoridades aduaneiras do pals onde
essas mesmas declara,6es foram tidas em conta para emitir o certificado de circulaq o EUR. 1 ou para
apresentar uma declarago na factura tiverem ddvidas fundamentadas quanto k autenticidade do
documento ou A exactidlo das informag6es prestadas no referido documento.

2. Para efeitos de aplicaqao do disposto do n* 1, as autoridades aduaneiras do pals acima referido
devem reenviar a declaraq o do fornecedor e a(s) factura(s), nota(s) de entrega ou outro(s)
documento(s) comercial(ais) relativo(s) s mercadorias abrangidas por esse declaraqo, !s autoridades
aduaneiras do pals onde foi apresentada a declaraqlo, indicando, se for caso disso, as raz6es de fundo
ou de forma para a realizaglo de um inqudrito.

As mesmas devem apresentar, em apoio do pedido de controlo a posteriori, quaisquer documentos
e informagaes que tenham obtido e que sugiram que as informat6es prestadas na declaragao do
fornecedor slo incorrectas.

3. Caberi ls autoridades aduaneiras do pals onde foi apresentada a declarago do fornecedor efectuar
este controlo. Para este efeito, podem exigir a apresentagdo de qualquer documento justificativo e
proceder A fiscalizagdo das contas do fornecedor ou a qualquer outro controlo que considerem
necessdrio.

4. As autoridades aduaneiras que requereram o controlo devem ser informadas dos resultados do
mesmo logo que posslvel. Esses resultados devem indicar claramente se as informag6es prestadas na
declaraglo do fornecedor estio correctas e possibilitar que determinem se e em que medida essa
declarag o do fornecedor poderia ser tida em conta para a emisslo de um certificado de circulagio
EUR. I ou para a apresentaqo de uma declarago na factura.

Artigo 350
Resoluqao de litfgios

Em caso de litfgio relativamente aos procedimentos de controlo dos previstos nos artigos 330 e 340
que ndo possa ser resolvido entre as autoridades aduaneiras que requerem um controlo e as
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autoridades aduaneiras responsgveis pela execuq~o do mesmo, ou em caso de ddvida quanto a
interpretaqlo do presente Protocolo, os mesmos serlo submetidos A apreciavo do Comitd Misto do
EEE.

Artigo 360
Sanq6es

Serdo aplicadas sanq6es a qualquer pessoa que emita ou mande emitir um documento contendo
informag6es incorrectas a fim de obter um tratamento preferencial para certos produtos.

TiTULO VII
CEUTA E MELILHA

Artigo 370
Disposig6es apliciveis a Ceuta e Melilha

1. 0 termo "EEE" utilizado no presente Protocolo nio abrange Ceuta e Melilha. A expressao
"produtos origindrios do EEE" n~o abrange os produtos origindrios de Ceuta e Melilha.

2. Para efeitos de aplicagdo do Protocolo no 49 relativo aos produtos originrios de Ceuta e Mel ilha,
o presente Protocolo aplica-se mutatis mutandis, sob reserva das condiq6es especiais previstas no
artigo 380.

Artigo 380
Condiq6es especiais

1. Devem ser considerados:

a) Produtos origindrios de Ceuta e Melilha
i) Os produtos inteiramente obtidos em Ceuta e Melilha;
ii) Os produtos obtidos em Ceuta e Melilha em cujo fabrico foram utilizadas matdrias n~o

inteiramente obtidas nesses territ6rios, desde que esses produtos tenham sido objecto de
operaq6es de complemento de fabrico ou de transformag6es suficientes em Ceuta e Melilha.
Contudo, esta condiqlo n~o se aplica s matdrias originArias do EEE na acepqo do presente
Protocolo.

b) Produtos origindrios do EEE:
i) Os produtos inteiramente obtidos no EEE;
ii) Os produtos obtidos no EEE em cujo fabrico foram utilizadas matdrias n~o inteiramente

obtidas nesse territ6rio, desde que esses produtos tenham sido objecto de operag6es de
complemento de fabrico ou de transformaq6es suficientes no EEE. Contudo, esta condigao
nao se aplica ks matdrias originArias de Ceuta e Melilha na acepqdo do presente Protocolo.

2. Ceuta e Melilha sio consideradas um dinico territ6rio.

3. Quando uma prova de origem, emitida nos termos do presente Protocolo, se referir a produtos
originArios de Ceuta e Melilha, o exportador deve indicd-lo claramente atrav~s do sfmbolo "CM".
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No caso do certificado de circulao EUR. 1, essa mengo deve ser inscrita na casa 4 do certificado.

No caso de uma declarag o na factura, serd inscrita no documento em que a declaragio 6 apresentada.

4. As autoridades aduaneiras espanholas s~o respons~veis pela aplicaq o do presente Protocolo a
Ceuta e Melilha.

5. 0 artigo 150 n~o se aplica ks trocas comerciais entre Ceuta e Melilha, por um lado, e os Estados
EFTA, por outro.

Vol. 1813, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 93

APENDICE I
NOTAS INTRODUTORIAS A LISTA DO APtNDICE II

Nota 1: A lista estabelece, para todos os produtos abrangidos pelo presente Acordo, as condig6es
necessIrias para que se considere que esses produtos foram sujeitos a suficientes operaces
de complemento de fabrico ou transformag6es, na acepq;o do n' 1 do artigo 40 do
Protocolo.

Nota 2:

2.1. As duas primeiras colunas da lista descrevem o produto obtido. A primeira coluna indica
o ndmero da posiglo ou do capitulo do Sistera Harmonizado e a segunda coluna contdm
a designaqlo das mercadorias utilizada nesse sistema para essa posigio ou capftulo. Em
relaqAo a cada inscriqdo nas duas primeiras colunas, 6 especificada urna regra nas colunas
3 ou 4. Quando, nalguns casos, o mimero da posiqdo na primeira coluna 6 precedido de ur
'ex", isso significa que a regra da coluna 3 ou 4 apenas se aplica I parte dessa posiqao ou
capftulo designada na coluna 2.

2.2. Quando slo agrupados na coluna 1 vIrios nma eros de posiqdo ou 6 dado urn mimero de
capftulo e a descrivo do produto na coluna 2 6, por conseguinte, feita em termos gerais,
a regra adjacente nas colunas 3 ou 4 aplica-se a todos os produtos que, no Sistema
Harmonizado, slo classificados nas diferentes posil6es do capftulo em causa ou em
qualquer das posies agrupadas na coluna 1.

2.3. Quando na lista existem regras diferentes aplicAveis a diferentes produtos dentro da mesma
posiqlo, cada travess~o contdm a designaqdo da parte da posiq;o abrangida pela regra
correspondente das colunas 3 e 4.

2.4. Quando, para uma inscriqo nas duas primeiras colunas, estiver especificada uma regra nas
colunas 3 e 4, o exportador pode optar, ema alternativa, por aplicar tanto a regra
estabelecida na coluna 3 como a estabelecida na coluna 4. Se no se encontrar prevista
qualquer regra de origem na coluna 4, serd obrigatoriamente aplicAvel a regra definida na
coluna 3.

Nota 3:

3.1. As disposiq6es previstas no n* I do artigo 40 do Protocolo relativas aos produtos que
adquiriram a qualidade de produto origindrio e utilizados no fabrico de outros produtos slo
apliciveis, noutra fabrica no mesmo pals ou noutro pals do EEE, independentemente de
essa qualidade ter sido adquirida dentro da fAbrica onde esses produtos sao utilizados.

Por exemplo:
Urn motor da posigao 8407 6 fabricado num dado pals, a partir de esboqos de forja de
ligas de ao da posiqlo ex 7224. A regra apliclvel aos motores da posigdo 8407
estabelece que o valor das matdrias n~o originlrias que podem ser incorporadas nio
deve exceder 40% do preqo do produto safda da ffbrica.

Se esse esbogo foi obtido no EEE a partir de urn lingote n~o originArio, jS adquiriu
origem em virtude da regra prevista na lista para os produtos da posiqlo ex 7224. Este
esboqo pode ent~o ser considerado originArio para cdlculo do valor do motor, sem se
ter em consideraggo se o esbogo foi ou n.o fabricado na mesma fabrica que o motor,
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noutra fAbrica no mesmo pafs ou noutro pafs do EEE. 0 valor do lingote n1o origindrio
nlo deve ser tornado em consideraq~o ao somar o valor das mattrias nlo origindrias
utilizadas.

3.2. A regra constante da lista representa o complemento de fabrico ou a transformaggo mfnimos
requeridos e a execuglo de complementos de fabrico ou transformag~es superiores confere
igualmente a qualidade de originArio; inversamente, a execuqdo de complementos de fabrico
ou transformaoes inferiores a esse limiar n~o pode conferir a qualidade de produto
origindrio. Por outras palavras, se ura regra estabelecer que, aum certo nfvel de
fabrica Ao, se pode utilizar matdria n~o origin~ria, 6 permitida a sua utilizaglo na fase
anterior da fabricagio mas nio numa fase posterior.

3.3. Quando uma regra constante da lista especifica que um produto pode ser fabricado a partir
de mais do que uma matdria, tal significa que podem ser utilizadas uma ou vArias dessas
matdrias. A regra n~o implica a utilizavAo simultAnea de todas as matdrias.

Por exemplo:
A regra aplicada aos tecidos dos ex-capftulos 50 a 55 prev que podem ser utilizadas
fibras naturais e substncias qufmicas, entre outras. Esta regra n~o implica que as fibras
e as substAncias qufmicas tenham de ser utilizadas simultaneamente. t possfvel utilizar
apenas uma dessas matdrias ou ambas ao mesmo tempo.

3.4. Quando uma regra constante da lista especifique que um produto tern que ser fabricado a
partir de determinada matdria, esta condigio n~o impede evidentemente a utilizaq.o de
outras matdrias que, pela sua pr6pria natureza, n~o podem satisfazer A regra. (Ver
igualmente nota 6.2 relativa aos thxteis).

Por exemplo:
A regra da posiq~o 1904, que profbe expressamente a utilizaq o de cereais e seus
derivados, nio impede evidentemente a utilizag o de sais minerais, de produtos
qufmicos e outros aditivos que n~o sejam obtidos a partir de cereais.

Contudo, esta regra n~o se aplica a produtos que, se bern que n5o possam ser fabricados
a partir das matdrias especfficas referidas na lista, podem s -lo a partir de mat~rias da
mesma natureza numa fase anterior do fabrico.

Por exemplo:
No caso de urn artigo de vestudrio do ex-cap'tulo 62 feito de falsos tecidos, se estiver
estabelecido que esse artigo s6 pode ser obtido a partir de fio ndo originArio, nio 6
possfvel utilizar falsos tecidos, embora estes normalmente ndo possam ser feitos a partir
de fios. Nestes casos, 6 conveniente utilizar a matdria que se encontra na fase do
complemento de produqio anterior ao fio, ou seja, no estado de fibra.

3.5. Se numa regra da lista forem indicadas duas percentagens para o valor mximo de matdrias
nio originArias que podem ser utilizadas, essas percentagens nio podem ser adicionadas.
Por outras palavras, o valor mgximo de todas as matdrias nao originArias utilizadas ndo
pode nunca exceder a mais elevada das percentagens indicadas. Aldm disso, as percentagens
especfficas que se aplicam a matdrias especiais n~,o podem ser excedidas em relaqdo s
matdrias especfficas a que se aplicam.
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Nota 4:

4.1. A express o "fibras naturais" 6 utilizada na lista para fazer referencia a fibras que nio
sejam fibras artificiais ou sintticas e 6 reservada aos estAdios anteriores A fiagdo, incluindo
os desperdfcios e, salvo indicaqlo em contrdrio, abrange fibras que foram cardadas,
penteadas ou preparadas de outro modo, mas n~o fiadas.

4.2. A express~o "fibras naturais" inclui crinas da posiq~o 0503, seda das posiq6es 5002 e 5003,
assim como as fibras de IA, os pelos finos ou grosseiros das posig6es 5101 a 5105, as fibras
de algoddo das posiq6es 5201 a 5203 e as outras fibras de origem vegetal das posiq:es 5301
a 5305.

4.3. As express6es "pastas texteis", "matrias qufmicas" e "matdrias destinadas fabricaqto de
papel" utilizadas na lista designam matdrias que no se encontram classificadas nos
capftulos 50 a 63 e que podem ser utilizadas para fabricar fibras ou fios sintticos ou
artificias ou fios ou fibras de papel.

4.4. A expressio "fibras sintdticas ou artificiais, descontfnuas" utilizada na lista, inclui os cabos
de filamentos, as fibras descontfnuas ou os desperdfcios de fibras sintdticas ou artificiais
descontfnuas das posiq6es 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1. No caso de determinado produto classificado nas posig6es da lista remeter para a presente
nota introdut6ria, n~o se aplicam as condies da coluna 3 da lista s diferentes matdrias
texteis de base utilizadas no fabrico desse produto, desde que, consideradas no seu
conjunto, representem 10% ou menos do peso total de todas as matdrias texteis utilizadas
(ver igualmente as notas 5.3 e 5.4 infra).

5.2. No entanto, esta toler.ncia s6 deve ser aplicada a produtos misturados que tenham sido

fabricados a partir de duas ou mais mat~rias txteis de base.

As matdrias t8xteis de base sfo as seguintes:

Seda,
LA,
Palo grosseiro (de animal),
Palo fino (de animal),
Crina de cavalo,
Algodlo,
Matdrias utilizadas na fabricagio.do papel e papel,
Linho,
CAnhamo,

* Juta ou outras fibras tdxteis liberianas,
- Sisal e outras fibras thxteis do gdnero Agave,
- Cairo, abacd, rami e outras fibras texteis vegetais,
- Filamentos sintdticos,
- Filamentos artificiais,
- Fibras sintdticas descontfnuas,
- Fibras artificiais descontfnuas.
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Por exemplo:
Um fio da posiq;o 5205 obtido a partir de fibras de agoddo da posigio 5203 e de
fibras sintdticas descontfnuas da posigao 5506 6 um fio misto. Desse modo, podem ser
utilizadas fibras sint~ticas descontfnuas originArias que n5o satisfagam as regras de
origem (que requerem a utilizaqao de substAncias qufmicas ou de pastas t~xteis), desde
que nio excedam 10% do peso do fio.

Por exemplo:
Um tecido de I9 da posiqAo 5112 obtido a partir de fio de M da posiqgo 5107 e de
fibras sintdticas descontfnuas da posiqAo 5509 6 um tecido misto. Desse modo, pode ser
utilizado fio sintdtico nao origindrio que nao satisfaqa as regras de origem (que
requerem a utilizaqAo de subst2ncias qufmicas ou pastas texteis) ou fios de I que nio
satisfaqam as regras de origem (que exigem a utilizago de fibras naturais nAo cardadas
ner penteadas, ner preparadas de outro modo para serem fiadas) ou ura combinagao
desses dois tipos de fios, atd um mAximo de 10% do peso do tecido.

Por exemplo:
Urn tecido tufado da posigo 5802 obtido a partir de fio de algodlo da posigao 5205
e de um tecido de algodAo da posiqAo 5210 s6 pode ser considerado como produto
misto se o pr6prio tecido de algodAo for um tecido misto fabricado a partir de fios
classificados em duas posig6es diferentes ou se os pr6prios fios de algodao utilizados
forem mistos.

Por exemplo:
Se o mesmo tecido tufado for fabricado a partir de fio de algodAo da posiq~o 5205 e
um tecido sintdtico da posigdo 5407, 6 entdo evidente que os fios utilizados sdo duas
matdrias texteis diferentes e que o tecido tufado 6, consequentemente, um produto
misto.

Por exemplo:
Ura carpete tufada fabricada corn fios artificiais e fios de algodio e corn urn reforgo
de juta 6 um produto misto porque implica a utilizag;o de tres matdrias texteis. Podem
ser utilizados materiais ndo originros num estldio de fabricaqao posterior ao permitido
pela regra, desde que o peso total do conjunto nao exceda 10% do peso dos materiais
taxteis ou da carpete. Portanto, o reforqo de juta elou os fios artificiais podem ser
importados nesse estAdio de fabricarAo, desde que sejam cumpridas as condiq6es de
peso.

5.3. No caso de produtos que incorporem "faos de poliuretano segmentado, corn segmentos
flexfveis de polister, reforgado ou no', a toler~ncia 6 aumentada para 20% no que
respeita aos fios.

5.4. No caso dos produtos formados pot ura alma que consista numa folha de alumfnio ou
numa pelfcula de matdria plAstica revestida ou ndo de p6 de.alumfnio, corn ura largura nlo
superior a 5rm, estando a alma colada entre duas pelfculas de matdria pl~stica, a tolerancia
6 aumentada para 30% relativamente A alma.
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Nota 6:

6.1. Relativamente s confecq6es texteis que, na lista, sejam objecto de uma nota de
pd-de-pAgina que remeta para a presente nota introdut6ria, podem ser utilizadas as matdrias
texteis, corn excepq o dos forros e tecidos de reforqo, que ndo satisfaqam a regra fixada
na coluna 3 para a confecqdo referida desde que sejam classificadas numa posiqo diferente
da do produto e que o seu valor nto exceda 8% do preo do produto A safda da fdbrica.

6.2. As matdrias que n~o estio classificadas nos capftulos 50 a 63 podem ser utilizadas
livremente, quer contenham ou n u matdrias texteis.

Por exemplo:
Se uma regra da lista exigir que, para determinado artigo de matdria textil, como umas
calqas, tenha de ser utilizado fio, tal ndo impede a utilizaqao de artigos de metal, por
exemplo bot6es, porque estes n~o estio classificados nos capftulos 50 a 63. Daf que
tambdm nio impeqa a utilizago de colchetes de pressao, embora estes normalmente
contenham matdrias thxteis.

6.3. Quando se aplica uma regra de percentagem, o valor das matdrias que nio est~o
classificadas nos capftulos 50 a 63 deverl ser tido em conta para o clculo do valor das
matdrias nio originlrias incorporadas.
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APINDICE II

Lista das operag6es de complemento de fabrico ou das transformag es a efectuar nas matdrias
nio origindrias para que o produto transformado possa adquirir

a qualidade de produto origintrio

Posigo
SH no

Designaq;o das
mercadorias

ex 0208 Outras carnes e miudezas
comestfveis, frescas,
refrigeradas ou congeladas,
de baleia

Cap. 3 Peixes e crustAceos,
moluscos e outros
invertebrados aquAticos

ex 0403 Leitelho, leite e nata
coalhados, iogurte, kefir e
outros leites e natas
fermentados ou acidificados,
aromatizados ou adicionados
de frutas ou de cacau

ex 0710
e
ex 0711

Milho doce (Zea mays var.
saccharata)

Operao de complemento de fabrico ou
transformago efectuada em matdrias nao

origindrias que confere a qualidade de produto
originArio

(3) ou (4)

Fabricaggo na qual
todas as matdrias
utilizadas sao
classificadas numa
posiqvo diferente da do
produto

Fabricaggo na qual
todas as matdrias do
capftulo 3 utilizadas
slo inteiramente
obtidas

Fabricaq;o na qual:
- Todas as matdrias do

capfrulo 4 utilizadas
devem ser
inteiramente obtidas,

- Os sumos de frutas
(corn exclus~o dos de
ananis, de lima ou
de toranja) da
posiqAo 2009
utilizados devem jA
ser origindrios

- 0 valor de todas as
matdrias do capfrulo
17 utilizadas n~o
deve exceder 30%
do prero do produto
A safda da fafbrica

Fabricaqio na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posio diferente da do
produto
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Operaglo de complemento de fabrico
ou transformaglo efectuada em matdrias
n~o originirias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

Fabricaglo a partir de
matdrias de qualquer
posigio

Fabricago a partir de
matdrias de qualquer
posigao

Fabricagdo a partir de
produtos mucilaginosos
e espessantes ndo
modificados

Fabricaq;o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 50% do
preqo do produto k
safda da fabrica

Fabricaq~o na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posigio diferente da do
produto

Designaqo dlas
mercadorias

(2)

Cafd, mesmo torrado ou
descafeinado; cascas e
pelfculas de cafd; sucedIneos
do caft contendo cafd em
qualquer proporgio

0902 Chi, mesmo aromatizado

ex 1302 Sucos e extractos vegetais de
alca~uz e de Idpulo; matdrias
p6cticas, pectinatos e
pectatos; Agar-Agar e outros
produtos mucilaginosos e
espessantes derivados dos
vegetais, mesmo
modificados:

- Produtos mucilaginosos e
espessantes derivados dos
vegetais, modificados:

- Outros

ex 1404 Lfnters de algod~o
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Designaglo das
mercadorias

Operaqlo de complemento de fabrico
ou transformag o efectuada em matdrias
nfo origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Gorduras, dleos e
respectivas fracq6es, de
peixes ou de mrnamfferos
marinhos, mesmo refinados,
mas nto quimicamente
modificados:

- fracoes s6lidas de 61eos e
gorduras de peixes e 61os
de mamfferos marinhos

- Outros

ex 1516 Gorduras e 61eos animais, e
respectivas fracses, parcial
ou totalmente hidrogenados,
interesterificados,
reesterificados ou
elaidinizados, mesmo
refinados, mas ndo
preparados de outro modo,
inteiramente obtidos a partir
de peixes ou mamfferos
marinhos

ex 1516 Oleos de rfcino
hidrogenados, denominados
"opalwax"

Fabricaglo a partir de
matdrias de qualquer
posig o, incluindo
outras matdrias da
posiggo 1504

Fabricago na qual
todas as matdrias dos
capftulos 2 e 3
utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

Fabricaq.io na qual
todas as mattrias dos
capftulos 2 e 3
utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

FabricaqAo na qua]
todas as matdrias
utilizadas sao
classificadas numa
posiqJo diferente da do
produto
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Designaq;o das
mercadorias

Operaqao de complemento de fabrico
ou transformaqao efectuada em matdrias
nAo origin~rias que confere a qualidade

de produto origingrio

(3) ou (4)

ex 1517 Margarina e misturas ou
preparaoes alimentfcias de
gorduras ou de 6leos animals
ou vegetais ou de fracq6es
das diferentes gorduras ou
6leos do presente capftulo,
excepto as gorduras e 6leos
alimentfcios e respectivas
fracvoes, da posigio 1516,
de teor, em peso, de
matdrias gordas provenientes
do leite, superior a 10% mas
nlo superior a 15%

ex 1518 Linoxina

Fabricaqio na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiiio diferente da
do produto, e

- Todas as matdrias do
capftulo 4 utilizadas
devem ser
inteiramente obtidas

Fabricaq o na qual
todas as mat~rias
utilizadas sdo
classificadas numa
posiqlo diferente da do
produto

ex 1519 Acidos gordos
monocarboxflicos industriais,
6leos Acidos de refinaglo ou
Alcoois gordos industriais,
ndo destinados alimentaq;o
animal

- Acidos gordos
monocarboxflicos
industriais, 6leos Acidos de
refinago

- Alcoois gordos industriais

Glicerina, mesmo pura;
Iguas e lixfvias glicdricas

Fabricaq;o na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqdo diferente da do
produto

Fabricaq o a partir de
matdrias de qualquer
posigao, incluindo
outras matdrias da
posiglo 1519

Fabricaq;o na qua]
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiqdo diferente da do
produto

Posiqdo
SH no

1520
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Designago das
mercadorias

OperagAo de complemento de fabrico
ou transformaqio efectuada em matdrias
nlo origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio '

(3) ou (4)

1521 Ceras vegetais (excepto
triglicridos), ceras de
abelha ou de outros insectos
e espermacete, mesmo
refinados ou corados

1522 Ddgras; resfduos
provenientes do tratamento
das matdrias gordas ou das
ceras animais ou vegetais

ex 1603 Extractos e sucos de came
de baleia, peixes ou
crust~ceos, moluscos ou
outros invertebrados
aqu~ticos

1604 Preparaqes e conservas de
peixes; caviar e seus
sucedAneos preparados a
partir de ovas de peixe

1605 CrustAceos, moluscos e
outros invertebrados
aquAticos, preparados ou em
conservas

ex 1702 Frutose (levulose) e maltose
quimicamente puras

Fabricaggo na qual
todas as mat6rias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqlo diferente da do
produto

Fabricaqo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqo diferente da do
produto

FabricagAo na qual
todas as matdrias dos
capftulos 2 e 3
utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

Fabricaqio na qual
todos os peixes ou ovas
de peixe utilizados
devem ser inteiramente
obtidos

Fabricaglo na qua]
todos os crustAceos,
moluscos ou outros
invertebrados aqudticos
utilizados devem ser
inteiramente obtidos

Fabricavao a partir de
matdrias de qualquer
posiqao, incluindo
outras matdrias da
posigio 1702
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PosiqAo
SH no

(1)

1704

1803

1804

1805

1806
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Designavdo das
mercadorias

(2)

Produtos de confeitaria
(incluindo o chocolate
branco), sem cacau

Pasta de cacau, mesmo
desengordurada

Manteiga, gordura e 6leo de
cacau

Cacau em p6, sem adigo de
aqdcar ou de outros
edulcorantes

Chocolate e outras
preparaves alimentfcias
contendo cacau

Operagio de complemento de fabrico
ou transformaq o efectuada em matdrias
nto origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricaglo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqvo diferente da do
produto, desde que o
valor das outras
matdrias de capftulo 17
utilizadas nao exceda
30% do preco do
produto A safda da
fabrica

FabricagAo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiio diferente da do
produto

Fabricago na qual
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posiqo diferente da do
produto

Fabricago na qual
todas as matdrias
utilizadas silo
classificadas numa
posiqlo diferente da do
produto

Fabricaqdo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqdo diferente da do
produto, desde que o
valor das outras
matdrias de capftulo 17
utilizadas nio exceda
30% do prero do
produto safda da
fabrica
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Posiq;o DesignaqIo das Operaqo de complemento de fabrico
SH no mercadorias ou transformaqo efectuada em matdrias

nio origingrias que confere a qualidade
de produto origindrio

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

1901 Extractos de malte;
preparag6es alimentfcias de
farinhas, semolas, amidos,
f6culas ou extractos de
malte, nio contendo cacau
em p6 ou contendo-o numa
proporqio inferior a 50%,
em peso, n~o especificadas
ner compreendidas noutras
posioes; preparag6es
alimentfcias de produtos das
posio6es 0401 a 0404, nfo
contendo cacau em p6 ou
contendo-o numa proporgfo
inferior a 10%, em peso,
nlo especificadas nem
compreendidas noutras
posivoes:

- Extractos de malte Fabricaqio a partir de
cereais do capftulo 10

- Outros Fabricaglo na qual
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posiqio diferente da do
produto, desde que o
valor das outras
matdrias de capftulo 17
utilizadas n~o exceda
30% do prego do
produto A safda da
fAbrica
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Posiqo
SH no

Designagdo das
mercadorias

ex 1902 Massas alimentfcias, mesmo
cozidas ou recheadas (de
carne ou outras substAncias)
ou preparadas de outro
modo, tais como esparguete,
macarrio, aletria, lasanha,
nhoque, raviole e canelone,
excepto as que contenham,
em peso, mais de 20% de
enchidos e produtos
semelhantes, de cames e
miudezas, de sangue ou de
uma combinago destes
produtos; cuscuz, mesmo
preparado

1903 Tapioca e seus suced~neos
preparados a partir de
f~culas, em flocos, grumos,
graos, pdrolas ou formas
semelhantes

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transformag o efectuada em matdrias
nao origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricagio na qual os
cereais e seus
derivados (corn
excepq~o do trigo duro
e seus derivados)
utilizados devem ser
inteiramente obtidos

Fabricagdo a partir de
matdrias de qualquer
posiqdo, corn excepq;o
da f6cula de batata da
posiqdo 1108

Produtos base de cereais,
obtidos por expansio ou por
torrefacqAo (por exemplo:
flocos de milho (corn
flakes)); graos de cereais,
excepto milho, prd-cozidos
ou preparados de outro
modo:

- Ndo contendo cacau
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DesignaqAo das
mercadorias

Operaqvo de complemento de fabrico
ou transformagio efectuada em matdrias
n~o origindrias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

- Graos de cereais, excepto
milho, pri-cozidos ou

preparados de outro modo

-Outros

-Contendo cacau

FabricagAo a partir de
matdrias de qualquer
posiqlo. Contudo, os
gr~os e maarocas de
milho doce, preparados
ou conservados, das
posivoes 2001, 2004 e
2005, e o milho doce
nao cozido, cozido em
Agua ou vapor,
congelado, da posiglo
0710 nlo podem ser
utilizados

Fabricago na qua]:
- Todos os cereais e

seus derivados
(excepto o milho da
espdcie "Zea
Indurata" e o trigo
duro e seus
derivados) utilizados
devem ser
inteiramente obtidos,
e

- 0 valor das matdrias
do capftulo 17
utilizadas nio deve
exceder 30% do
prero do produto A
safda da f~brica

FabricagAo a partir de
matdrias n~o
classificadas na posigo
1806, desde que o
valor das mat.rias do
capftulo 17 utilizadas
nio exceda 30% do
preo do produto k
safda da fabrica
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Posiq~o Designaqio das
SH n0  mercadorias

(1) (2)

1905 Produtos de padaria,
pastelaria ou da indtistria de
bolachas e biscoitos, mesmo
adicionados de cacau;
h6stias, ctpsulas vazias para
medicamentos, obreias,
pastas secas de farinha,
amido ou f~cula em folhas e
produtos semelhantes

ex 2001 Milho doce (Zea mays var.
saccharata), preparado ou
conservado em vinagre ou
em Acido acdtico; inhames,
batatas-doces e partes
comestfveis semelhantes de
plantas, de teor, em peso, de
amido ou de fdcula, igual ou
superior a 5%, preparadas
ou conservadas em vinagre
ou em Icido acOtico

ex 2002 Tomates, preparados ou
conservados, excepto em
vinagre ou em Acido ac~tico,
nao inteiros nem em pedaqos

ex 2004
e
ex 2005

Batatas, sob a forma de
farinhas, samolas ou flocos,
preparadas ou conservadas,
excepto em vinagre ou em
Icido acdtico; milho doce
(Zea mays var. saccharata),
preparado ou conservado,
excepto em vinagre ou em
Acido acdtico

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transformaqgo efectuada em matdrias
ndo origin~rias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

Fabricagio a partir de
matdrias de qualquer
posiglo, com excepgdo
das matdrias docapftulo I11 (1)

Fabricaqio na qua]
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posiggo diferente da do
produto

Fabricaqdo na qua
todos os tomates dos
capftulos 7 ou 20
utilizados devem jA ser
originArios

Fabricaqdo na qua
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posigo diferente da do
produto

(1) Contudo, a farinha de milho (farinha "masa") obtida pelo mdtodo de "nixtamalizaqao"
(demolhe e cozedura em meio alcalino) pode ser utilizada at 30 de Novembro de 1993.
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Designag~o das
mercadorias

Operaggo de complemento de fabrico
ou transformaqIo efectuada em matdrias
n~o originArias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Doces, geleias,
marmeladas" purds e pastas

de frutas, obtidos por
cozimento, com ou sem
adiglo de agdcar ou de
outros edulcorantes

ex 2008 Manteiga de amendoim;
misturas A base de cereais;
palmitos; milho, corn
exclusdo do milho doce (Zea
mays var. saccharata)

Extractos, essencias e
concentrados de cafd, chd ou
de mate e preparag6es A base
destes produtos ou A base de
cafd, chd ou de mate;
chic6ria torrada e outros
sucedAneos torrados do caf6
e respectivos extractos,
essencias e concentrados

ex 2102 Leveduras vivas, excepto as
leveduras para panificaio,
com excluslo das destinadas
A alimentaq;o animal; mortas
que nio sejam para
alimentaqgo animal; outros
microrganismos
monocelulares mortos, que
n~o sejam para alimentaqo
animal; p6s para levedar,
preparados

Fabricagdo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqAo diferente da
do produto, e

- 0 valor das matdrias
do capftulo 17
utilizadas n~o deve
exceder 30% do
preqo do produto A
safda da fAbrica

Fabricaqio na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiq~o diferente da do
produto

Fabricaqo na qual
todas as mat~rias
utilizadas sgo
classificadas numa
posiqo diferente da do
produto

Fabricaqvo na qual
todas as matdrias
utilizadas sgo
classificadas numa
posiq;o diferente da do
produto
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Designaqlo das
mercadorias

Operaqo de complemento de fabrico
ou transformagdo efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Preparaqes para molhos e
molhos preparados;
condimentos e temperos
compostos; farinha de
mostarda e mostarda
preparada:

- Prepara6es para molhos e
molhos preparados;
condimentos e temperos
compostos

- Farinha de mostarda e
mostarda preparada

Prepara 6es para caldos e
sopas; caldos e sopas
preparados; preparagSes
alimentfcias compostas
homogeneizadas

- Preparaq6es para caldos e
sopas; caldos e sopas
preparados

- Preparaqes alimentfcias
compostas homogeneizadas

Sorvetes, mesmo contendo
cacau

Fabricaq5o na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posiglo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas a
farinha de mostarda ou
a mostarda preparada

Fabricaqlo a partir de
matdrias de qualquer
posivo

Fabricaglo a partir de
matdrias de qualquer
posiqo, corn excepgio
dos vegetais preparados
ou conservados das
posig6es 2002 a 2005

Fabricavlo na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiq.o diferente da do
produto

Fabricagio na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posigdo diferente da do
produto

Posigso
SH no

2104
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Designagvo das
mercadorias

Operaq o de complemento de fabrico
ou transformagio efectuada em matdrias
nlo originlrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

ex 2106 PreparaVes aimentfcias,
nto especificadas nem
compreendidas noutras
posig6es

2201 Aguas, incluindo as Aguas
minerais, naturais ou
artificiais, e as Aguas
gaseificadas, nlo adicionadas
de agidcar ou de outros
edulcorantes nem
aromatizadas; gelo e neve

2203 Cervejas de malte

2205 Vermutes e outros vinhos de
uvas frescas aromatizados
por plantas ou substIncias
aromtticas

Fabricaglo na qual
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posiqlo diferente da do
produto

FabricagIo na qua]
todas as Aguas do
capftulo 22 utilizadas
devem jS ser
originlrias

FabricaqAo na qua
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posiqto diferente da do
produto

Fabricaqdo na qua]
todas as uvas ou
quaisquer mat~rias
derivadas das uvas
utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

Vol. 1813, 1-31121
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Designaq;o das
mercadorias

Operaq~o de complemento de fabrico
ou transformacao efectuada em mat~rias
ndo originArias que confere a qualidade

de produto originlrio

(3) ou (4)

ex 2208 Alcool etflico nao
desnaturado, corn um teor
alco6lico em volume inferior
a 80% vol; aguardentes,
licores e outras bebidas
espiosas:

-Outros

2209 Vinagres e seus suceddneos
obtidos a partir do Acido
acdtico

ex 2301 P6 de baleia; farinhas, pd e
pellets de peixes ou
crustAceos, moluscos ou
outros invertebrados
aquAticos

Fabricaqio a partir de:
- Matdrias n z

classificadas na
rosiqlo 2207 ou208, e

- na qual todas as uvas
ou quaisquer
mat rias derivadas
das uvas utilizadas
devern ser
inteiramente obtidas

Fabricaqdo a partir de:
- Matdrias no

classificadas na
osi Ao 2207 ou208,

- na qual todas as uvas
ou quaisquer
mat rias derivadas
das uvas utilizadas
devem ser
inteiramente obtidas
ou no caso de todas
as outras matdrias
utilizadas jA seremorigin ias, a araca
pode ser utilizada atd
um limite de 5% em
volume

Fabricaq.o na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas s.o
classificadas numa
posiq~o diferente da
do produto, e

- Todas as uvas ou
Suaisquer matdrias
erivadas das uvas

utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

Fabricaqio na qual
todas as matdrias dos
capftulos 2 e 3
utilizadas devem ser
inteiramente obtidas

PosiqSo
SH n'
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Posiqio Designaq o das
SH n' mercadorias

(1) (2)

ex 2309 Produtos denominados"sohiveis" de peixe

ex Cap.25 Sal; enxofre; terras e pedras;
gesso, cal e cimento; corn
exclusdo das posi Oes ex
2504, ex 2515, ex 2516, ex
2518, ex 2519, ex 2520, ex
2524, ex 2525 e ex 2530,
cuja regras slo definidas a
seguir

ex 2504 Grafite natural cristalina,
corn teor de carbono
enriquecido, purificado etriturado

ex 2515 Mgrmores, simplesmente
cortados serra ou por outro
meio, em blocos ou placas
de forma quadrada ou
rectangular, corn uma
espessura ndo superior a 25
cm

ex 2516 Granito, p6rfiro, basalto,
arenito e outras pedras de
cantaria ou de construqo,
simplesmente cortadas,
serra ou por outro meio, em
blocos ou placas de forma
quadrada ou rectangular com
uma espessura ndo superior
a 25 cm

ex 2518 Dolomite calcinada

Operagio de complemento de fabrico
ou transformagAo efectuada em matdrias
n~o originirias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricagio na qual
todas as matdrias do
capftulo 3 utilizadas
devem ser inteiramente
obtidas

Fabricaqio na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posiqdo diferente da do
produto

Enriquecimento do teor
de carbono, purificaqo
e trituraqio de grafite
cristalina em bruto

Corte, A serra ou por
outro meio, de
mArmore (mesmo se jI
serrada) corn uma
espessura superior a 25
cm

Corte, serra ou por
outro meio, de pedra
(mesmo se jA serrada)
corn uma espessura
superior a 25 cm

Calcinaqdo da dolomite
no calcinada

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqlo das
mercadorias

Operagio de complemento de fabrico
ou transformaglo efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

ex 2519 Carbonato de magndsio
natural (magnesite) triturado,
em recipientes
hermeticamente fechados, e
6xido de magndsio, mesmo
puro, corn excluslo da
magnesia electrofundida ou
magnesia calcinada a fundo
(sinterizada)

ex 2520 Gesso especialmente
preparado para a arte
dentgria

ex 2524 Fibras de amianto (asbesto)
natural

ex 2525 Mica em p6

ex 2530 Terras corantes, calcinadas
ou pulverizadas

Cap. 26 Mindrios, esc6rias e cinzas

ex Cap.27 Combustfveis minerais,
6leos minerais e produtos da
sua destila Ao; matdrias
betuminosas; ceras minerais;
com exclus~o das posig6es
ex 2707 e 2709 a 2715,
cuja regras slo definidas a
seguir

Fabricaqio na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiggo diferente da do

roduto.
ontudo, pode ser

utilizado o carbonato
de magn~sio natural
9 manesite) da posilo

Fabricaggo na qual o
valor das matdrias
utilizadas nbo deve
exceder 50% dopreqo
do produto A safda da
fAbrica

Fabricago a partir de
concentrado de amianto
(asbesto)

Trituraqdo de mica ou
desperdfcios de mica

Calcinaqlo ou
trituraqbo de terras
corantes

Fabricaqbo na qual
todas as matdrias
utilizadas sao
classificadas numa
posigdo diferente da do
produto.

Fabricaqbo na qua]
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posiqdo diferente da do
produto.

Posiglo
SH n°

Vol. 1813, 1-31121
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Designa ;o das
mercadorias

Operaqo de complemento de fabrico
ou transformagao efectuada em mat~rias
ndo origindrias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

ex 2707 Oleos em que os
constituintes aromAticos
predominem em peso
relativamente aos
constituintes n~o aromiticos
e que constituem 6leos
andlogos aos 6leos minerais
provenientes da destilaqdo
dos alcatr6es de hulha a alta
temperatura, que destilem
mais de 65% do seu volume
atd 250 C (incluindo
misturas de 6ter de petr61eo
e benzol), destinados a ser
utilizados como carburantes
ou como combustfveis
Discrepancias e erros
formais

27.09 a Oleos minerais e produtos da
2718 sua destilagdo; produtos

betuminosos; ceras minerais

ex Cap.28 Produtos qufmicos
inorgAnicos; compostos
inorgAnicos ou orgAnicos de
metals preciosos, de
elementos radioactivos, de
metais das terras raras ou de
is6topos; com exclusAo das
posiVoes ex 2811, ex 2833 e
ex 2840, cujas regras slo
definidas a seguir

ex 2811 Tri6xido de enxofre

Estes produtos esto
inclutfdos no

Apndice VII

Estes produtos esto
inclufdos no
Apendice VII

Fabricago na qual
todas as matdrias
utilizadas sAo
classificadas numa
posiqo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da mesma
posivdo desde que o
seu valor n~o exceda
20% do prego do
produto safda da
fdbrica

Fabricaqlo a partir de
di6xido de enxofre

Fabricaq:o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nAo
deve exceder 40% do
preqo do produto safda
da fibrica

Fabricaqdo na qua o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
deve exceder 40% do

re-, o do produto A safdada fa'rica

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqlo das
mercadorias

Operagio de complemento de fabrico
ou transformaqlo efectuada em matdrias
nao origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

ex 2833 Sulfato de alumfnio

ex 2840 Perborato de s6dio

ex Cap.29 Produtos qufmicos
orgfinicos; corn exclus~o das
posiq6es ex 2901, ex 2902,
ex 2905, 2915, 2932, 2933 e
2934, cujas regras slo
definidas a seguir

ex 2901 Hidrocarbonetos acfclicos,
destinados a ser utilizados
como carburantes ou como
combustfveis

ex 2902 Ciclanos e ciclenos (corn
exclusAo dos azulenos),
benzenos, toluenos, xilenos,
destinados a ser utilizados
como carburantes ou como
combustfveis

Fabricagio na qual o
valor das matdrias
utilizadas nlo deve
exceder 50% dopre4o
do produto A safda da
f'brica

FabricaqAo a partir de
tetraborato de diss6dio
pentaidratado

Fabricaq o na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiqio diferente da do
produto.
Contudo, devem ser
utilizadas matdrias da
mesma posigao desde
que o seu valor nio
exceda 20% do preqo
do produto b safda da
fabrica

Estes produtos estio
inclufdos no Apendice
VII

Estes produtos est~o
inclufdos no Apandice
VII

Fabricag.o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 40% do
prego do produto A safda
da fgbrica

Fabricaq.o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 40% do
prego do produto A safda
da fibrica

Vol. 1813, 1-31121
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Designagio das
mercadorias

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transforma(go efectuada em matdrias
nao origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

ex 2905 Alcoolatos metAiicos de
dlcoois desta posi o e de
etanol ou glicerol

Acidos monocarboxflicos
acfclicos saturados e seus
anidridos, halogenetos,
per6xidos e peroxi~cidos;
seus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados ou
nitrosados

Compostos heterocfclicos,
exclusivamente de
hetero-Atomo(s) de oxigdnio:

- tteres internos e seus
derivados halogenados,
sulfonados, nitrados ou
nitrosados

- Acetais cfclicos e
hemiacetais internos e seus
derivados halogenados,
sulfonados, nitrados ou
nitrosados

Fabricalo a partir de
matdrias de qualquer
posiqAo incluindo
outras matdrias da

oSiio 2905.
Contudo, os alcoolatos
met~Jicos da presente
posiqIo podem ser
utilizados desde que o
seu valor n o exceda
20% do preo do
p roduto A safda da
abrica

Fabricaqo a partir de
matdrias de qualquer
positAo. Contudo, o
valor das matdrias das
posig6es 2915 e 2916
utilizadas n~o deve
exceder 20% dopreqo
do produto A safda da
fAbrica

Fabricaglo a partir de
matdrias de qualquer
posigio. Contudo, o
valor das matdrias da
posiqgo 2909 utilizadas
nao deve exceder 20%
dofpreqo do produto A
sad a da f~brica

Fabricagdo a partir de
matdrias de qualquer
posiglo

Fabricaglo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
deve exceder 40% do
pre'o do produto A safda
da fabrica

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 40% do
preqo do produto A safda
da fibrica

Fabrica;o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
deve exceder 40% do
prego do produto safda
da fAbrica

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
mat~rias utilizadas ndo
deve exceder 40% do
preqo do produto A safda

a fabrica

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqlo das
mercadorias

Operagvo de complemento de fabrico
ou transformaggo efectuada em matdrias
n.o originArias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

- Outros

Compostos heterocfclicos,
exclusivamente de
hetero-Atomo(s) de azoto
(nitrogdnio): Acidos
nucleicos e seus sais

Outros compostos
heterocfclicos

ex Cap. 30 Produtos farmaceuticos, corn
exclusio das posiq6es 3002,
3003 e 3004, cujas regras
slo definidas a seguir

Fabricaggo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiglo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utflizadas
matdrias da mesma
posiqlo desde que o
seu valor n~o exceda
20% do prego do
p roduto E safda da
Abrica

FabricaQio a partir de
matdrias de quaquer
posilo. Contudo, o
valor das matdrias das
posiq6es 2932 e 2933
utilizadas nao deve
exceder 20% doprego
do produto A safda da
fgbrica

Fabricaqlo a partir de
matdrias de qualquer
posigo. Contudo, o
valor das matdrias das
p9sivoes 2932, 2933 e
934 utilizadas nto

deve exceder 20% doprego do produto
safda da f~brica

Fabricaglo a partir de
matdrias de qualquer
posiqlo. Contudo, o
valor das matdrias das6
posig6es 2932, 2933 e
2934 utilizadas n~o
deve exceder 20% dopreqo3 do produtoI
safda da fabrica

Fabricagvo na qua o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
prero do produto A safda
da fabrica

Fabricagvo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
preqo do produto A safdada fgbrica

Fabricag.o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
deve exceder 40% do
prero do produto 4 safdada fa'b rica

Vol. 1813. 1-31121
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Designaqoo das
mercadorias

OperagIo de complemento de fabrico
ou transformag;o efectuada em matdrias
nio originlrias que confere a qualidade

de produto originrio

(3) ou (4)

Sangue humano; sangue
animal preparado para usos
teraup~ticos, profildcticos ou
de diagn6stico; soros
especfficos de animais ou de
pessoas imunizados, e outros
constituintes do sangue;
vacinas, toxinas, culturas de
microrganismos (excepto

leveduras) e produtos
semelhantes:

- Produtos constitufdos por
produtos misturados entre
si para usos terapeuticos
ou profil~cticos ou
produtos nao misturados
para estes usos,
apresentados em doses ou
acondicionados para venda
a retalho

- Outros:

- Sangue humano

Fabricaggo a partir de
matdrias de qualquer
posig.o, incluindo
outras matdrias da

oSi qo 3002.
ontudo, as matdrias

aqui referidas podem
ser utilizadas desde que
o seu valor n~o exceda
20% do preqo do
p roduto safda da
abrica

Fabricag o a partir de
matdrias de qualquer
posiggo, incluindo
outras matdrias da

oS iq:o 3002.
ontudo, as matdrias

aqui referidas podem
ser utilizadas desde que
o seu valor ndo exceda
20% do prego do
produto A safda da
fabrica

Vol. 1813, 1-31121
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Designa o das
mercadorias

Operaq;o de complemento de fabrico
ou transformagdo efectuada em matdrias
nAo origindrias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

-Sangue animal preparado
para usos teraupticos ou
profil:cticos

- Constituintes do sangue,
excepto soros especficos de
aimais e de pessoas
imunizados; hemoglobina e
soros-globulinas

-Hemoglobina, globulinas do
sangue e soros-globulinas

- Outros

Fabricaq~o a partir de
matdrias de qualquer
posi Ao, incluindo
outras matdrias da

oSigo 3002.
ontudo, as matdrias

aqui referidas podem
ser utilizadas desde que
o seu valor nio exceda
20% do prero do
f roduto k safda da
fbrica

Fabricaq~o a partir de
matdrias de qualquer
posigo, incluindo
outras matdrias da

Sosiqao 3002.
ontudo, as matdrias

aqui referidas podem
ser utilizadas desde que
o seu valor nmo exceda
20% do preqo do
produto k safda da
f~brica

Fabricaqvo a partir de
matdrias de qualquer
posiqlo, incluindo
outras matdrias da
posiglo 3002.
Contudo, as matdrias
aqui referidas podem
ser utilizadas desde que
o seu valor nio exceda
20% do prero do
produto safda da
fAbrica

Fabricagdo a partir de
matdrias de qualquer
posigo, incluindo
outras matdrias da
posiqvo 3002.
Conrudo, as matdrias
aqui referidas podem
set utilizadas desde que
o seu valor nto exceda
20% do prero do
produto A safda da
fafbrica

Posigdo
SH n°
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DesignaqAo das
mercadorias

(2)

Medicamentos (excepto os
produtos las posioes 3002,3005 ou 3006)

Posiqdo
SH n°

ex Cap. 31 Adubos ou fertilizantes, corn
excluslo da posiqdo ex 3105,
cuja regras slo definidas a
seguir

Fabricaggo na qual
todas as matdrias
utilizadas sao
classificadas numa
posigao diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da mesma
posig o desde que o
seu valor nto exceda
20% do preqo do
p roduto E safda da
Abrica

Fabricag~o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
deve exceder 40% do
preqo do produto safda
da fibrica

Vol. 1813, 1-31121

Operag~o de complemento de fabrico
ou transformaqlo efectuada em matdrias
nao origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricaqo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posigdo diferente da
do produto.
Contudo, as matdrias
das posioes 3003 ou
304 podem ser
utilizadas desde que
o seu valor n~o
exceda 20% do
prego do produto A
safda da fabrica, e

- 0 valor de todas
matdrias utilizadas
nlo deve exceder
50% do preo do
produto E safda da
fbrica

(1)

3003
e
3004
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Designa Ao dlas
mercadorias

(2)

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transformaqlo efectuada em matdrias
n~o origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

ex 3105 Adubos (fertilizantes)
minerais ou qufmicos,
contendo dois ou trAs dos
seguintes elementos
fertilizantes: azoto
(nitrogdnio), f6sforo e
potAssio; outros adubos
(fertilizantes); produtos do
presente capftulo
apresentados em tabletes ou
formas semelhantes, ou
ainda em embalagens com
peso bruto nto superior a 10
g, com exclusAo de:

- Nitrato de s6dio
- Cianamida cAlcica
- Sulfato de pot~ssio

Sulfato de potAssio de
magndsio

ex Cap. 32 Extractos tanantes e
tintoriais; taninos e seus
derivados; pigmentos e
outras matertas corantes;
tintas e vernizes; mastiques;
tintas de escrever; com
exclusao das posiqdes ex
3201 e 3205, cujas regras
sdo definidas a seguir

ex 32 01 Taninos e seus sais, 6teres,
dsteres e outros derivados

Fabricagio na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqlo diferente da
do produto.
Contudo, podem ser
utilizadas matdrias da
mesma posivo desde
que o seu valor nio
exceda 20% do
preqo do produto
safda da fabrica, e

- 0 valor de todas
matdrias utilizadas
nio deve exceder
50% do prevo do
produto A safda da
fabrica

FabricaqAo na qual
todas as mat~rias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqlo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da mesma
posiqio desde que o
seu valor nao exceda
20% do preqo do
F roduto t safda da
dbrica

FabricaqAo a partir de
extractos tanantes de
origem vegetal

Fabricaq~o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nlo
deve exceder 40% do
preqo do produto A safdada f~brica

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
preo do produto A safda
da fbrica

Fabricaglo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
preto do produto salda
da fabrica

Vol. 1813. 1-31121
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Designaglo das
mercadorias

Opera 5o de complemento de fabrico
ou transformaqco efectuada em matdrias
n~o origintrias que confere a qualidade

de produto originkio

(3) ou (4)

3205 Lacas corantes; preparaq6es
indicadas na nota 3 do
presente capftulo, A base de

cas corantes I

ex Cap.33 Oleos essenciais e
resin6ides; produtos de
perfurmaria ou de toucador
preparados e preparag6es
cosrdticas; corn exclus~o da
posiro 3301, cuja regra 6
definida a seguir

3301 Oleos essenciais
(desterpenizados ou n~o),
incluindo os chamados
"concretos" ou "absolutos";
resin6ides; soluqes
concentradas de 6leos
essenciais em gorduras, em
6leos fixos, em ceras ou em
matdrias andlogas, obtidas
por tratamento de flores
atravds de substAncias gordas
ou por maceragao;
subprodutos terpdnicos
residuais da desterpenizag;o
dos 61eos essenciais; Aguas
destiladas aromticas e
solug6es aquosas de 6leos
essenciais

FabricagAo a partir de
matdrias de qualquer
posigo com exclus~o
das posi,6es 3203,
3204 e 3205. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da posil;Ao
3205 desde que o seu
valor nao exceda 20%
do preqo do produto A
safda da fabrica

Fabricaqo na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posiqdo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da mesma
posiqo desde que o
seu valor n~o exceda
20% do preqo do
produto safda da
fgbrica

Fabricago a partir de
matdrias de qualquer
posiqao, incluindo
matdias de outro"grup" () da presente
posigao. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias do mesmo"grupo" desde que o
seu valor n~o exceda
20% do preqo do
p roduto safda da

brica

Fabricaqgo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
preqo do produto A safda
da fabrica

FabricaqAo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
preqo do produto A safda
da fAbrica

Fabricag o na qua] o
valor de todas as
mat~rias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
preqo do produto A safda
da fabrica

(1) Segundo a nota 3 do capftulo 32, estas prepara 6es s~o do tipo das utilizadas como
ingredientes na fabricag;o de prepara 6es corantes, desde que nfo se encontrem
classificadas noutra posiqio do capftulo 32.

(2) Considera-se um "grupo" qualquer parte da descrivgo da posiqvo separada do resto por um
ponto e vfrgula.
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Designaqao das
mercadorias

Operavlo de complemento de fabrico
ou transformaq o efectuada em matdrias
n~o originlrias que confere a qualidade

de produto originirio

(3) ou (4)

ex Cap.34 Sab6es, agentes orginicos de
superffcie, preparaq6es para
lavagem, ceras artificiats
ceras preparadas, produtos
de conservaqo e limpeza,
velas e artigos semelhantes,
massas ou pastas para
modelar, ceras para dentistas
e composives para dentistas
A base de gesso; corn
excluslo das posi;6es ex
3403 e 3404, cujas regras
sio definidas a seguir

ex 3403 Preparaq6es lubrificantes que
contenham 6leos de petr6leo
ou de minerais betuminosos,
desde que representem
menos de 70%, em peso

Fabricaq o na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqdo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da mesma
posiglo desde que o
seu valor nto exceda
20% do prero do
p roduto E safda da
fbrica

Estes produtos estAo
inclufdos no Apendice
VII

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 40% do
preqo do produto k safda
da fibrica

Ceras artificiais e ceras
preparadas:

- Que tenham por base a
parafina, ceras de
petr6leo, ceras obtidas a
partir de minerais
betuminosos, de parafina
bruta (slack wax) ou scale
wax

- Outras

Estes produtos estio
inclufdos no Apandice
VII

Fabricaqio a partir de
matdrias de qualquer
posiq o, corn exclusio
de:
- Oleos hidrogenados

com caracterfsticas
das ceras da posiqlo
1516

- Acidos gordos de
constitugIo qufmica
n~o definida ou
Mcoois.gordos
industrials corn
caracterfsticas das
ceras da posigio
1519

- Matdrias da posiq o
3404

Contudo, estas
matdrias podem ser
utilizadas desde que o
seu valor n~o exceda
20% do preqo do
produto A safda da
fabrica

Fabricag o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
preqo do produto safda
da fgbrica
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Designaqio das
mercadorias

Operagio de complemento de fabrico
ou transformaoAo efectuada em matdrias
n~o origin~rias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

ex Cap.35 Matdrias albumin6ides;
produtos base de amidos
ou f~culas modificados;
colas; enzimas; corn
excluslo das posiq6es 3501,
3502, 3505 e ex 3507. As
regras para as posires
3502, 3505 e ex 3507 s~o
definidas a seguir

ex 3502 Ovalbumina impr6pria ou
tornada imprdpria para
alimentagvo humana;
lactalbumina impr6pria ou
tornada impr6pria para
alimentagio humana

ex 3505 Dextrina e outros amidos e
f6culas modificados, excepto
amidos e f~culas
esterificados ou eterificados;
colas base de amidos ou de
fdculas, de dextrina ou de
outros anidos ou f~culas
modificados

ex 3507 Enzimas preparadas nio
especificadas ner
compreendidas noutras
posiq6es

Cap. 36 P61voras e explosivos;
artigos de pirotecnia;
f6sforos; lgas pirof6ricas;
matdrias inf am~veis

Fabricagio na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posigao diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
mat~rias da mesma
posigvo desde que o
seu valor n~o exceda
20% do preco do
produto safda da
fabrica

Fabricaglo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posigAo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da mesma
posiqlo desde que o
seu valor nio exceda
20% do prego do
F roduto k safda da
f'brica

Fabricagio a partir de
matdrias de qualquer
posiq~o, corn excluslo
das matdrias da posiq~o
1108

Fabricagio na qual o
valor das matdrias
utilizadas nio deve
exceder 50% doprego
do produto k safda da
fabrica

Fabricaqdo na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posivoo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da mesma
posiqAo desde que o
seu valor n o exceda
20% do prero do
produto E safda da
fabrica

Fabricaq~o na qual o
valor de todas as
mat~rias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
preqo do produto A safda

a fAbrica

Fabricaqlo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 40% do
preqo do produto k safdada fabriea

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
deve exceder 40% do
preqo do produto A safda
da f~ibriea

Fabricaglo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
preqo do produto k safda

a fabrica
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DesignaqAo das
mercadorias

Operagio de complemento de fabrico
ou transformaqao efectuada em matdrias
n~o origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

ex Cap.37 Produtos para fotografia e
cinematografia, com
exclusio das posig6es 3701,
3702 e 3704, cujas regras
slo definidas a seguir

Chapas e filmes pianos,
fotogrdficos, sensibilizados,
nle impressionados, de
matdrias diferentes do papel,
do cartio ou dos txteis;
filmes fotogrdficos pianos,
de revelaglo e c6pia
instantAneas, sensibilizados,
n~o impressionados, mesmo
em cartuchos:

- Filmes de revelaqlo e
c6pia instantAneas para
fotografia a cores, em
cartuchos

FabricaqAo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqlo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da mesma
posiglo desde que o
seu valor ngo exceda
20% do prego do
produto A safda da
fibrica

Fabricaglo na qua]
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiobo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da mesma
posiqbo desde que o
seu valor nbo exceda
20% do prego do
produto A safda da
f~brica

Fabricaq o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
preqo do produto A safda
da f~brica

Fabricagbo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nbo
deve exceder 40% do
prego do produto A safda
da fibrica

Vol 1813, 1-31121
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Designaqgo das
mercadorias

Operaqio de complemento de fabrico
ou transformaq5o efectuada em matdrias
nlo origin rias que confere a qualidade

de produto originlrio

(3) ou (4)

- Outros

3702 Filmes fotogr~icos
sensibilizados, ndo
impressionados, em rolos,
de mat~rias diferentes do
papel, do cartAo ou dos
texteis; filmes fotogrdficos
de revelagio e c6pia
instantaneas, em rolos,
sensibilizados, ndo
impressionados

3704 Chapas, filmes, pap~is,
cart6es e taxteis,
fotogrdficos, impressionados
mas nao revelados

ex Cap.38 Produtos diversos das
inddstrias qufmicas; corn
exclusdo das posiq6es 3801,
ex 3803, ex 3805, ex 3806,
ex 3807, 3808 a 3814, 3818
a 3820, 3822 e 3823, cujas
regras sao definidas a seguir

Fabricaglo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posioo diferente das
posig6es 3701 e 3702.
Contudo, podem ser
utilizadas matdrias das
posi,6es 3701 e 3702
desde que o seu valor
no exceda 20% do
prego do produto k
safda da fabrica

Fabricaqdo na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posiqo diferente das
posig6es 3701 e 3702

Fabricaqio na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posigio diferente das
posig6es 3701 e 3704

Fabricago na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posiqAo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da mesma
posigdo desde que o
seu valor no exceda
20% do prego do
produto A safda da
fibrica

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 40% do
preqo do produto safda
da fabrica

Fabricaqgo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 40% do
pre~o do produto A safda
da fibrica

Fabricaqo na qual o
valor de todas as
mattrias utilizadas ndo
deve exceder 40% do
preqo do produto safda
da fabrica

Fabricaqdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas no
deve exceder 40% do
preqo do produto i safda
da f~brica
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Operaggo de complemento de fabrico
ou transformaq~o efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Designaq o das
mercadorias

(2)

Grafite artificial; grafite
coloidal ou semicoloidal;
preparaq6es A base de grafite
ou de outros carbonos, em
pasta, blocos, lamelas ou
outros produtos
intermedigrios:

- Grafite coloidal em
suspensgo oleosa e grafite
semicoloidal; pastas
carbonadas para eldctrodos

- Grafite em pasta, que
consiste numa mistura de
mais de 30%, em peso, de
grafite com 6leos minerais

- Outras

ex 3803 Tall-oil refinado

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 50% do
prego do produto A
safda da fgbrica

Fabricag~o na qua] o
valor de todas as
matdrias da posigo
3403 utilizadas nio
deve exceder 20% do
prego do produto A
safda da fgbrica

Fabricaqio na qual
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posiqvo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da mesma
posiq;o desde que o
seu valor n~o exceda
20% do prego do
produto A safda da
fgbrica

Refinagdo de tall-oil
em bruto

FabricagAo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n.o
deve exceder 40% do
prevo do produto safda
da fabrica

Fabricag o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
prego do produto A safda
da fgbrica

Fabricaq o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
preqo do produto A safda
da fgbrica
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DesignaqAo das
mercadorias

Operag;o de complemento de fabrico
ou transformaqdo efectuada em matdrias
nAo origindrias que confere a quaidade

de produto originArio

(3) ou (4)

ex 3805 Essencia proveniente do
fabrico da pasta de papel
pelo processo do sulfato,
depurada

ex 3806 Gomas-dsteres

ex 3807 Pez negro (breu ou pez de
alcatr6es vegetais)

3808 Insecticidas, rodenticidas,
fungicidas, herbicidas
inibidores de germinaqlo e
reguladores de crescimento
para plantas, desinfectantes e
produtos semelhantes,
apresentados em formas ou
embalagens para venda a
retalho ou corn preparag6es
ou ainda sob a forma de
artigos, tais como fitas,
mechas e velas sulfuradas e
papel mata-moscas

Purificaglo pela
destilaq;o ou refinaggo
da essncia proveniente
do fabrico da pasta de
papel pelo processo do
sulfato em bruto

Fabricaqdo a partir de
Acidos resfnicos

Destilaqdo de alcatr6es
vegetais

Fabricaqo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 50% do
preqo do produto
safda da fabrica

Fabricaqlo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 40% do
prero do produto ! safda
da fabrica

FabricaqIo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 40% do
preqo do produto A safda
da fabrica

Fabricaqo na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 40% do
prego do produto A safda
da fabrica

Agentes de apresto ou de
acabamento, aceleradores de
tingimento ou de fixaqAo de
matdrias corantes e outros
produtos e preparaq6es (por
exemplo: aprestos
preparados e preparaq6es
mordentes) dos tipos
utilizados na inddstria taxtil,
na inddstria do papel, na
inddstria do couro ou em
inddstrias semelhantes, n~o
especificados nem
compreendidos noutras
posives

Fabricag o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 50% do
prego do produto I
safda da fibrica
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Posiq5o
SH no

Operaqo de complemento de fabrico
ou transformaqgo efectuada em matdrias
nio origin~rias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricaq o na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 50% do
preqo do produto
safda da f'brica

Designagdo das
mercadorias

(2)

Prepara,6es para decapagem
de metais; fluxos para soldar
e outras preparaq6es
auxiliares para soldar metais;
pastas e p6s para soldar,
compostos de metal e outras
matdrias; preparaq6es dos
tipos utilizados para
enchimento ou revestimento
de elIctrodos ou de varetas
para soldar

Preparaqres antidetonantes,
inibidores de oxidag;o,
aditivos peptizantes,
beneficiadores de
viscosidade, aditivos
anticorrosivos e outros
aditivos preparados, para
dleos minerais (incluindo a
gasolina) ou para outros
Ifquidos utilizados para os
mesmos fins que os 6leos
mineras:

- Aditivos preparados para
6leos lubrificantes,
contendo 6leos de petr6leo
ou de minerais
betuminosos

- Outros

Vol 1813. 1-31121

Estes produtos est~o
inclufdos no Apandice
VII

Fabricaq~o na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 50% do
prero do produto A
safda da fAbrica
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Posiq5o
SH no

Operagdo de complemento de fabrico
ou transformaqdo efectuada em matdrias
ndo originirias que confere a qualidade

de produto origindiio

(3) ou (4)

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
deve exceder 50% do
preqo do produto
safda da fibrica

Designaq;o das
mercadorias

(2)

Preparaq6es denominadas
"aceleradores de
vulcanizaqio"; plastificantes
compostos para borracha ou
plAstico, ndo especificados
nem compreendidos noutras
posivoes; preparag6es
antioxidantes e outros
estabilizadores compostos,
para borracha ou pl1stico

Composig6es e cargas para
aparelhos extintores;
granadas e bombas
extintoras

Solventes e diluentes
orgAnicos compostos, n.o
especificados nem
compreendidos noutras
posiq6es; preparaq;es
concebidas para remover
tintas ou vernizes

Elementos qufmicos
impurificados (dopes),
pr6prios para utilizagdo em
electr6nica, em forma de
discos, plaquetas ou formas
andlogas; compostos
qufmicos impurificados
(dopes), pr6prios para
utilizaq o em electr6nica

Lfquidos para trav6es
(freios) hidrlulicos e outros
lfquidos preparados para
transmiss6es hidrgulicas, ndo
contendo 6leos de petr6leo
nem de minerais
betuminosos, ou contendo-os
em propor 5o inferior a
70%, em peso

Fabricaqlo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
deve exceder 50% do
pre o do produto
safda da fdbrica

Fabricaqgo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas no
deve exceder 50% do
preqo do produto A
safda da fabrica

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nAo
deve exceder 50% do
preqo do produto
safda da fAbrica

Fabricaq~o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
deve exceder 50% do
preqo do prodito 4
safda da ftbrica

3812

3813

3814

3818

3819
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Posigio
SH n°

Operaqio de complemento de fabrico
ou transformag~o efectuada em matdrias
n~o originArias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 50% do
prego do produto A
safda da f'brica

Fabricaqo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 50% do
prero do produto
safda da fgbrica

(1)

3820

3822

3823

Designaqo das
mercadorias

(2)

Preparaqes anticongelantes
e ifquidos preparados para
descongelaqlo

Reagentes compostos de
diagn6stico ou de
laborat6rio, excepto das
posiqes 3002 ou 3006

Aglutinantes preparados para
moldes ou para ncleos de
fundiqo; produtos qufmicos
e preparaq6es das inddstrias
qufmicas ou das inddstrias
conexas (incluindo os
constitufdos por misturas de
produtos naturals), nio
especificados nem
compreendidos noutras
posiq6es; produtos residuais
das inddstrias qufmicas ou
das inddstrias conexas, n~o
especificados nem
compreendidos noutras
posiq6es:

- Os seguintes da presente
posiqao:

- Aglutinantes preparados
para moldes ou para
ndcleos de fundivio k
base de produtos
resinosos naturais

- Acidos naftdnicos, seus
sais insoldveis em Igua e
seus isteres

- Sorbitol, excepto da
posiqdo 2905

Vol. 1813, 1-31121

Fabricaqlo na qual
todas as matdrias
utilizadas s o
classificadas numa
posiqo diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizadas
matdrias da mesma
posi¢do desde que o
seu valor ngo exceda
20% do prero do
produto k safda da
f:brica

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 40% do
preqo do produto safda
da fdbrica
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Posigdo Designaoo das OperaqAo de complemento de fabrico
SH n0  mercadorias ou transformaq1o efectuada em matdrias

ndo origindrias que confere a qualidade
de produto origindrio

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

Sulfonatos de petr6leo,
excepto sulfonatos de
petr6leo de metais
alcalinos, de am6nio ou
de etanolaminas; Acidos
sulf6nicos de 6leos
minerais betuminosos,
tiofenados, e seus sais

Permutadores de i6es

-- Composiq6es absorventes
para obtenq~o de vAcuo
nos tubos ou vdlvulas
eldctricas

- Oxidos de ferro
alcalinizados para
depuraqio de gases

- Aguas e resfduos
amoniacais, provenientes
da depuraqo do gAs de
iluminaqto

- Acidos sulfonaftnicos,
seus sais insohlveis em
Agua e seus 6steres

- 6leos de fusel e 6leo de
Dippel

Misturas de sais corn
diferentes ani6es

- Pastas para copiar A base
de gelatina, com ou sem
reforqo de papel ou t~xtil

- Outros Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 50% do
prego do produto A
safda da fabrica

ex 3901 Pl~sticos em formas
a primirias, desperdicios,

3915 resfduos e aparas, de
plstico; corn exclusgo da
posiqlo ex 3907, cuja regra
6 definida a seguir
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Designag o das
mercadorias

Operaq;o de complemento de fabrico
ou transformavdo efectuada em matdrias
ngo originArias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

- Produtos de
homopolimerizagao de
adig;o

- Outros

ex 3907 Copolfmeros provenientes de
policarbonato e copolfmeros
de acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS)

Fabricagdo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nao deve exceder
50% do prego do
produto k safda da
fabrica, e

- 0 valor de todas as
matdrias do capftulo
39 utilizadas nao
deve exceder 20%
do prego do produto
A safda da fbrica 0)

Fabricagao na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 20% do
preqo do produto
safda da fabrica (1)

Fabricaqdo na qual
todas as matdrias
utilizadas so
classificadas numa
posi Ao diferente da do
produto. Contudo,
podem set utilizadas
matdrias da mesma
posigAo desde que o
seu valor ndo exceda
50% do preqo do
produto A safda da
fibrica ()

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 25% do
preqo do produto A safda
da fabrica

Fabricaqdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nlo
deve exceder 25% do
preqo do produto A safda
da fibrica (1)

ex 3916 Produtos intermedigrios e
a obras de pl~stico; corn

3921 excluslo das posig6es ex
3916, ex 3917 e ex 3920,
cujas regras slo definidas a
seguir

(1) No caso de produtos compostos de matdrias classificadas nas posiq6es 3901 a 3906, por um
lado, e nas posiq6es 3907 a 3911, por outro, esta restriq;o apenas se aplica ao grupo de
matdrias que predomina, em peso, no produto.

Vol. 1813, 1-31121
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DesignaqAo das
mercadorias

Operagio de complemento de fabrico
ou transformaqAo efectuada em matdrias
nao origindrias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

Produtos pianos, n~o
trabalhados apenas A
superffcie ou recortados de
forma diferente da
quadrada ou rectangular;
outros produtos, nlo
apenas trabalhados t
superffcie

Fabrica io na qual o
valor de todas as
matdrias do capftulo 39
utilizadas nao deve
exceder 50% do prego
do produto A safda da
fabrica

Fabricag~o na qua] o
valor de todas as
matrias utilizadas ndo
deve exceder 25% do
preqo do produto A safda
da fgbrica

- Outros:

- Produtos de
homopolimerizago de
adiq~o

- Outros

Fabricagdo na qua]:
- 0 valor de todas as

mat~rias utilizadas
n~o deve exceder
50% do prero do
produto safda da
fAbrica, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
do Capftulo 39 n o
deve exceder 20%
do prego do produto

safda da fabrica (1)

Fabricaq;o na qua] o
valor de todas as
matdrias do capftulo 39
utilizadas no deve
exceder 20% do prego
do produto A safda da
fabrica 0)

Fabricaglo na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 25% do
preqo do produto A safda
da fibrica

Fabricaq.o na qual o
valor de todas as
mat~rias utilizadas n~o
deve exceder 25% do
prego do produto safda
da fibrica

(1) No caso de produtos compostos de mat.rias classificadas nas posig~es 3901 a 3906, por um
lado, e nas posiq6es 3907 a 3911, por outro, esta restri Ao apenas se aplica ao grupo de
mat~rias que predomina, em peso, no produto.

Vol. 1813. 1-31121
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Designaq o das
mercadorias

Operaglo de complemento de fabrico
ou transformag;o efectuada em matdrias
n~o origindrias que confere a qualidade

de produto origingrio

(3) ou (4)

ex 3916
e
ex 3917

Perfis e tubos

ex 3920 Folhas ou pelfculas de
ion6meros

3922 Obras de plstico

3926

ex Cap.40 Borracha e suas obras; com
exclusdo das posig6es ex
4001, 4005, 4012 e ex 4017,
cujas regras slo definidas a
seguir

ex 4001 Folhas de crepe de borracha
para solas

FabricagAo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
ndo deve exceder
50% do prego do
produto k safda da
fabrica, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
n~o deve exceder
20% do preqo do
produto A safda da
fAbrica

Fabricavdo a partir de
sais parciais de
caracterfsticas
termopl~ticas,
copolfmeros do etileno
e do Acido metacrflico,
parcialmente
neutralizados corn i6es
metd icos,
essencialmente zinco e
s6dio

Fabricagao na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
deve exceder 50% do
pre o do produto A
safda da fAbrica

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
deve exceder 50% do
preco do produto A
safda da fabrica

Laminagem das folhas
de borracha natural

Fabricaq o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas no
deve exceder 25% do
prero do produto A safda
da fabrica

Fabricagdo na qua o
valor de todas as
mattrias utilizadas ndo
deve exceder 25% do
preqo do produto A safda
da fabrica

Vol. 1813. 1-31121
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Designagao das
mercadorias

(2)

Borracha misturada, n~o
vulcanizada, em formas
primArias ou em chapas,
folhas ou tiras

OperagAo de complemento de fabrico
ou transformaggo efectuada em matdrias
nlo originfrias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

FabricavAo na qua] o
valor de todas as
mat~rias utilizadas,
corn excluslo da
borracha natural, n~o
deve exceder 50% do
preco do produto A
safda da f~brica

Pneumgticos recauchutados
ou usados, de borracha;
bandas de rodagem
amovfveis para pneumdticos
e flaps, de borracha:

- Pneumgticos
recauchutados, protectores
macios ou ocos
(semimacigos) de borracha

- Outros

ex 4017 Obras de borracha
endurecida

ex Cap.41 Peles (excepto peles corn
palo) e couros; corn exclusdo
das posig3es ex 4102, 4104
a 4107 e 4109, cujas regras
s.o definidas a seguir

ex 4102 Peles em bruto de ovinos,
depiladas

Recauchutagem de
pneumAticos usados

Fabricaq o a partir de
matdrias de qualquer
posiq5o, excluindo as
mat~rias das posig6es
4011 e 4012

Fabricag~o a partir de
borracha endurecida

Fabricaq o na qua]
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiq~o diferente da do
produto

Depilaqto de peles de
ovinos

Vol. 1813, 1-31121
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Posiqfo
SH n'

(1)

4104
a

4107

4109

Designaqlo das
mercadorias

(2)

Couros e peles, depilados,
corn excluslo das posiq6es
4108 ou 4109

Couros e peles, envernizados
ou revestidos; couros e peles
metalizados

Cap. 42 Obras de couro; artigos de
correeiro ou de seleiro;
artigos de viagem, bolsas e
artefactos semelhantes; obras
de tripa

ex Cap.43 Peles corn palo e suas obras;
peles corn pelo, artificiais;
corn exclusAo das posiq6es
ex 4302 e 4303, cujas regras
sao definidas a seguir

ex 4302 Peles corn pelo curtidas ou
acabadas, reunidas
(montadas):

- Em forma de mantas,
sacos, quadrados, cruzes
ou semelhantes

- Outros

Operaqao de complemento de fabrico
ou transformagao efectuada em matdrias
ndo originlrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Recurtimenta de couros
e peles prd-curtidas
OU
Fabricaqgo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiq~o diferente da do
produto

Fabricaqdo a partir de
couros e peles das
posi 6es 4104 a 4107
desde que o seu valor
ndo exceda 50% do
preqo do produto
safda da fibrica

Fabricaqdo na qual
todas as matdrias
utilizadas s.o
classificadas numa
posiqo diferente da do
produto

Fabricaq.o na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqdo diferente da do
produto

Branqueamento ou
tintura corn corte e
reunido de peles corn
palo curtidas ou
acabadas, ndo reunidas

Fabricag.o a partir de
peles corn pdlo curtidas
ou acabadas, ndo
reunidas

Vol 1813, 1-31121
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Designag;o das
mercadorias

Operaqvo de complemento de fabrico
ou transformaq:o efectuada em matdrias
n~o origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

4303 VestuArio, seus acess6rios e
outros artefactos de peles
corn pNio

ex Cap.44 Madeira, carvio vegetal e
obras de madeira; com
exclusio das posig6es ex
4403, ex 4407, ex 4408,
4409, ex 4410 a ex 4413, ex
4415, ex 4416, 4418 e
ex 4421, cujas regras s~o
definidas a seguir

ex 4403 Madeira simplesmente
esquadriada

ex 4407 Madeira serrada ou
endireitada
longitudinalmente, cortada
ou desenrolada, de espessura
superior a 6 mm, aplainada,
polida ou unida por malhetes

ex 4408 Folhas para folheados e
folhas para contraplacados
ou compensados, de
espessura n~o superior a
6 mm, unidas, e madeira
serrada longitudinalmente,
cortada ou desenrolada, de
espessura n~o superior a
6 mm, aplainada, polida ou
unida por mahetes

Fabricagdo a partir de
peles corn pdlo curtidas
ou acabadas, ndo
reunidas, da posiqAo
4302

Fabricaqio na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posigdo diferente da do
produto

Fabricagdo a partir de
madeira em bruto,
mesmo descascada ou
simplesmente
desbastada

Aplainamento,
polimento ou uniao por
malhetes

Uniao, aplainamento,
polimento e uniao por
malhetes

Vol. 1813, 1-31121
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Designag o das
mercadorias

(2)

Madeira (incluindo os tacos
e frisos para soalhos, ndo
montados) perfilada (corn
espiga, ranhuras, filetes,
entalhes, chanfrada, corn
juntas em V, corn cercadura,
boleada ou semelhantes) ao
longo de uma ou mais
bordas ou faces, mesmo
aplainada, polida ou unida
por malhetes:

- Polida ou unida por
malhetes

- Baquetes e cercaduras de
madeira

- Outra

Baquetes e cercaduras de
madeira para m6veis,
quadros, guarniqdo de
interiores, condutas
elctricas e semelhantes

Opera o de complemento de fabrico
ou transformaqdo efectuada em matdrias
no origin~rias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Polimento ou unido por
malhetes

Fabricagio de baquetes
ou cercaduras de
madeira

Fabricaq~o na qual
todas as matdrias
utilizadas sAo
classificadas numa
posiqlo diferente da do
produto

Fabricaqvo de baquetes
ou cercaduras de
madeira

Fabricagdo a partir de
tqbuas n~o cortadas A
medida

Fabricaq o a partir de
aduelas, serradas nas
duas faces principais
mas sem qualquer
outro trabalho

ex 4415 Caixotes, caixas,
engradados, barricas e
embalagens semelhantes, de
madeira

ex 4416 Barris, cubas, balsas,
dornas, selhas e outras obras
de tanoeiro e respectivas
partes, de madeira

Vol. 1813. 1-31121
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Designaqio dlas
mercadorias

(2)

Obras de carpintaria para
construg6es, incluindo os
paindis celulares, os paindis
para soalhos e as fasquias
para telhados (shingles e
shakes), de madeira:

- Obras de carpintaria para
construg6es

- Baquetes e cercaduras de
madeira

- Outras

Operaq~o de complemento de fabrico
ou transformaggo efectuada em mat~rias
n~o origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricaqio na qua]
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posig~o diferente da do
produto. Contudo,
podem ser utilizados
pain~is celulares de
madeira e fasquias para
telhados (shingles e
shakes)

Fabricaq;o de baquetes
ou cercaduras de
madeira

Fabricaq;o na qua]
todas as matdrias sdo
classificadas numa
posiggo diferente da do
produto

Posigo
SH no

4418

Vol. 1813. 1-31121
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Posigdo Designaq o das
SH no mercadorias

(1) (2)

ex 4421 Madeira preparada para
f6sforos; cavilhas de
madeira. para calgado

ex Cap.45 Cortiga e suas obras; cor
excluslo da posiqlo 4503
cuja regra 6 definida a seguir

Obras de cortiqa natural

Cap. 46 Obras de espartaria ou de
cestaria

Cap. 47 Pastas de madeira ou de-
outras matdrias fibrosas
celul6sicas; desperdfcios e
aparas de papel ou de cartic

ex Cap.48 Papel e cartdo; obras de
pasta de celulose, de papel
ou de cartAo;com excluso
das posig6es ex 4811, 4816,
4817, ex 4818, ex 4819, ex
4820 e ex 4823, cujas regras
slo definidas a seguir

ex 4811 Papel e cartio,
simplesrnente, marcados,
pautados ou quadriculados

Operaqio de complemento de fabrico
ou transformagio efectuada em matdrias
nio origin~rias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricaqdo a partir de
qualquer posiqao, corn
excluslo da madeira
passada fleira da
posiqlo 4409

FabricaqAo na qual
todas as mat~rias
utilizadas sio
classificadas numa
posiqAo diferente da do
produto

Fabricaqlo a partir de
cortiqa da posiqlo 4501

FabricaqAo na qual
todas as matdrias
utilizadas sic
classificadas numa
posigio diferente da do
produto

Fabricaggo na qual
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posiqAo diferente da do
produto

Fabricagdo na qual
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posiqIo diferente da do
produto

FabricaqAo a partir de
matdrias destinadas A
fabricaqio de papel do
capftulo 47
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Posig;o Designaggo das
SH n0  mercadorias

(1) (2)

4816 Papel qufmico, papel
autocopiativo e outros papdis
para c6pia ou duplicaggo
(excepto da posig o 4809),
stencils completos e chapas
off-set, de papel, mesmo
acondicionados em caixas

4817 Envelopes, aerogramas,
bilhetes-postais n~o
ilustrados, cart6es e papdis
para correspond~ncia, de
papel ou cartlo; caixas,
sacos e semelhantes, de
papel ou carto, contendo
um sortido de artigos para
correspondncia

ex 4818 Papel higidnico

ex 4819 Caixas, sacos, bolsas,
cartuchos e outras
embalagens, de papel,
cartio, pasta (ouate) de
celulose ou de mantas de
fibras de celulose

Operaqlo de complemento de fabrico
ou transformaqio efectuada em matdrias
ndo origindrias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

Fabricaglo a partir de
matdrias destinadas a
fabricag3o de papel do
capftulo 47

Fabricag o na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas s~o
classificadas numa
posig~o diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nio deve exceder
50% do preqo do
produto A safda da
fAbrica

Fabricaqdo a partir de
mat~rias destinadas
fabricaq o de papel do
capftulo 47

Fabricaqio na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas sgo
classificadas numa
posig o diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
n~o deve exceder
50% do preqo do
produto A safda da
f;brica
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Designaqo das
mercadorias

Operaq o de complemento de fabrico
ou transformavAo efectuada em matdrias
nio origin~rias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

ex 4820 Blocos de papel para cartas

ex 4823 Outros papdis, cart6es, pasta
( ,i'e) de celulose e mantas
ae . hras de celulose,
cortados em forma pr6pria

ex Cap.49 Livros, jornais, gravuras e
outros produtos das
indilstrias gr~ficas; textos
manuscritos ou
dactilografados, pianos e
plantas; corn exclusdo das
posir6es 4909 e 4910, cujas
regras slo definidas a seguir

Cart6es-postais, impresssos
ou ilustrados; cart6es
impressos corn votos ou
mensagens pessoais, mesmo
ilustrados, corn ou sem
envelopes, guarnig6es ou
aplicaq6es

Calenddrios de qualquer
espdcie, impressos, incluindo
os blocos-calenddrios para
desfolhar:

Fabricaq o na qual o
valor das matdrias
utilizadas n~o deve
exceder 50% do preqo
do produto I safda da
fabrica

Fabricaqdo a partir de
matdrias destinadas k
fabricaqvo de papel do
capftulo 47

Fabricaq.o na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiqdo diferente da do
produto

Fabricago a partir de
matdrias nio
classificadas nas
posiV6es 4909 ou 4911

PosiqAo
SH n*

4909

4910
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Designaqgo das
mercadorias

Operago de complemento de fabrico
ou transformago efectuada em matdrias
nto originlrias que confere a qualidade

de produto originlrio

(3) ou (4)

Calenddrios do tipo
"perpdtuo" ou calenddrios
onde o bloco substitufvel
estA sobre um suporte que
nlo 6 de papel nem de
cartgo

- Outros

ex Cap.50 Seda; corn exclusio das
posi6es ex 5003, 5004 a
ex 5006 e 5007, cujas

regras sAo definidas a seguir

ex 5003 Desperdfcios de seda
(incluindo os casulos de
bichos-da-seda impr6prios
para dobar, os desperdfcios
de fios e os fiapos),
cardados ou penteados

FabricaqAo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas sao
classificadas numa
posiqlo diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
n~o deve exceder
50% do preAo do
produto A safda da
fgbrica

Fabricagio a partir de
matdrias nAo
classificadas nas
posig6es 4909 ou 4911

Fabricagao na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posivAo diferente da do
produto

Cardaq5o ou penteag;o
de desperdfcios de seda

Vol. 1813, 1-31121
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Designaq;o das
mercadorias

Operagio de complemento de fabrico
ou transformaqao efectuada em matdrias
no origindrias que confere a qualidade

de produto originlrio

(3) ou (4)

5004 Fios de seda ou desperdfcios
a de seda
ex 5006

FabricaqAo a partir
de('):

- Seda crua ou
desperdfcios de seda,
cardada ou penteada
ou transformada de
outro modo para a
flagAo

- Outras fibras naturais
nAo cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaqdo

- Matdrias qufmicas ou
pastas taxteis ou

- Matdrias destinadas k
fabricag;o do papel

5007 Tecidos de seda ou de
desperdfcios de seda:

- que contenham fios de
borracha.

Fabricaqdo a partir de
fios simplest (0

(1) As condi,6es especiais aplic~veis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
texteis constam da nota introdut6ria no 5.

Vol 1813. 1-31121

Posiqo
SH n°



146 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

Designaqo das
mercadorias

Operaq;o de complemento de fabrico
ou transformag o efectuada em mat~rias
n~o originlrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

- Outros

ex Cap.51 LA, p~los finos ou
grosseiros; fios e tecidos de
crina; com exclus~o das
posi.6es 5106 a 5110 e 5111
a 5113 cujas regras sgo
definidas a seguir.

Fabricaqvo a partir
de (M):
- Fios de cairo
- Fibras naturais
- Fibras sintdticas ou

artificiais
descontfnuas n~o
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaqao

- Matdrias qufmicas ou
pastas texteis ou

- papel

OU
Estampagem
acompanhada de, pelo
menos, duas operaq6es
de preparaqAo ou de
acabamento (tal como
lavagem,
branqueamento,
mercerizaqgo,
termofixaqio,
feltragem,
calendragem, operaq;o
de resistencia de
encolhimento,
acabamento
permanente,
deslustragem,
impregnaqio,
reparag o e extrac ;o
de n6s), desde que o
valor dos tecidos nio
estampados n~o exceda
47,5% do prego do
produto safda da
fAbrica

Fabricaqgo na qua]
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posiqio diferente da do
produto.

(1) As condig6es especiais aplic~veis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
texteis constam da nota introdut6ria n' 5.

Vol. 1813. 1-31121
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DesignavAo das
mercadorias

Operaqio de complemento de fabrico
ou transformagio efectuada em matdrias
n~o originlrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fios de I5, de palos finos ou
grosseiros ou de crina

Tecidos de I, de palos finos
ou grosseiros ou de crina:
- que contenham fios de

borracha.

Fabricalo a partir
de ()
- seda crua ou

desperdfcios de seda,
cardada ou penteada
ou transformada de
outro modo para
fiaqdo,

- Fibras naturais nao
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaqdo

- Matdrias qufmicas ou
pastas texteis ou

- Matdrias destinadas k
fabricaq o do papel

Fabricagio a partir de
fios simples ()

(I) As condiq6es especiais aplicAveis aos grodutos constitufdos por uma mistura de matdrias
t~xteis constam da nota introdut6ria n 5.
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Designaqio das
mercadorias

Operaq;o de complemento de fabrico
ou transformagio efectuada em matdrias
n~o originArias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

- Outros

ex Cap.52 Algodio, corn exclusgo das
posiq6es 5204 a 5207 e 5208
a 5212 cujas regras slo
definidas a seguir.

Fabricaq o a partir
de (0):
- Fios de cairo
- Fibras naturais
- Fibras sint~ticas ou

artificiais
descontfnuas nio
cardadas nem
penteadas ner
transformadas de
outro modo para a
fiaq;o

- Matdrias qufmicas ou
pastas texteis ou
papel

OU
Estampagem
acompanhada de, pelo
menos, duas operaq6es
de preparaggo ou de
acabamento (tal como
lavagem,
branqueamento,
mercerizaqo,
termofixagio,
feltragem,
calendragem, operaqio
de resistdncia de
encolhimento,
acabamento
permanente,
deslustragem,
impregnavAo,
reparaqio e extracqio
de n6s), desde que o
valor dos tecidos nio
estampados nio exceda
47,5% do preqo do
produto A safda da
fAbrica

FabricagAo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posigo diferente da do
produto.

(1) As condi;6es especiais apliclveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
texteis constam da nota introdut6ria n0 5.
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Designago das
mercadorias

Opera~do de complemento de fabrico
ou transformaqAo efectuada em matdrias
ndo origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fios e linhas de algodo

Tecidos de algoddo:

- que contenham fios de
borracha.

FabricagAo a partir
de 0):
- Seda crua ou

desperdfcios de seda,
cardada, penteada ou
preparada de outro
modo para fiaglo.

- Fibras naturais nlo
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaqdo

- Matdrias qufmicas ou
pastas taxteis ou

- Matdrias destinadas
fabricagdo do papel

Fabricaggo a partir de
fios simples ( )

(1) As condig6es especiais aplicAveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
texteis constam da nota introdut6ria n' 5.

Vol. 1813, 1-31121

Posiqdo
SH n'

5204
a 5207

5208
a 5212
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Designaqo das
mercadorias

Operagvo de complemento de fabrico
ou transformaq o efectuada em matdrias
n~o originArias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

- Outros

ex Cap.53 Outras fibras texteis
vegetais; fios de papel e
tecidos de fios de papel; corn
exclusfo das posiq6es 5306 a
5308 e 5309 a 5311 cujas
regras s~o definidas a seguir.

Fabricaq~o a partir
de (0:
- Fios de cairo
- Fibras naturais
- Fibras sintdicas ou

artificiais
descontfnuas nio
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaq~o

- Matdrias qufmicas ou
pastas tfxteis ou
papel

OU
Estampagem
acompanhada de, pelo
menos, duas operaq6es
de preparaggo ou de
acabamento (tal como
lavagem,
branqueamento,
mercerizagdo,
termofixaqo,
feltragem,
calendragem, operac o
de resisttncia de
encolhimento,
acabamento
permanente,
deslustragem,
impregnaqgo,
reparago e extracqAo
de n6s), desde que o
valor dos tecidos n~o
estampados n~o exceda
47,5% do prego do
produto safda da
fibrica

Fabricag~o na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posigvo diferente da do
produto.

(1) As condiq6es especiais aplicAveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
texteis constam da nota introdut6ria n' 5.

Vol. 1813, 1-31121

Posiao
SH n'
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Designaq o das
mercadorias

(2)

Fios de outras fibras txteis
vegetais; fios de papel

Tecidos de outras fibras
taxteis vegetais; tecidos de
fios de papel:

- que contenhan fios de
borracha.

Posiq-o
SH n'

Fabricaqdo a partir de
fios simples (I)

(1) As condiq6es especiais apliciveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
texteis constam da nota introdut6ria n0 5.

Vol. 1813, 1-31121

Operaq o de complemento de fabrico
ou transformaq;o efectuada em matdrias
nfo originlrias que confere a qualidade

de produto originlrio

(3) ou (4)

FabricaqAo a partir
de 0'):
- Seda crua ou

desperdfcios de seda,
cardada, penteada ou
preparada de outro
modo para a fiag~o.

- Fibras naturais n o
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiao

- Matdrias qufmicas ou
pastas txteis ou

- Matdrias destinadas A
fabricagdo do papel

5306
a 5308

5309
a 5311
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Posigo Designaqlo das Operagio de complemento de fabrico
SH n0  mercadorias ou transformago efectuada em matdrias

nio originArias que confere a quaidade
de produto originrio

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

- Outros FabricagAo a partir
de 0):
- Fios de cairo
- Fibras naturais
- Fibras sint~ticas ou

artificiais
descontfnuas n~o
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiago

- Mat~rias qufmicas ou
pastas txteis ou

- Papel

OU

Estampagem
acompanhada de, pelo
menos, duas operag6es
de preparaglo ou de
acabamento (tal como
lavagem,
branqueamento,
mercerizaqto,
termofixaqao,
feltragem,
calendragem, operag.o
de resist~ncia de
encolhimento,
acabamento
permanente,
deslustragem,
impregnagdo,
reparagao e extracrgo
de n6s), desde que o
valor dos tecidos n~o
estampados n~o exceda
47,5% do preo do
produto A safda da
fabrica

(1) As condig6es especiais aplicAveis aos produtos constitufdos por uma mistura de mat~rias
ttxteis constan da nota introdut6ria no 5.

Vol 1813, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitks 153

Posiqio
SH n0

(1)

5401
a 5406

5407
e 5408

Designaq;o das
mercadorias

(2)

Fios, monofilamentos e
linhas de filamentos
sintdticos ou artificiais

Tecidos de fios de
filamentos sintdticos ou
artificiais:
- que contenham fios de

borracha.

(1) As condig6es especiais aplic;veis aos produtos constitufdos por uma mistura de mat&ias
texteis constam da nota introdut6ria no 5.

Vol. 1813, 1-31121

Operagdo de complemento de fabrico
ou transformaqdo efectuada em matdrias
nio originirias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricagdo a partir
de (0):
- Seda crua ou

desperdfcios de seda,
cardada, penteada ou
preparada de outro
modo para a fiaqio.

- Fibras naturais nio
cardadas nem
penteadas ner
transformadas de
outro modo para a
fiaqdo

- Matdrias qufmicas ou
pastas taxteis ou

- Matdrias destinadas k
fabricaqo do papel

Fabricaqo a partir de
fios simples,'I
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Posir'lo Designaqlo das Operago de complemento de fabrico
SH n°  mercadorias ou transformagdo efectuada em matdrias

nio originArias que confere a qualidade
de produto origin rio

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

- Outros Fabricago a partir
de (I):
- Fios de cairo
- Fibras naturais
- Fibras sintdticas ou

artificiais
descontfnuas n~o
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaqio

- Mat~rias qufmicas ou
pastas t.xteis ou

- Papel

OU

Estampagem
acompanhada de, pelo
menos, duas operagOes
de preparag;o ou de
acabamento (tal como
lavagem,
branqueamento,
mercerizago,
termofixaqo,
feltragem,
calendragem, operaqlo
de resistencia de
encolhimento,
acabamento
permanente,
deslustragem,
impregna 5o,
reparaqgo e extracq;o
de n6s), desde que o
valor dos tecidos nao
estampados n~o exceda
47,5% do preqo do
produto safda da
fabrica

5501 a Fibras sintdticas ou Fabricaqo a partir de
5507 artificiais descontfnuas matdrias qufmicas ou

pastas taxteis.

(1) As condioes especiais apliclveis aos produtos constitufdos por uma mistura de mat.rias
texteis constam da nota introdut6ria n0 5.

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqdo das
mercadorias

Operaqo de complemento de fabrico
ou transformaqlo efectuada em matdrias
nho origindrias que confere a qualidade

de produto origingrio

(3) ou (4)

Fios e linhas para costurar

Tecidos de fibras sintticas
ou artificiais descontfnuas:
- que contenham fios de

borracha.

Fabricaq;o a partir
de (1):
- Seda crua ou

desperdfcios de seda,
cardada, penteada ou
preparada de outro
modo para a fiag;o

- Fibras naturais n~o
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaqdo

- Matdrias qufmicas ou
pastas txteis ou

- Matdrias destinadas A
fabricaqdo do papel

Fabricaqo a partir de
fies simples (1

(1) As condiq6es especiais apliclveis aos produtos constitufdos por uma mistura de mat6rias
txteis constam da nota introdut6ria no 5.

Vol. 1813, 1-31121

PosiQAo
SH n'

5508
a 5511

5512
a 5516
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Designac.Ao das
mercadorias

Operaq;o de complemento de fabrico
ou transformaggo efectuada em matdrias
n~o origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

- Outros

ex Cap.56 Pastas ("ouates"), feltros e
falsos tecidos; fios especiais;
corddis, cordas e cabos;
artigos de cordoaria; corn
exclusio das posir6es 5602,
5604, 5605 e 5606, cujas
regras sio definidas a seguir.

FabicagAo a partir
de ( ):
- Fios de cairo
- Fibras naturals
- Fibras sintdticas ou

artificiais
descontfnuas n~o
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaqSo

- Matdrias qufmicas ou
pastas texteis ou
papel

OU

Estampagem
acompanhada de, pelo
menos, duas operaoes
de preparaqAo ou de
acabamento (tal como
lavagem,
branqueamento,
mercerizaq o,
termofixaq~o,
feltragem,
calendragem, operagAo
de resistencia de
encolhimento,
acabamento
permanente,
deslustragem,
impregnag:o,
reparaq;o e extracqAo
de n6s), desde que o
valor dos tecidos n~o
estampados n~o exceda
47,5% do preqo do
produto A safda da
fibrica

Fab'icago a partir
de ( ):
- Fios do cairo,
- Fibras naturais,
- Matdrias qufmicas ou

pastas texteis, ou
- Mdatrias destinadas

A fabricaqio de papel.

(1) As condiq6es especiais aplicAveis aos produtos constitufdos por uma mistura de mat~rias
txteis constam da nota introdut6ria n 5.

Vol. 1813. 1-31121

Posiqo
SH n°
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Designaq~o das
mercadorias

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transformagdo efectuada em matdrias
n~o origin~rias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

Feltros, recobertos ou
estratificados:

- Feltros agulhados

- Outros

Fabricaq;o a partir
de ('):
- Fibras naturais
- Matdrias qufmicas ou

pastas texteis
No entanto:
- Filamento de

polipropileno da
posivAo 5402,

- Fibras de
polipropileno das
posi 6es 5503 ou
5506, ou

- Cabos de filamentos
de propileno da
posivdo 5501

cuja proporqdo, em
todos os casos, de
fibras ou filamentos
simples seja inferior a
9 decitex, podem ser
utilizados desde que o
seu valor ndo exceda
40% do prei;o do
produto A safda da
fgbrica.

FabricaqAo a partir
de ():
- Fibras naturais,
- Fibras sintdticas ou

artificiais
descontfnuas
fabricadas a partir de
casefna, ou

- Matdrias qufmicas ou
pastas texteis.

(1) As condiq6es especiais aplicaveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
taxteis constam da nota introdut6ria n' 5.

Vol. 1813. 1-31121

Posiqdo
SH no
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Designaggo das
mercadorias

(2)

Fios e cordas de borracha,
recobertos de texteis; fios
texteis, l1minas e formas
semelhantes das posig6es
5404 ou 5405, impregnados,
revestidos, recobertos ou
embainhados de borracha ou
de pldsticos:

- Fios e cordas, de borracha,
recobertos de texteis

- Outros

Fios metAlicos e fios
metalizados, mesmo
revestidos por enrolamento,
constitufdos por fios texteis,
laminas ou formas
semelhantes das posives
5404 ou 5405, combinados
corn metal sob a forma de
fios, de lAminas ou de p6s,
ou recobertos de metal

Operaqao de complemento de fabrico
ou transformagfo efectuada em matdrias
nfo origingrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricado a partir de
fios e cordas, de
borracha, n~o
recobertos de t~xteis.

Fabricaqo a partir
de ('):
- Fibras naturals nAo

cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiagio,

- Matdrias qufmicas ou
pastas taxteis ou

- Matdrias destinadas A
fabricaq;o do papel

Fabricaqgo a partir
de (1):
- Fibras naturals
- Fibras sintdticas ou

artificiais
descontfnuas nfo
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaqo

- Matdrias qutmicas ou
pastas texteis ou

- Matdrias destinadas A
fabricaggo do papel.

(1) As condi,6es especiais aplicgveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
txteis constam da nota introdut6ria no 5.

Vol. 1813, 1-31121

Posiqio
SH no

5605

1994
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Designaq o das
mercadorias

(2)

Fios revestidos por
enrolamento, laminas e
formas semelhantes das
posig6es 5404 ou 5405,
revestidas por enrolamento
(excepto os da posiqlo 5605
e fios de crina revestidos por
enrolamento); fios
denominados "de cadeia"
(chainette)

Cap. 57 Tapetes e outros
revestimentos para
pavimentos, de matdrias
texteis:

- de feltros agulhados

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transformaqao efectuada em matdrias
n~o origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricavdo a partir
de 0'):
- Fibras naturais
- Fibras sint~ticas ou

artificiais
descontfnuas n~o
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaqao

- Mattdrias qufmicas ou
pastas taxteis

- Mat~rias destinadas
fabricaqdo de papel.

Fabricaq~o a partir
de i):
- Fibras naturais
- Mat~rias qufmicas ou

pastas texteis
No entanto:
- Filamento de

polipropileno da
posiglo 5402,

- Fibras de
polipropileno das
posiq6es 5503 ou
5506, ou

- Cabos de filamentos
de propileno da
posiq~o 5501

cuja proporqgo, em
todos os casos, de
fibras ou filamentos
simples seja inferior a
9 decitex, podem ser
utilizados desde que o
seu valor ndo exceda
40% do preqo do
produto a safda da
fgbrica.

(1) As condii6es especiais aplic~veis aos produtos constitufdos por uma mistura de mat6rias
texteis constam da nota introdut6ria no 5.

Vol 1813. 1-31121

Posiqdo
SH no

(1)

5606
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DesignagAo das
mercadorias

(2)

- De outros feltros

Opera do de complemento de fabrico
ou transformaqo efectuada em matdrias
n~o originArias que confere a qualidade

de produto originrio

(3) ou (4)

Fabrica ,o a partir
de (I):
- Fibras naturais n~o

cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiag~o, ou

- Matrias qufmicas ou
pastas de papel

Fabricavgo a partir
de 0):
- Fios do cairo
- Fios de filamentos

sintdticos ou
artificiais,

- Fibras naturals, ou
- Fibras sintdticas ou

artificiais
descontfnuas nlo
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaqo

ex Cap.58 Tecidos especiais; tecidos
tufados; rendas; tapegarias;
passamanarias; bordados;
corn exclusAo das posig6es
5805 e 5810, cujas regras
s~o definidas a seguir:

- combinados com fios de
borracha

Fabricag o a artir de
fios simples ()

(1) As condiVOes especiais aplicdveis aos produtos constitufdos por uma mistura de mat~rias
tdxteis constam da nota introdut6ria n' 5.

Vol 1813, 1-31121

Posiq5o
SH no

- Outros



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

Designagdo das
mercadorias

OperaqAo de complemento de fabrico
ou transformaqAo efectuada em matdrias
n~o originArias que confere a qualidade

de produto originfrio

(3) ou (4)

- Outros

Tapegarias tecidas m~o
(gdnero Gobelino, Flandres,
"Aubusson", "Beauvais" e
semelhantes) e tape;arias
feitas A agulha (por exemplo
em "petit point", ponto de
cruz), mesmoconfeccionadas.

Fab'icaqo a partirde ( ):
- Fibras naturais
- Fibras sintdticas ou

artificiais
descontfnuas ndo
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
aqao

- Matdrias qufmicas ou
pastas tA.xteis

OU

Estampagem
acompanhada de,pelo
menos, duas operaq6es
de preparaq;o ou de
acabamento (tal como
lavagem,
branqueamento,
mercerizaqgo,
termofixa; o,
feltragem,
calendragem, operaqdo
de resistencia de
encolhimento,
acabamento
permanente,
deslustragem,
impregnaqao,
reparao e extracqfo
de n6s), desde que o
valor dos tecidos n~o
estampados nAo exceda
47 ,5% do preqo do
produto safda da
flbrica

FabricaqAo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqgo diferente da do
produto

(i) As condiq6es especiais aplicAveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
txteis constam da nota introdut6ria n' 5.

Vol. 1813, 1-31121

PosiqAo
SH no

5805
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Posiq~o
SH no

(1)

5810

5901

5902

DesignagAo das
mercadorias

(2)

Bordados em peqa, em tiras
ou em motivos para aplicar

Tecidos revestidos de cola
ou de matdrias amiliceas dos
tipos utilizados na
encadernagAo, cartonagem
ou usos semelhantes; telas
para decalque e tubos
transparentes para desenho;
telas preparadas para
pintura; entretelas e tecidos
rfgidos semelhantes dos tipos
utilizados em chapdus e
artefactos de uso semelhante

Telas para pneumAticos
fabricados com fios de alta
tenacidade de nylon ou de
outras poliamidas, de
polidsteres ou de raiom de
viscose:

- que contenham n~o mais
de 90%, em peso, de
taxteis

- Outros

Tecidos impregnados,
revestidos, recobertos ou
estratificados com plAsticos,
excepto os da posigfo 5902

Vol. 1813, 1-31121

Operaq o de complemento de fabrico
ou transformagio efectuada em matdrias
n~o origingrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricaggo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqiio diferente da
do produto

- 0 valor de todas as
mat~rias utilizadas
nao exceda 50% do
preqo do produto A
safda da fAbrica

Fabricaggo a partir de
fios

Fabricaggo a partir de
fios

Fabricago a partir de
matdrias qufmicas ou
de pastas texteis

Fabricaqgo a partir de
fios
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Designaqgo das
mercadorias

Operaqio de complemento de fabrico
ou transforma do efectuada em matdrias
nao originArias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

Lin6leos, mesmo recortados;
revestimentos para
pavimentos constitufdos por
um induto ou recobrimento
aplicado sobre suporte textil,
mesmo recortados

Revestimentos para paredes,
de matdrias txteis:

- Impregnados, revestidos,
recobertos ou estratificados
corn borracha, plAstico ou
outras matdrias

Fabricaqdo a partir de
fios (1)

Fabricaqdo a partir de
fios

(1) As condiq6es especiais apliciveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
txteis constam da nota introdut6ria no 5.

Vol. 1813, 1-31121

Posiqao
SH no

5904

5905
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Posiqio Designaqio das Opera o de complemento de fabrico
SH no mercadorias ou transformaqgo efectuada em matdrias

nao originlrias que confere a qualidade
de produto origindrio

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

- Outros Fabricag~o a partir
de (1):
- Fios de cairo
- Fibras naturais
- Fibras sintdticas ou

artificiais
descontfnuas nio
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaq;o

- Matdrias qufmicas ou
pastas texteis ou
papel

OU

Estampagem
acompanhada de, pelo
menos, duas operaq6es
de preparaqo ou de
acabamento (tal como
lavagem,
branqueamento,
mercerizaq~o,
termofixagAo,
feltragem,
calendragem, operaq~o
de resistencia de
encolhimento,
acabamento
permanente,
deslustragem,
impregnaq.o,
reparag;o e extracqgo
de n6s), desde que o
valor dos tecidos n.o
estampados nio exceda
47,5% do prego do
produto a safda da
fgbrica

5906 Tecidos corn borracha,
excepto os da posiq;o 5902:

(!) As condig6es especiais aplicAveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
texteis constam da nota introdut6ria n" 5.

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqdo das
mercadorias

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transformaqdo efectuada em matrias
ndo origingrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

- Tecidos de malha

- Outros tecidos de fios de
filamentos sint~ticos que
contenham mais de 90%,
em peso, de texteis

- Outros

Outros tecidos impregnados,
revestidos ou recobertos;
telas pintadas para cen~rios
teatrais, fundos de estlddio
ou para usos andlogos

Mechas de mat~rias txteis,
tecidas, entrangadas ou
tricotadas, para candeeiros,
fogareiros, isqueiros, velas e
semelhantes; camnisas de
incandescencia e tecidos
tubulares tricotados para a
sua fabricaqao, mesmo
impregnados:

- Camisas de
incandescencia,
impregnadas

Fabricaglo a partir
de 0'):
- Fibras naturais
- Fibras sintdticas ou

artificiais
descontfnuas ndo
cardadas nem
penteadas ner
transformadas de
outro modo para a
fiaqao

- Matdrias qufmicas ou
pastas txteis

Fabricaqdo a partir de
matdrias qufmicas

Fabricaq~o a partir de
fios

Fabricagdo a partir de
fios

Fabricaqdo a partir de
tecidos tubulares
tricotados

(1) As condi 6es especiais apliciveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
t~xteis constam da nota introdut6ria no 5.

Vol. 1813, 1-31121

Posiq~o
SH nO

5907

5908

165
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Designagdo das
mercadorias

Operaggo de complemento de fabrico
ou transformag~o efectuada em matdrias
n~o origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

- Outros

5909
a 5911

Artigos de matdrias tdxteis
para usos tdcnicos:

- Discos e antis para polir,
com excepvio dos de
feltro, da posiq o 5911

- Outros

Cap. 60 Tecidos de malha

Cap. 61 VestuArio e seus acess6rios,
de malha:

Fabricagdo na qual
todas as matrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiqlo diferente da do
produto

Fabricaq~o a partir de
fios ou a partir de
trapos ou retalhos da
posi go 6310

Fabricag~o a partir de
).

- Fios de cairo
- Fibras naturais
- Fibras sintdticas ou

artificiais
descontfnuas nio
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiago, ou

- Matdrias qufmicas ou
pastas txteis

Fabricaqo a partir de
(I).

- Fios de cairo
- Fibras naturais
- Fibras sint~ticas ou

artificiais
descontfnuas nfo
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaqio, ou

- Matdrias qufmicas ou
pastas txteis

(1) As condiq6es especiais aplictveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
txteis constam da nota introdut6ria n0 5.

Vol. 1813, 1-31121

Posiqo
SH n°
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Designaqdo das
mercadorias

Operaqlo de complemento de fabrico
ou transformagao efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

- Obtidos por costura ou
reunito de duas ou mais
peqas de tecidos de malha
cortados, ou fabricados jA
corn a configuragSo
pr6pria

- Outros

ex Cap.62 Vestudtrio e seus acess6rios,
excepto de malha, corn
exclusdo das posiv6es ex
6202, ex 6204, ex 6206, ex
6209, ex 6210, 6213, 6214,
ex 6216 e 6217, cujas regras
sao definidas a seguir

Fabricaqgo a partir de
fios (1)

Fabricaqlo a partir
de (2):
- Fibras naturais
- Fibras sint~ticas ou

artificiais
descontfnuas ndo
cardadas nem
penteadas nem
transformadas de
outro modo para a
fiaqAo, ou

- Matdrias qufmicas ou
pastas texteis

Fabricavao a partir de
fios (1) (2)

Ver nota introdut6ria no 6
As condiq6es especiais apliclveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
texteis constam da nota introdut6ria n' 5.

Vol. 1813, 1-31121

Posi¢do
SH no

1994
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Designag.o das
mercadorias

Operaq.o de complemento de fabrico
ou transformaqlo efectuada em matdrias
n~o origingrias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

VestuArio de uso feminino e
para bebd e outros acess6rios
de vestuArio para beb6,
bordados

VestuArio resistante ao fogo,
de tecido coberto de uma
camada de polidster
aluminizado

Fabricaqlo a partir de
fios ()
OU
Bordados de tecido ndo
bordado cujo valor nAo
exceda 40% do prego
do produto safda da
fgbrica ()

Fabricago a partir de
fios (I)
Ou
Fabricag;o a partir de
tecido nfo revestido
cujo valor n~o exceda
40% do preqo do
produto safda da
fAbrica (I)

ex 6202,
ex 6204
ex 6206 e
ex 6209

ex 6210,
e
ex 6216

6213
e 6214

- Bordados

- Outros

Fabricaq~o a partir de
fios simples crus (|) (2)

Ou
Fabricaq~o a partir de
tecido n~o bordado
cujo valor n~o exceda
40% do preqo do
produto A safda da
f.brica 0)

Fabricaqio a partir de
fios simples crus (I) (2)

Ver nota introdut6ria no 6
As condi 6es especiais aplic:veis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
texteis constam da nota introdut6ria no 5.

Vol. 1813, 1-31121

Posigao
SH no

Len~os de assoar e de bolso,
xales, 6charpes, lenqos de
pescogo, cachends,
cachec6is, mantilhas, v us e
artefactos semelhantes:
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Designa ;do das
mercadorias

(2)

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transformaq o efectuada em mat.rias
nmo origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Outros acess6rios
confeccionados de vestugrio;
partes de vestudrio ou dos
seus acess6rios, excepto da
posiq o 6212:

- Bordados

- Vestutrio resistente ao
fogo, de tecido coberto de
uma camada de polidster
aluminizado

- Entretelas para golas e
punhos, talhadas

- Outros

Fabricaq~o a partir de
fios (t'
ou
Fabricaqdo a partir de
tecido nao bordado
cujo valor ndo exceda
40% do preqo do
produto A safda da
fbrica (1)

Fabricaq~o a partir de
fios (1)
ou
Fabricaqo a partir de
tecido nao revestido
cujo valor n~o exceda
40% do preqo do
produto safda da
fibrica (1)

Fabricago na qua]:

- Todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posigao diferente da
do produto, e

- o valor de todas as
matdrias utilizadas,
n~o exceda 40% do
preqo do produto A
safda da fibrica

Fabricado a partir de
fios simples (t)

(1) Ver nota introdut6ria no 6

Vol. 1813, 1-31121

Posiqdo
SH no

6217
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Designavgo das
mercadorias

Operaqo de complemento de fabrico
ou transformaqao efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

ex Cap. 63 Outros artefactos t~xteis
confeccionados; sortidos;
artefactos de matdrias
texteis, calhado, chapdus e
artefactos de uso semelhante,
usados; trapos; excepto das
posir6es 6301 a 6304, 6305,
6306, ex 6307 e 6308 cujas
regras sio definidas a seguir

6301 Cobertores e mantas, roupas
a 6304 de casa, etc.; cortinados,

etc.; outros artefactos para
guarnivio de interiores:

Fabricagdo na qual
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posiq;io diferente da do
produto

Vol. 1813, 1-31121
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SH n'
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Designaqdo das
mercadorias

Opera Ao de complemento de fabrico
ou transformaqdo efectuada em matdrias
ndo origindrias que confere a qualidade

de produto origintrio

(3) ou (4)

- De feltro, de falsos tecidos

- Outros:

- Bordados

- Outros

Sacos de quaisquer
dimens6es, para embalagem

Fabricago a partir
de ()
- Fibras naturais
- Matdrias qufmicas ou

pastas texteis

Fabricaqlo a partir de

flos simples crus (t) (2)

OU

FabricaqAo a partir de
tecido (excepto de
malha) nio bordado
cujo valor n~o exceda
40% do preqo do
produto safda da
fgbrica

Fabricaqdo a partir de
fios simples crus (1) (2)

Fabrica 5o a partir
de (0):
- Fibras naturais
- Fibras sintdticas ou

artificiais
descontfnuas n~o
cardadas nem
penteadas nem
preparadas de outro
modo para a fiag~o

- Matdrias qufmicas ou
pastas texteis

(1) As condi 6es especiais aplicAveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
texteis constam da nota introdut6ria no 5.

(2) Para os artigos de malha, excepto eldstica ou corn borracha, obtidos por costura ou reuniao
de pers de tecidos de malha (cortados ou fabricados jA corn configuragdo pr6pria), ver
nota introdut6ria n° 6.

Vol. 1813, 1-31121

Posiqao
SH no

6305
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Designaq~o das
mercadorias

(2)

Encerados, velas para
embarcag6es, para pranchas
ou carros A vela, toldos e
artigos de campismo

- de falsos tecidos

- Outros

Outros artefactos
confeccionados, incluindo os
moldes para vestulrio

Sortidos constitufdos de
cortes de tecido e fios,
mesmo corn acess6rios, para
confecr;go de tapetes,
tapeqarias, toalhas de mesa
ou guardanapos, bordados,
ou de artefactos texteis
semelhantes, em embalagens
para venda a retalho

Calgado

Posiqvo
SH n'

(1) As condir6es especiais apliclveis aos produtos constitufdos por uma mistura de matdrias
taxteis constam da nota introdut6ria n* 5.

Vol. 1813, 1-31121

(1)

6306

Operaqo de complemento de fabrico
ou transformaqlo efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricaqio a partir de
(I).

- Fibras naturais
- Matdrias qufmicas ou

pastas txteis

Fabricaqgo a partir de
fios simples crus (I):

Fabricaq;o na qual o
valor das matdrias
utilizadas ndo exceda
40% do preqo do
produto A safda da
fabrica

Cada artigo que
constitui o sortido deve
satisfazer a regra que
Ihe seria aplicada se
este nio estivesse
inclufdo no sortido.
Contudo, o sortido
pode conter produtos
n~o origindrios desde
que o seu valor total
n~o exceda 15% do
preqo do sortido A
safda da fgbrica

Fabricaqvo a partir de
matdrias de qualquer
posiqio, corn excluso
de conjuntos
constitufdos pela parte
superior do calqado
fixada A primeira sola
ou a outra qualquer
pare inferior da
posiq~o 6406.

6307

6308

6401
a 6405
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Designaqdo das
mercadorias

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transformaqdo efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

6406 Partes de calqado; palmilhas
amovfveis; reforcos
interiores e artefactos
semelhantes amovfveis;
polainas, perneiras e
artefactos semelhantes e suas
partes

ex Cap. 65 Chap.us e artefactos de uso
semelhante, e suas partes;
excepto das posiq6es 6503 e
6505 cujas regras s~o
definidas a seguir

6503 Chapdus e outros artefactos
de uso semelhante, de feltro,
obtidos a partir dos esboqos
ou discos da posiq~o 6501,
mesmo guarnecidos

6505 Chapdus e outros artefactos
de uso semelhante, de malha
ou confeccionados corn
rendas, feltro ou outros
produtos texteis, em peqa
(mas nio em tiras), mesmo
guarnecidos; coifas e redes,
para o cabelo, de qualquer
matdria, mesmo guarnecidas

ex Cap.66 Guarda-chuvas, sombrinhas
e guarda-s6is, bengalas,
assentos, chicotes, pingalins
e suas partes; excepto da
posiqdo 6601 cujas regras
sio definidas a seguir

Fabricaq~o na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiq~o diferente do do
produto

Fabricagdo na qual as
matdrias utilizadas slo
classificadas numa
posiq~o diferente da do
produto

Fabricaqdo a partir de
fios ou fibras txteis (I)

Fabricaq~o a partir de
fios ou fibras t.xteis (1)

Fabricaqdo na qual
todas as mat.rias
utilizadas slo
classificadas numa
posiq~o diferente da do
produto

Posi¢do
SH n'

Vol. 1813, 1-31121
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Posigao
SH n'

Designag~o das
mercadorias

Guarda-chuvas, sombrinhas
e guarda-s6is (incluindo as
bengalas-guarda-chuva e os
guarda-s6is de jardim e
semelhantes)

Cap. 67 Penas e penugem preparadas
e suas obras; flores
artificias; obras de cabelo

ex Cap.68 Obras de pedra, gesso,
cimento, amianto, mica ou
de mat.rias semelhantes;
com exclus~o das posiq6es
ex 6803, ex 6812, e
ex 6814, cujas regras slo
definidas a seguir

ex 6803 Obras de ard6sia natural ou
aglomerada

ex 6812 Obras de amianto ou de
misturas A base de amianto
ou A base de amianto e de
carbonato de magndsio

ex 6814 Obras de mica, incluindo a
mica aglomerada ou
reconstitufda, com suporte
de papel, cartAo ou outras
matdrias

Cap. 69 Produtos cerlmicos

Operagao de complemento de fabrico
ou transformaqio efectuada em mat~rias
nio origintrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricaqvo na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 50% do prego
do produto A safda da
fabrica

Fabricag~o na qua] as
matdrias utilizadas slo
classificadas numa
posig.o diferente da do
produto

Fabricag~o na qual as
matdrias utilizadas sao
classificadas numa
posiq~o diferente da do
produto

Fabricaqo a partir de
ard6sia natural
trabalhada

FabricaqAo a partir de
materiais de qualquer
posigao

Fabricag~o a partir da
mica trabalhada
(incluindo a mica
aglomerada ou
reconstitufda)

Fabricaqgo na qua] as
matdrias utilizadas sao
classificadas numa
posiv.[o diferente da do
produto

Vol. 1813, 1-31121
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Posiqo Designaqgo das
SH no mercadorias

(1) (2)

ex Cap.70 Vidros e suas obras, excepto
das posi, es 7006, 7007,
7008, 7009, 7010, 7013 e ex
7019 cujas regras sAo
definidas a seguir

Vidro das posiq6es 7003,
7004 ou 7005, recurvado,
biselado, gravado, brocado,
esmaltado ou trabalhado de
outro modo mas ndo
emoldurado ner associado a
outras matdrias

Vidros de seguranqa,
constitufdos por vidros
temperados ou formados por
folhas coladas

Vidros isolantes de paredes
mtiltiplas

Espelhos de vidro, mesmo
emoldurados, incluindo os
espelhos retrovisores

Garraffes, garrafas, frascos,
boi6es, vasos, embalagens
tubulares, ampolas ou outros
recipientes de vidro,
pr6prios para transporte ou
embalagem; boi6es de vidro
para conserva, rolhas,
tampas e outros dispositivos
de uso semelhante, de vidro

Operaqo de complemento de fabrico
ou transformaqio efectuada em matdrias
n~o originArias que confere a qualidade

de produto originlrio

(3) ou (4)

Fabricaq~o na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiqgo diferente da do
produto

Fabricaqio a partir de
matdrias da posi Ao
7001

FabricaqAo a partir de
matdrias da posigdo
n° 7001

Fabricaqdo a partir de
mat~rias da posigdo
7001

Fabricaq1o a partir de
matdrias da posig~o
7001

Fabricag~o na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posig~o diferente da do
produto
OU
Recorte de objectos de
vidro, desde que o seu
valor n~o exceda 50%
do preqo do produto A
safda da fAbrica

Vol. 1813, 1-31121
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7007

7008

7009

7010
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Posir'Ao
SH n°

(1)

7013

Designag~o das
mercadorias

(2)

Objectos de vidro para
serviro de mesa, cozinha,
toucador, escrit6rio,
ornamentagdo de interiores
ou usos semelhantes, excepto
os das posirv6es 7010 ou
7018

ex 7019 Obras (excluindo os fios) de
fibra de vidro

Operaqo de complemento de fabrico
ou transformaqo efectuada em matdrias
n~o originArias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricaqio na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posigio diferente da do
produto
Ou
Recorte de objectos de
vidro, desde que o seu
valor n~o exceda 50%
do preqo do produto A
safda da fibrica
Ou
Decoraq o manual
(corn exclus o de
serigrafia) de objectos
de vidro soprados
m~o desde sue o seu
valor e vidro n~o
exceda 50% do prego
do produto A safda da
f~brica

Fabricag~o a partir de:
- Mechas, mesmo

ligeiramente torcidas
(rovings) e fios n~o
coloridos, cortados
Ou n~o,

- LA de vidro

ex Cap.71 Pdrolas naturais ou
cultivadas, pedras preciosas
ou semipreciosas e
semelhantes, metais
preciosos, metais folheados
ou chapeados de metais
preciosos, e suas obras;
bijutarias; moedas; excepto
das posiq6es ex 7102, ex
7103, ex 7104, 7106, ex
7107, -108, ex 7109, 7110,
ex 7111, 7116 e 7117 cujas
regras sdo definidas a seguir

Fabricaggo na qual
todas as matdrias
utilizadas s.o
classificadas numa
posiq~o diferente da do
produto

Vol. 1813, 1-31121
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Designa Ao das
mercadorias

(2)

Pedras preciosas ou
semipreciosas, trabalhadas
(naturais, sintdticas ou
reconstitufdas)

Operaqgo de complemento de fabrico
ou transforma Ao efectuada em matdrias
ndo originArias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricaqo a partir de
pedras preciosas ou
semipreciosas, em
bruto

Metais preciosos:

ex 7102,
ex 7103
e
ex 7104

7106,
7108
e 7110 FabricaqAo a partir de

mattrias n~o
classificadas nas
posic6es 7106, 7108 ou
7110
OU
Separaq o electrolftica,
tdrmica ou qufmica, de
metais preciosos das
posiq6es 7106, 7108 ou
7110
OU
Liga de metais
preciosos das posiq6es
7106, 7108 ou 7110
entre si ou com metais
comuns

Fabricaq.o a partir de
metais preciosos, em
formas brutas

Fabricaqdo a partir de
metais folheados ou
chapeados de metais
preciosos, em formas
brutas
Fabrica .o na qual o
valor de todos os
materiais utilizados ndo
excede 50% do prevo
do produto A safda da
f:brica

Vol 1813, 1-31121

PosiqAo
SH no

- Em formas brutas

- Semimanufacturados ou em
p6

Metais folheados ou
chapeados de metals
preciosos,
semimanufacturados

Obras de pdrolas naturais ou
cultivadas, pedras preciosas
ou semipreciosas, pedras
sint~ticas ou reconstitufdas

ex 7107,
ex 7109
e
ex 7111

7116
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Posi;Ao
SH no

Designaggo das
mercadorias

Operagio de complemento de fabrico
ou transformago efectuada em matdrias
nio origingrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)(1)

7117 Bijutarias

ex Cap.72 Ferro fundido, ferro e ago;
excepto das posi,6es 7207,
7208 a 7216, 7217, ex 7218,
7219 a 7222, 7223, ex 7224,
7225 a 7227, 7228 e 7229
cujas regras s~o definidas a
seguir

7207 Produtos
semimanufacturados, de
ferro ou de agos n~o ligados

7208 Produtos laminados pianos,
a 7216 fio-mAquina, perfis de ferro

ou de ago n~o ligados

7217 Fios de ferro ou de aos n~o
ligados

Fabricago na qual
todas as mat.rias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiggo diferente da do
produto
OU
Fabricaq o a partir de
partes de metais
comuns, nlo dourados
nem prateados nem
platinados desde que o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 50% do preqo
do produto safda da
fibrica

FabricagAo na qua]
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiq;o diferente da do
produto

Fabricaqao a partir de
matdrias das posiq6es
7201, 7202, 7203,
7204 e 7205

Fabricagao a partir de
ferro ou de a:os n~o
ligados em lingotes ou
outras formas
primArias da posig;o
7206

Fabricag:o a partir de
matdrias
semimanufacturadas
em ferro ou ago n~o
ligados da posiAo
7207

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqdo das
mercadorias

Operaqio de complemento de fabrico
ou transforma 5o efectuada em matdrias
ndo origindrias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

ex 72 18, Produtos
7219 semimanufacturados,
a 7222 produtos laminados pianos,

fio-mAquina, perils de aqo
inoxidiveis

7223 Fios de aqo inoxidAveis

ex 7224, Produtos
7225 semimanufacturados,
a 7227 produtos laminados pianos,

fio-m quina, peris de
outros aros ligados

7228 Barras e peris, de outras
ligas de aqo: barras ocas
para perfuraqao de ligas de
ao e ago ndo ligado

7229 Fios de outras ligas de aqo

ex Cap.73 Obras de ferro fundido,
ferro ou ago; excepto das
posiq3es ex 7301, 7302,
7304, 7305, 7306, ex 7307,
7308 e ex 7315 cujas regras
sdo definidas a seguir

ex 7301 Estacas-pranchas

Fabricaqdo a partir de
aqos inoxidAveis em
lingotes ou outras
formas primdrias da
posiq~o 7218

Fabricaqo a partir de
matdrias
semimanufacturadas
em aqos inoxidiveis da
posiao 7218

Fabricaqo a partir de
outros aqos em lingotes
ou outras formas
prim 'ias da posiqo
7224

Fabricago a partir de
aqos em lingotes ou
outras formas
primArias das posiq6es
7206, 7218 ou 7224

Fabricaqao a partir de
matdrias
semimanufacturadas
noutras ligas de a~o da
posiq.o 7224

Fabricaqio na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posiqo diferente da do
produto.

Fabricaqdo a partir de
mat6rias da posiqdo
7206

Posiqio
SH no

Vol. 1813, 1-31121
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Posigao Designagio das
SH no mercadorias

(1) (2)

7302 Elementos de vias fdrreas,
de ferro fundido, ferro ou
ago: carris ou trilhos,
contracarris ou contratrilhos
e cremalheiras, agulhas,
cr6ssimas, alavancas para
comando de agulhas e outros
elementos de cruzamentos e
desvios, dormentes, eclissas
(talas) de junglo, coxins de
trilho, cantoneiras, placas de
apoio ou assentamento,
placas de aperto, placas e
tirantes de separagio e
outras pegas pr6prias para a
fixaqo, articulag£o, apoio
ou junq;o de trilhos ou
carris

7304 Tubos e perfis ocos, sem
7305 costura, de ferro ou ago
e 7306

ex 7307 Acess6rios para tubos de
agos inoxidgveis (ISO no
X5CrNiMo 1712), que
consistem em vdrias pegas

Operaq£o de complemento de fabrico
ou transformaq~o efectuada em matdrias
n~o origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

FabricagAo a partir de
matdrias das posiq6es
7206

Fabricaggo a partir de
matdrias das posig6es
7206, 7207, 7218 ou
7224

Torneamento, furago,
mandrilagem ou
escariagem, roscagem,
rebarbagem de pedaqos
de metal forjado cujo
valor ndo exceda 35%
do preqo do produto A
safda da fAbrica

Vol. 1813, 1-31121
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Posiqo
SH n°

ex 7315 Correntes antiderrapantes

ex Cap. 74 Cobre e suas obras corn
exclus~o dos produtos das
posiq6es 7401, 7402, 7403,
7404 e 7405, cujas regras
sdo definidas a seguir

Mates de cobre; cobre de
cimentagdo (precipitado de
cobre)

Operacdo de complemento de fabrico
ou transformaqdo efectuada em matdrias
ndo origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricagdo na qual
todas as matdrias
utilizadas sto
classificadas numa
posigo diferente da do
produto. Contudo, os
perfis obtidos por
soldadura da posigvo
7301 n~o podem set
utilizados

Fabricaqdo na qual o
valor das matdrias da
posi Ao 7315 utilizadas
n~o exceda 50% do
preqo do produto A
safda da fibrica

Fabricag.io na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas s~o
classificadas numa
posiqgo diferente da
do produto e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
exceda 50% do preqo
do produto A safda da
fAbrica

Fabricaqdo na qual
todas as matdrias
utilizadas so
classificadas numa
posiqao diferente da do
produto

Vol. 1813. 1-31121

Designago das
mercadorias

(2)

Construoes e suas partes
(por exemplo: pontes e
elementos de pontes,
comportas, torres, pilonos
ou p6rticos, pilares, colunas,
armaq6es, estruturas para
telhados, portas ejanelas e
seus caixilhos, alizares e
soleiras, portas de correr,
balaustradas), de ferro
fundido, ferro ou aqo,
excepto as construq6es
prefabricadas da posiqfo
9406; chapas, barras, perfis,
tubos e semelhantes de ferro
fundido, ferro ou ago,
pr6prios para construq6es

(1)

7308
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Designaq~o das
mercadorias

(2)

Cobre nio afinado; Anodos
de cobre para afinago
electrol ftica

Operaq1o de complemento de fabrico
ou transformallo efectuada em matdrias
no origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabrica 5o na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiqvo diferente da do
produto

Cobre afinado e ligas de
cobre, em formas brutas:

- cobre afinado

- ligas de cobre

Desperdfcios, resfduos e
sucata de cobre

Ligas-mdes de cobre

Fabricago na qual
todas as mat~rias
utilizadas s~o
classificadas numa
posi 5o diferente da do
produto

Fabricaq1o a partir de
cobre afinado
(refinado), em formas
brutas, desperdfcios,
resfduos e sucata

Fabricaqlo na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiq;o diferente da do
produto

Fabricaggo na qual
todas as mat~rias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiqvo diferente da do
produto

Vol 1813, 1-31121

Posigio
SH no

(1)

7402

7403

7404

7405



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

Designaqo das
mercadorias

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transformaq;o efectuada em matdrias
nao origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

ex Cap.75 Nfquel e suas obras; excepto
das posig6es 7501 a 7503
cujas regras sio definidas a
seguir

7501 Mates de nfquel, sinters de
a 7503 6xidos de nfquel e outros

produtos intermedidrios da
metalurgia do nfquel; nfquel
em formas brutas;
desperdfcios, resfduos e
sucata de nfquel

ex Cap.76 Alumfnio e suas obras;
excepto das posig6es 7601,
7602 e ex 7616 cujas regras
slo definidas a seguir

7601 Alumfnio em formas brutas

7602 Desperdfcios, resfduos e
sucata, de alumfnio

Fabricaqdo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas sdo
classificadas numa
posiqdo diferente da
do produto e

- 0 valor de todas as
matrias utilizadas
n~o exceda 50% do
preqo do produto I
safda da ftbrica

Fabrica~ao na qual
todas as mat~rias
utilizadas s.o
classificadas numa
posig;o diferente da do
produto

Fabrica 5o na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas so
classificadas numa
posiqao diferente da
do produto e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
ndo exceda 50% do
pre o do produto
safda da fibrica

Fabricaqdo atravds de
tratamento tdrmico ou
electrolftico de
alumfnio n~o ligado ou
de desperdfcios,
resfduos e sucata, de
alumfnio

Fabricaqao atravds de
tratamento tdrmico ou
electrolftico de
alumfnio nao ligado ou
de desperdfcios,
resfduos e sucata, de
alumfnio

Posiao
SH n'

Vol 1813, 1-31121
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Posiq o
SH n*

Designaq o das
mercadorias

ex 7616 Outras obras de alumfnio
que nlo telas metAlicas
(compreendendo as telas
contfnuas ou sem fim),
grelhas ou redes, em fios de
alumfnio, de chapas ou tiras
estiradas, em alumfnio

ex Cap.78 Chumbo e suas obras;
excepto das posiq6es 7801
7802, cujas regras slo
definidas a seguir

Chumbo em formas brutas:

- Chumbo afinado (refinado)

Operaq;o de complemento de fabrico
ou transformaq;o efectuada em mat~rias
nio origin~rias que confere a qualidade

de produto origin.rio

(3) ou (4)

Fabricaqio na qual:
- Todas as mat.rias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqdo diferente da
do produto. No
entanto, podem ser
utilizadas telas
metAlicas
(compreendendo as
telas contfnuas ou
sem fim), grelhas ou
redes, em fio
alumfnio, ou chapas
ou tiras estiradas, em
alumfnio, e

- 0 valor de todas as
mat~rias utilizadas
nio exceda 50% do
prero do produto
safda da fAbrica

Fabricag.o na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas so
classificadas numa
posivbo diferente da
do produto e

- 0 valor de todas as
mat~rias utilizadas
nbo exceda 50% do
prego do produto A
safda da fAbrica

Fabricagdo a partir de
obras de chumbo

Vol. 1813. 1-31121
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Operagio de complemento de fabrico
ou transformagao efectuada em matdrias
ndo originlrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

- Outros

Designa ;go das
mercadorias

(2)

Fabricagio na qual
todas as matdrias
utilizadas so
classificadas numa
posiglo diferente da do
produto. No entanto,
ndo podem ser
utilizados desperdfcios,
resfduos e sucata, da
posiqio 7802

Fabricaglo na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posigdo diferente da do
produto.

Fabricaqio na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas sdo
classificadas numa
posiqio diferente da
do produto e

- 0 valor de todas as
matrias utilizadas
nao exceda 50% do
preqo do produto A
safda da fabrica

Fabricaqdo na qual
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posiqio diferente da do
produto. No entanto,
nao podem ser
utilizados desperdfcios,
resfduos e sucata, da
posi o 7902

FabricaqAo na qual
todas as matdrias
utilizadas s.o
classificadas numa
posigdo diferente da do
produto.

7802 Desperdfcios, resfduos e
sucata, de chumbo

ex Cap.79 Zinco e suas obras, excepto
das posiv6es 7901 e 7902,
cujas regras slo definidas a
seguir

7901 Zinco em formas brutas

7902 Desperdfcios, resfduos e
sucata, de zinco

Vol. 1813, 1-31121

Posiqao
SH no
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Designagdo das
mercadorias

Operagdo de complemento de fabrico
ou transformavgo efectuada em matdrias
nlo origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

ex Cap.80 Estanho e suas obras,
excepto das posigOes 8001,
8002 e 8007, cujas regras
s~o definidas a seguir

Estanho em formas brutas

8002 e Desperdfcios, resfduos e
8007 sucata de estanho; outras

obras de estanho

ex Cap.81 Outros metais comuns,
ceramais ("cermets"); obras
dessas matdrias:

- Outros metais comuns,
forjados; obras dessas
matdrias

- Outros

Fabricaggo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqAo diferente da
do produto e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nio exceda 50% do
prego do produto A
safda da fabrica

Fabricaggo na qua]
todas as mat~rias
utilizadas s~o
classificadas numa
posigdo diferente da do
produto. No entanto,
n~o podem ser
utilizados desperdfcios,
resfduos e sucata,da
posig o 8002

Fabricag1o na qual
todas as mat~rias
utilizadas s~o
classificadas numa
posigfo diferente da do
produto.

Fabricaq~o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas
classificadas na mesma
posigio que o do
produto n~o exceda
50% do prero do
produto A safda da
fabrica

Fabricagdo na qual
todas as matdrias
utilizadas so
classificadas numa
posiq1o diferente da do
produto.

Vol. 1813. 1-31121.

Posigao
SH n'
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Posiqdo Designaqlo das
SH no mercadorias

(1) (2)

ex Cap.82 Ferramentas, artefactos de
cutelaria e talheres e suas
partes, de metais comuns;
excepto das posigdes 8206,
8207, 8208, ex 8211, 8214 e
8215 cujas regras slo
definidas a seguir

Ferramentas de pelo menos
duas das posig6es 8202 a
8205, acondicionadas em
sortidos para venda a retalho

Ferramentas intercambilveis
para ferramentas manuais,
mesmo mecAnicas, ou para
mAquinas-ferramentas (por
exemplo: de embutir,
estampar, puncionar, roscar,
furar, brocar, brochar,
fresar, tornear, aparafusar)
incluindo as fieiras
de estiragem ou de extrusAo,
para metais, e as ferramentas
de perfuraglo ou de
sondagem

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transforma¢do efectuada em matdrias
ndo originArias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricaqio na qual
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posigio diferente da do
produto.

Fabricaqdo na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posigdo diferente das
posig6es 8202 a 8205.
Contudo, as
ferramentas das
posig6es 8202 a 8205
podem ser inclufdas no
sortido, desde que o
seu valor nio exceda
15% do prero do
sortido t safda da
fabrica

Fabricag o na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas sdo
classificadas numa
posiqdo diferente da
do produto e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
prevo do produto A
safda da fabrica

Vol 1813, 1-31121
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Posigao Designaq;o das
SH no mercadorias

(1) (2)

8208 Facas e Ihminas cortantes,
para miquinas ou para
aparelhos mecanicos

ex 8211 Facas corn Iaminas cortantes
ou serrilhadas (incluindo as
podadeiras de Ianiinas
m6veis), excepto da posiq;o
8208

8214 Outros artigos de cutelaria
(por exemplo: mAquinas de
cortar o cabelo ou tosquiar,
fendeleiras, cutelos,
incluindo os de agougue e de
cozinha, e corta-papdis);
utensflios e sortidos de
utensflios de manicuro ou de
pedicuro (incluindo as limas
para unhas)

8215 Colheres, garfos, conchas,
escumadeiras, ps para
tortas, facas especiais para
peixe ou para manteiga,
pinas para ati~car e
artefactos semelhantes

ex Cap.83 Obras diversas de metais
comuns; excepto da posigAo
ex 8306 cujas regras slo
definidas a seguir

OperaqAo de complemento de fabrico
ou transformaq;o efectuada em matdrias
ndo origindrias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

FabricaqAo na qua]:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiglo diferente da
do produto e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
preio do produto A
safda da fabrica

FabricaqAo na qua]
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posigo diferente da do
produto. No entanto,
),odem ser utilizadas
Ininas de facas e

cabos de metais
comuns

FabricaqAo na qual
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posilAo diferente da do
produto. No entanto,
podem ser utilizados
cabos de metais
comuns

FabricaqAo na qual
todas as matdrias
utilizadas sAo
classificadas numa
posiq;o diferente da do
produto. No entanto,
podem ser utilizados
cabos de metais
comuns

FabricagAo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqAo diferente da doroduto.

lo ento, podem ser
utilizados cabos de
metals comuns

Vol. 1813. 1-31121
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Designavoo das
mercadorias

Operaqio de complemento de fabrico
ou transformaoo efectuada em matdrias
nio originirias que confere a qualidade

de produto originlrio

(3) ou (4)

ex 8306 Estatuetas e outros objectos
de omamentaqlo, de metais
comuns

ex Cap.84 Reactores nucleares,
caldeiras, m~quinas,
aparelhos e instrumentos
mecbnicos, e seus
componentes; excepto das
posiQ6es ex 8401, 8402,
8403, ex 8404, 8406 a 8409,
8411, 8412, ex 8413,
ex 8414, 8415, 8418,
ex 8419, 8420, 8423, 8425 a
8430, ex 8431, 8439, 8441,
8444 a 8447, ex 8448, 8452,
8456 a 8466, 8469 a 8472,
8480, 8482, 8484 e 8485,
cujas regras slo definidas a
seguir

ex 8401 Elementos combustfveis,
para reactores nucleares (I)

Fabricaqio na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiq o diferente da do
produto. Contudo, as
outras mattrias da
posiqvo 8306 podem
ser utilizadas desde que
o seu valor nlo exceda
30% do prero do
produto A safda da
fgbrica

Fabricaqto na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqlo diferente da
do produto

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
prero do produto A
safda da fabrica

Fabricaqio na qua]
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posig;o diferente da do
produto

Fabricaqlo na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas nbo
exceda 30% do preqo do
produto k safda da
f'brica

Fabricaqdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nbo
exceda 30% do preao do
produto A safda da
fabrica

(1) Esta regra 6 apliclvel atd 31 de Dezembro de 1993

Vol. 1813. 1-31121

Posi o
SH no
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Designaggo das
mercadorias

Operaq o de complemento de fabrico
ou transformaqgo efectuada em matdrias
ngo origin~rias que confere a qualidade

de produto origin:rio

(3) ou (4)

Posiq§o
SH n'

(1)

8402

8403
e
ex 8404

Caldeiras de vapor ou
geradores de vapor
(excluindo as caldeiras para
aquecimento central
concebidas para produgio de
Agua quente e vapor de baixa
pressio); caldeiras
denominadas de "Agua
sobreaquecida"

Caldeiras para aquecimento
central, excepto as da
posigio 8402, e aparelhos
auxiliares para caldeiras para
aquecimento central

Turbinas a vapor

Motores de pistAo,
alternativo ou rotativo, de
igni i;o por fafsca (motores
de exploslo)

Motores de pistio, de
igniqlo por compressio
(motores diesel ou semi-
diesel)

Partes reconhecfveis como
exclusiva ou principalmente
destinadas aos motores das
posig6es 8407 ou 8408

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matrias utilizadas no
exceda 25% do prego do
produto A safda da
fibrica

Fabricaq;o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 40% do pre:o do
produto I safda da
fabrica

Vol 1813, 1-31121

Fabricaq o na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas sio
classificadas numa
posiqio diferente da
do produto

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
preqo do produto A
safda da fabrica

FabricaqAo na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posigio diferente da
das posioes 8403 ou
8404.

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 40% do preqo
do produto A safda da
fabrica

Fabricado na qual o
valor de todas as
matrias utilizadas nao
exceda 40% do preco
do produto A safda da
fbrica

Fabricaq~o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 40% do prego
do produto A safda da
fabrica

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 40% do prego
do produto A safda da
fabrica

8406

8407

8408

8409
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Designaqio das
mercadorias

Opera;Ao de complemento de fabrico
ou transformaqgo efectuada em matdrias
nlo origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Turborreactores,
turbopropulsores e outras
turbinas a gis

Outros motores e m~quinas
motrizes

ex 8413 Bombas volumdtricas
rotativas

ex 8414 Ventiladores industriais e
semelhantes

FabricagAo na qua]:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posigio diferente da
do produto

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
n~o exceda 40% do
prero do produto I
safda da fabrica

- Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
prero do produto A
safda da fAbrica

Fabricago na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas sAo
classificadas numa
posiio diferente da
do produto

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
prego do produto A
safda da fabrica

Fabricaggo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas suo
classificadas numa
posiqlo diferente da
do produto

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
preo do produto A
safda da fabrica

Fabricaglo na qua o
valor de todas as
matdrias utilizadas nuo
exceda 25% do prevo do
produto A safda da
fabrica

Fabricago na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
exceda 25% do preco do
produto I safda da
fgbrica

Fabricaggo na qua] o
valor de todas as
mat~rias utilizadas nAo
exceda 25% do preqo do
produto A safda da
fAbrica

Vol. 1813. 1-31121

Posiqlo
SH n'
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Designaqo das
mercadorias

Operaqio de complemento de fabrico
ou transformavgo efectuada em matdrias
ndo origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Mlquinas e aparelhos de ar
condicionado contendo um
ventilador motorizado e
dispositivos pr6prios para
modificar a temperatura e a
humidade, incluindo as
m~quinas e aparelhos em
que a humidade ndo seja
reguldvel separadamente

Refrigeradores, congeladores
(freezers) e outros materiais,
m~quinas e aparelhos para a
produgdo de frio, corn
equipamento el6ctrico ou
outro; bombas de calor
excluindo as mAquinas e
aparelhos de ar condicionado
da posigo 8415

Fabricaqvo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 40% do prego
do produto k safda da
fabrica

Fabricaqvo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas s~o
classificadas numa
posiqo diferente da
do produto

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
n~o exceda 40% do
preqo do produto k
safda da fabrica

- 0 valor das matdrias
ndo originlrias n~o
exceda o valor das
matdrias originlrias
utilizadas

Fabricaggo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 25% do prego do
produto safda da
fabrica

Vol. 1813, 1-31121

Posivdo
SH n'

8415
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Designaqgo das
mercadorias

Operag~o de complemento de fabrico
ou transformaqio efectuada em matdrias
nio origin~rias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

ex 8419 Aparelhos e dispositivos
destinados is inddstrias da
madeira, da pasta de papel e
do carto

8420 Calandras e laminadores,
excepto os destinados ao
tratamento de metais ou
vidro, e seus cilindros

Fabricaoo na qua]:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
prego do produto A
safda da f'brica e

- Dentro do limite
acima indicado, as
mattrias classificadas
na mesma posioo do
produto s6 podem
ser utilizadas atd ao
valor de 25% do
pre4o do produto A
safda da fabrica

Fabricavgo na qua]:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nAo exceda 40% do
preco do produto
safda da fabrica

- Dentro do limite
acima indicado, as
matdrias classificadas
na mesma posirgo do
produto s podem
ser utilizadas atd ao
valor de 25% do
preqo do produto A
safda da fabrica

Fabrica;1o na qua o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do prevo do
produto A safda da
fabrica

Fabricag~o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do prego do
produto A safda da
fabrica

Vol. 1813,1-31121
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Designaq.o das
mercadorias

(2)

Aparelhos e instrumentos de
pesagem, incluindo as
b6sculas e balanqas para
verificar peqas fabricadas,
excluindo as balanqas
sensfveis a pesos nao
superiores a 5 cg; pesos para
quaisquer balangas

MAquinas e aparelhos de
elevaq o, de carga, descarga
ou de movimentaglo

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transformaqdo efectuada em mat~rias
nao originrias que confere a qualidade

de produto origintrio

(3) ou (4)

Fabricaqlo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posigo diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
preo do produto A
safda da fabrica

Fabrica do na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
preqo do produto k
safda da fabrica e

- Dentro do limite
acima indicado, as
matdrias classificadas
na posiqdo 8431 s6
podem ser utilizadas
atd ao valor de 10%
do preo do produto
I safda da fabrica

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matrias utilizadas n~o
exceda 25% do preo do
produto safda da
fAbrica

Fabricaqdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
exceda 30% do preqo do
produto safda da
flbrica

"Bulldozers", "angledozers",
niveladoras,
raspotransportadoras
(scrapers), p s mec.nicas,
escavadoras, carregadoras e
pAs carregadoras,
compactadores e rolos ou
cilindros compressores,
autopropulsores:

- Rolos ou cilindros
compressores

Fabricavao na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 40% do prego
do produto A safda da
fAbrica

Posiqdo
SH n°

(1)

8423

8425
a
8428

8429
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Designaglo das
mercadorias

Operaq o de complemento de fabrico
ou transformaqo efectuada em matdrias
nlo origin~rias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

- Outros

Outras mAquinas e aparelhos
de terraplanagem,
nivelamento, raspagem,
escavaqio, compactaqlo,
extracgio ou perfurago da
terra, de minerais ou
mindrios; bate-estacas e
arranca-estacas; limpa-neves

ex 8431 Partes reconhecfveis como
exclusiva ou principalmente
destinadas a rolos ou
cilindros compressores

Fabricaqlo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
no exceda 40% do
pre4;o do produto
safda da f~brica e

- Dentro do limite
acima indicado, as
matdrias classificadas
na posiqio 8431 s6
podem ser utilizadas
atd ao valor de 10%
do prero do produto
A safda da fabrica

FabricaqAo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
prewo do produto A
safda da fgbrica e

- Dentro do limite
acima indicado, as
matdrias classificadas
na posi Ao 8431 s6
podem ser utilizadas
atd ao valor de 10%
do preto do produto

safda da f:brica

Fabricaq;o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 40% do preo
do produto t safda da
fAbrica

Fabricaggo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do pre;o do
produto A safda da
fabrica

Fabricag~o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do preqo do
produto A safda da
f~brica

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqo das
mercadorias

Operaqlo de complemento de fabrico
ou transformaqio efectuada em matdrias
n o originirias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

MAquinas e aparelhos, para
fabricao de pasta de
matdrias fibrosas celul6sicas
ou para fabricaqo ou
acabamento de papel ou
cart~o

Outras mdquinas e
aparelhos, para o trabalho da
pasta de papel, do papel ou
do cartio, incluindo as
cortadeiras de todos os tipos

M~quinas utilizadas na
indtistria textil das posigaes
8444 a 8447

(1)

8439

8441

Fabricag o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do prego do
produto safda da
fabrica

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do preqo do
produto A safda da
fibrica

Posiq o
SH n'

FabricaqAo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
n2o exceda 40% do
pre~o do produto A
safda da f~brica e

- Dentro do limite
acima indicado, as
matdrias classificadas
na mesma posiqdo do
produto s6 podem
ser utilizadas atd ao
valor de 25% do
prego do produto
safda da fabrica

Fabricaq;o na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
ndo exceda 40% do
preqo do produto A
safda da fgbrica e

- Dentro do limite
acima indicado, as
matdrias classificadas
na mesma posiqlo do
produto s6 podem
ser utilizadas atd ao
valor de 25% do
preio do produto A
safda da fabrica

Fabricaglo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 40% do prero
do produto a safda da
fabrica

8444 a
8447

Vol 1813, 1-31121
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Operaqlo de complemento de fabrico
ou transformagio efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

FabricaqAo na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 40% do preco
do produto I safda da
f'brica

FabricagAo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
preqo do produto A
safda da f'brica,

- 0 valor de todas as
matdrias nAo
origin~rias utilizadas
na montagem da
cabeca (excluindo o
motor) nio exceda o
valor das matdrias
origindrias utilizadas
e

- Os mecanismos de
tens~o do fio, o
mecanismo de
crochet e o
mecanismo de
ziguezague utilizados
jA slo origindrios

Designaqgto das
mercadorias

(2)

ex 8448 M~quinas e aparelhos,
auxiliares, para as mAquinas
das posi,6es 8444 e 8445

MAquinas de costura,
excepto as de coser
(costurar) cadernos da
posiqlo 8440; m6veis, bases
e tampas, pr6prios para
mdquinas de costura; agulhas
para m~quinas de costura

- M:quinas de costura que
faqam unicamente o ponto
de iangadeira e cuja cabeqa
pese, no mtximo, 16 kg
sem motor ou 17 kg corn
motor

Vol. 1813, 1-31121
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DesignaqAo das
mercadorias

Operao de complemento de fabrico
ou transformaqao efectuada em mat~rias
ndo origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

- Outros

MAquinas e
m~quinas-ferramentas das
posig6es 8456 a 8466 e
partes e acess6rios

M~quinas e aparelhos de
escrit6rio (mlquinas de
escrever, miquinas de
calcular, mgquinas
autom~ticas para
processamento de dados e
suas unidades,
fotocopiadoras, agrafadoras,
por exemplo)

Caixas de fundiggo; placas
de fundo para moldes;
modelos para moldes;
moldes para metais (excepto
lingoteiras), carbonetos
meLdicos, vidro, matdrias
minerais, borracha ou
plIstico

Rolamentos de esferas, de
roletes ou de agulhas

Fabricaglo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 40% do prero
do produto k safda da
fibrica

FabricaA;o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 40% do preqo
do produto A safda da
fgbrica

Fabricaq o na qual o
valor de todas as
mat6rias utilizadas nto
exceda 40% do preqo
do produto A safda da
fabrica

Fabricaqdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 50% do preto
do produto k safda da
fibrica

Fabricaqo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqo diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
n~o exceda 40% do
preqo do produto k
safda da fabrica,

Fabricagao na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 25% do prero do
produto k safda da
fAbrica

Vol. 1813, 1-31121
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8456

08466

8469 a
8472

8480

8482
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Designaqgo das
mercadorias

OperaqIo de complemento de fabrico
ou transformagio efectuada em matdrias
n~o origin~rias que confere a quaidade

de produto originArio

(3) ou (4)

Juntas metaloplAsticas; jogos
ou sortidos de juntas de
composiQ:es diferentes,
apresentados em bolsas,
envelopes ou embalagens
semelhantes

Partes de m~quinas ou de
aparelhos, nio especificadas
nem compreendidas em
outras posig6es do presente
capftulo, nAo contendo
conex6es el6ctricas, partes
isoladas electricamente,
bobinas, contactos ner
quaisquer outros elementos
com caracterfsticas elctricas

Fabricaggo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nlo
exceda 40% do preo
do produto A safda da
fAbrica

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 40% do prego
do produto b safda da
fabrica

ex Cap.85 MAquinas, aparelhos e
material el.ctrico e suas
partes; aparelhos de
gravaglo ou de reproduggo
de som, aparelhos de
gravaggo ou de reprodugdo
de imagens e de som em
televisdo e seus componentes
e acess6rios; corn exclusdo
dos produtos classificados
nas posiQ:es e partes de
posi, es 8501, 8502, ex
8518, 8519 a 8529, 8535 a
8537, ex 8541, 8542, 8544 a
8548, cujas regras slo
definidas a seguir

Fabricaqdo na qua]:
- Todas as matdrias

utilizadas s~o
classificadas numa
posiqlo diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
prero do produto A
safda da fabrica,

FabricagAo na qua o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
exceda 30% do prego do
produto A safda da
fgbrica

Vol. 1813. 1-31121

Posiq o
SH nO

8485



200 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1994

Designa io das
mercadorias

Operado de complemento de fabrico
ou transformaqdo efectuada em mat~rias
n o origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Motores e geradores,
elctricos, excepto os grupos
electrogdneos

Grupos electrogdneos e
conversores rotativos,
eltricos

Fabricagdo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
prero do produto A
safda da f~brica, e

- Dentro do limite
acima indicado, as
matdrias classificadas
na posiqlo 85 03 s6
podem ser utilizadas
atd ao valor de 10%
do preqo do produto

safda da fabrica

Fabricaqdo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
preqo do produto 4
safda da fabrica, e

- Dentro do limite
acima indicado, as
mat~rias classificadas
nas posiq6es 8501 ou
8503, tomadas no
seu conjunto, s6
podem ser utilizadas
at ao valor de 10%
do prero do produto
A safda da fabrica

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 30% do prego do
produto t safda da
fabrica

Fabricaqdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 30% do preio do
produto k safda da
fabrica

Posigso
SH no

8502
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Designaqo das
mercadorias

Operaggo de complemento de fabrico
ou transformagdo efectuada em matdrias
nio originlrias que confere a qualidade

de produto originkrio

(3) ou (4)

ex 8518 Microfones e seus suportes;
altifalantes, mesmo
montados nos seus
receptAculos; amplificadores
elctricos de
audiofrequ~ncia; aparelhos
el&ctricos de amplificago de
som

Fabricaqio na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
prego do produto A
safda da fabrica, e

- 0 valor das matdrias
nio origingrias
utilizadas nio exceda
o valor das matdrias
origin rias utilizadas

Fabricaq o na qua o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 25% do preqo do
produto A safda da
f'brica

8519 Gira-discos, electrofones,
leitores de cassetes e outros
aparelhos de reproduggo de
som, sem dispositivo de
gravagio de som

- Gramofones elctricos Fabricaglo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
prevo do produto k
safda da fAbrica, e

- 0 valor de todas as
mat~rias ndo
origindrias utilizadas
nio exceda o valor
das matdrias
originArias utilizadas

Fabricaglo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nfo
exceda 25% do prego do
produto A safda da
fdbrica

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqdo das
mercadorias

Operaqlo de complemento de fabrico
ou transformaqao efectuada em matdrias
n.o origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

- Outros

Gravadores de suportes
magndticos e outros
aparelhos de gravagdo de
som, mesmo corn dispositivo
de reproduqdo de som
incorporado

Fabricaggo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
prego do produto I
safda da f~brica, e

- 0 valor de todas as
matdrias nao
origindrias utilizadas
nAo exceda o valor
das mat~rias
origindrias utilizadas

Fabricaqdo na qual:
- 0 valor de todas as

mat.rias utilizadas
nAo exceda 40% do
preo do produto A
safda da fabrica, e

- 0 valor de todas as
matdrias nao
originrias utilizadas
n~o exceda o valor
das matdrias
origin rias utilizadas

Fabricag o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do prevo do
produto A safda da
fabrica

Fabricaqdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do preqo do
produto A safda da
fabrica

Vol. 1813, 1-31121
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DesignagAo das
mercadorias

Operaqto de complemento de fabrico
ou transformaqgo efectuada em matdrias
niAo originirias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Aparelhos videof6nicos de
gravagio ou de reproduqio

Componentes e acess6rios
dos aparelhos das posiq6es
8519 a 8521

Suportes preparados para
gravagio de som ou para
gravag6es semelhantes, nao
gravados, excepto os
produtos do capftulo 37

Discos, fitas e outros
suportes para gravaqio de
som ou para gravag6es
semelhantes, gravados,
incluindo os moldes e
matrizes galvinicos para
fabricaglo de discos, corn
exclusao dos produtos do
capftulo 37:

FabricaQio na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
prego do produto A
safda da fgbrica, e

- 0 valor de todas as
matdrias nio
originArias utilizadas
nio exceda o valor
das matdrias
origindrias utilizadas

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 40% do prego
do produto A safda da
fabrica

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 40% do prego
do produto I safda da
ftbrica

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 30% do prego do
produto A safda da
fgbrica

Vol. 1813, 1-31121
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DesignagAo das
mercadorias

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transformaqao efectuada em matdrias
nao originirias que confere a qualidade

de produto origin rio

(3) ou (4)

- Moldes e matrizes
galvanicos para fabricaqdo
de discos

- Outros

Aparelhos emissores
(transmissores) de
radiotelefonia,
radiotelegrafia, radiodifusio
ou televisdo, mesmo
incorporando urn aparelho
de recepqlo ou um aparelho
de registo ou de reproduqdo
de sor; camaras de televisdo

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 40% do pre4,o
do produto a safda da
fa'brica

FabricaqAo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
preco do produto k
safda da fabrica, e

- Dentro do limite
acima indicado, as
matdrias classificadas
na posiqdo 85 23 s6
podem ser utilizados
atd ao valor de 10%
do prego do produto
A safda da fabrica

Fabricaqio na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utiiizadas
nao exceda 40% do
preqo do produto k
safda da fabrica,

- 0 valor de todas as
matdrias n~o
origindrias utilizadas
ndo exceda o valor
das matdrias
origingrias utilizadas

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 30% do prego do
produto A safda da
fabrica

Fabrica Ao na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas no
exceda 25% do preqo do
produto safda da
fgbrica

Posiq5o
SH no

8525
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Designagdo das
mercadorias

Operaqlo de complemento de fabrico
ou transformaqio efectuada em matdrias
n~o originArias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

Aparelhos de radiodetecq o
e de radiossondagem (radar),
aparelhos de radionavegaglo
e aparelhos de
radiotelecomando

Aparelhos receptores para
radiotelefonia,
radiotelegrafia ou
radiodifusio, mesmo
combinados, num mesmo
gabinete ou inv6lucro, com
aparelho de gravaqio ou de
reproduqio de som, ou corn
um rel6gio

Fabricaqlo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
n~o exceda 40% do
preqo do produto I
safda da fabrica,

- 0 valor de todas as
matdrias n~o
origindrias utilizadas
nio exceda o valor
das matdrias
originkrias utilizadas

Fabricaqio na qual:
- O valor de todas as

matdrias utilizadas
nlo exceda 40% do
preqo do produto k
safda da fabrica,

- 0 valor de todas as
matdrias n~o
origindrias utilizadas
nto exceda o valor
das matdrias
origindrias utilizadas
e

FabricaqAo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 25% do preo do
produto A safda da
fabrica

Fabricag o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 25% do preqo do
produto A safda da
fabrica

Aparelhos receptores de
televislo (incluindo os
monitores e projectores de
vfdeo), mesmo combinados,
num mesmo gabinete ou
inv6lucro, corn aparelhos
receptores de radiodifusio
ou com aparelhos de
gravaqAo ou de reproduqAo
de som ou de imagens

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqo das
mercadorias

Operaqio de complemento de fabrico
ou transformaqdo efectuada em matdrias
nio originArias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

- Aparelhos videoftnicos de
gravaqlo ou de
reproduq~o, com
sintonizador de vfdeo

- Outros

FabricaqSo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
preco do produto I
safda da fabrica,

- 0 valor de todas as
mat~rias nio
originlrias utilizadas
nio exceda o valor
das matdrias
origindrias utilizadas

Fabrica So na qual:
- 0 valor de todas as

mat~rias utilizadas
nao exceda 40% do
preqo do produto A
safda da fgbrica,

- 0 valor de todas as
matdrias ndo
origindrias utilizadas
ndo exceda o valor
das matdrias
originArias utilizadas

Fabricaq o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 30% do preqo do
produto k safda da
fbrica

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 25% do preqo do
produto A safda da
f:brica

Componentes reconhecfveis
como exclusiva ou
principalmente destinadas
aos aparelhos das posig6es
8525 a 8526

- Destinadas para uso
exclusivo ou principal em
aparelhos videof6nicos de
gravaqlo ou de reprodug~o

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 40% do preqo
do produto A safda da
fabrica

Vol. 1813, 1-31121
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DesignaqAo das
mercadorias

Operaqo de complemento de fabrico
ou transformago efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

- Outros

Aparelhos para interrupqgo,
seccionarnento, protecqgo,
derivaoo, ligai;Ao ou
conexio de circuitos
elctricos

Fabricagdo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
prero do produto A
safda da fabrica,

- 0 valor de todas as
matdrias nto
origingrias utilizadas
n~o exceda o valor
das matdrias
origindrias utilizadas

Fabricagio na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nlo exceda 40% do
preto do produto
safda da fbrica,

- Dentro do limite
acima indicado, as
matdrias classificadas
na posigfo 8538 s6
podem ser utilizadas
atd ao valor de 10%
do preo do produto
A safda da fbrica

Fabricaglo na qua]:

O valor de
todas as
matdrias
utilizadas no
exceda 25%
do preqo do
produto A
safda da
fbrica,

Fabricaglo na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do prego do
produto A safda da
fbrica

Vol 1813, 1-31121
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Designaqdo das
mercadorias

Operaqgo de complemento de fabrico
ou transformaqAo efectuada em matdrias
nao origindrias que confere a qualidade

de produto originfrio

(3) ou (4)

8537 Quadros, paindis, consolas,
cabinas, arrnArios (incluindo
os de comando digital) e
outros suportes, corn dois ou
mais aparelhos das posi 6es
8535 ou 8536, para comando
el6ctrico ou distribuig;o de
energia eltrica, incluindo
os que incorporam
instrumentos ou aparelhos do
capftulo 90, excepto os
aparelhos de comutagAo da
posiqdo 8517

ex 8541 Dfodos, transfstores e
dispositivos semelhantes a
semicondutores, corn
excluslo dos discos (wafers)
ainda n~o cortados em
microchapas

Fabricaqio na qual:
- O valor de todas as

matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
preo do produto I
safda da fbrica,

- Dentro do limite
acima indicado, as
matdrias classificadas
na posi,;o 85 38 s6
podem ser utilizadas
atd ao valor de 10%
do preto do produto
a safda da fabrica

Fabricaqlo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqdo diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
ndo exceda 40% do
preco do produto a
safda da fAbrica,

Fabricaqlo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nAo
exceda 30% do prego do
produto I safda da
fabrica

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 25% do prego do
produto t safda da
fabrica

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqlo das
mercadorias

Operaqio de complemento de fabrico
ou transformav;go efectuada em matdrias
nio originlrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Circuitos integrados e
microconjuntos electr6nicos

Fios, cabos (incluindo os
cabos coaxiais) e outros
condutores, isolados para
usos eldctricos (incluindo os
envernizados ou oxidados
anodicamente), mesmo com
peqas de conexlo; cabos de
fibras 6pticas, eonstitufdos
por fibras embainhadas
individualmente, mesmo
com condutores el~ctricos ou
munidos de pegas de
conexio

Elctrodos de carbono,
escovas de carbono, carbono
para lampadas ou para pilhas
e outros artigos de grafite ou
de carbono, corn ou sem
metal, para usos el~ctricos

(1)

8542 Fabricaglo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 25% do prego do
produto A safda da
fabrica

Vol. 1813, 1-31121

Posiq~o
SH no

Fabricago na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nlo exceda 40% do
prero do produto A
safda da f~brica,

- Dentro do limite
acima indicado, as
matdrias classificadas
na posiglo 8541 ou
8542 s6 podem ser
utilizadas atd ao
valor de 10% do
preqo do produto A
safda da f~brica

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
mat~rias utilizadas n~o
exceda 40% do preqo
do produto A safda da
fgbrica

Fabricagio na qual o
valor de todas as
mat~rias utilizadas n~o
exceda 40% do preqo
do produto A safda da
fabrica
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Designa Ao das
mercadorias

Operaggo de complemento de fabrico
ou transformago efectuada em matdrias
nao origindrias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

Isoladores de qualquer
matdria, para usos elctricos

Peqas isolantes, inteiramente
de matdrias isolantes, ou
corn simples peqas metAlicas
de montagem (suportes
roscados, por exemplo)
incorporadas na massa, para
mIquinas, aparelhos e
instalaq6es eldctricas,
excepto os isoladores da
posig o 8546; tubos
isoladores e suas peas de
ligagAo, de metais comuns,
isolados interiormente

Componentes elctricos de
m~quinas e aparelhos, nao
especificadas nem
compreendidas noutras
posig6es do presente capftulo

Vefculos e material para vias
fdrreas ou semelhantes e
seus componentes

Fabricag~o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
exceda 40% do prego
do produto k saida da
fabrica

FabricaAo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
exceda 40% do prero
do produto A safda da
fabrica

Fabricagao na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n.o
exceda 40% do prero
do produto k safda da
fabrica

FabricarAo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 40% do preo
do produto safda da
f~brica

Vol. 1813, 1-31121

Posiqdo
SH n°

8546

8547

8548

8601 a
8607
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Designaqo das
mercadorias

Operaq~o de complemento de fabrico
ou transformagAo efectuada em matdrias
nlo origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Material fixo de vias f4rreas
ou semelhantes; aparelhos
mecAnicos (incluindo os
electromecAnicos) de
sinalizago, de seguranqa, de
controlo ou de comando para
vias fdrreas ou semelhantes,
rodovidrias ou fluviais, para
dreas ou parques de
estacionamento, instalag0es
portudrias ou para
aer6dromos; seus
componentes

8609 Contentores, incluindo os de
transporte de fluidos,
especialmente concebidos e
equipados para um ou vgrios
meios de transporte

ex Cap. 87 Vefculos autorn6veis,
tractores, ciclos e outros
vefculos terrestres, seus
componentes e acess6rios;
corn exclusio dos
classificados nas posioes
8709 a 8711, ex 8712, 8715
e 8716, cujas regras estAo
definidas a seguir

Vefculos autom6veis ser
dispositivo de elevag~o, dos
tipos utilizados em fabricas,
armazdns, portos ou
aeroportos, para o transporte
de mercadorias a curtas
distAncias; carros-tractores
dos tipos utilizados nas
estag6es ferrovilrias; seus
componentes

Fabricaglo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas sio
classificadas numa
posic o diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
n~o exceda 40% do
preco do produto A
safda da fbrica,

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 40% do preo
do produto k safda da
fbrica

Fabricag~o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nlo
exceda 40% do prero
do produto b safda da
fbrica

Fabricaq.o na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas s~o
classificadas numa
posigdo diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
prero do produto A
safda da fabrica,

Fabricaqdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do pre o do
produto I safda da
fabrica

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
mat~rias utilizadas nlo
exceda 30% do preqo do
produto 4 safda da
fbrica

Vol. 1813, 1-31121

PosiqAo
SH n'
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Designag;io das
mercadorias

(2)

Operaqao de complemento de fabrico
ou transforma~lo efectuada em matdrias
n1o origindrias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

Vefculos e carros blindados
de combate, armados ou
nio, e seus componentes

Motociclos (incluindo os
ciclomotores) e outros ciclos
equipados corn motor
auxiliar, mesmo corn carro
lateral; carros laterais ("side-
cars")

- Corn motor de pistlo

alternativo, de cilindrada:

- Ngo superior a 50 cm 3

Fabricaggo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posigAo diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nlo exceda 40% do
pre'o do produto A
safda da f~brica,

FabricaqAo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
preqo do produto I
safda da fabrica e

- 0 valor de todas as
matdrias n~o
origindrias utilizadas
nlo exceda o valor
das matdrias
originArias utilizadas

Fabricagao na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 30% do prego do
produto I safda da
fgbrica

Fabricaqvo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 20% do prero do
produto k safda da
fabrica

Vol. 1813. 1-31121

Posido
SH no

8710

1994
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Designaq o das
mercadorias

Operaqio de complemento de fabrico
ou transformaqlo efectuada em matdrias
nAo originlrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

- Superior a 50 cm3

- Outros

ex 8712 Bicicletas sem rolamentos de
esferas

Fabricaoo na qua]:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
prero do produto k
safda da fAbrica e

- 0 valor de todas as
matdrias nio
originlrias utilizadas
nio exceda o valor
das matdrias
origindrias utilizadas

Fabricagdo na qua]:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
prego do produto k
safda da fabrica e

- 0 valor de todas as
matdrias nio
origindrias utilizadas
nlo exceda o valor
das mat~rias
origindrias utilizadas

Fabricaglo a partir de
matdrias de quaiquer
posiglo com exclusao
das matdrias da posiqio
8714

FabricaqAo na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas nAo
exceda 25% do preqo do
produto I safda da
fAbrica

FabricaqAo na qua o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 30% do prego do
produto A safda da
fAbrica

Fabricagao na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas no
exceda 30% do prevo do
produto A safda da
fabrica

Vol. 1813. 1-31121

PosiVso
SH no
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Posigao
SH n'

Designa do das
mercadorias

Operaq o de complemento de fabrico
ou transformagAo efectuada em matdrias
ndo originirias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Carrinhos e vefculos
semelhantes para transporte
de crianqas, e seus
componentes

Reboques e semi-reboques
para quaisquer vefculos;
outros vefculos n-o
autopropulsores; seus
componentes

ex Cap. 88 Aeronaves e outros
apareihos adreos ou
espaciais, e seus
componentes, excepto das
posipaes ex 8804 e 8805,
cuja regras sio definidas a
seguir

ex 8804 P~ra-quedas girat6rios

8805 Aparelhos e dispositivos
para lanqamento de vefculos
a~reos; aparelhos e
dispositivos para aterragem
de vefculos adreos em
porta-avi6es e aparelhos e
dispositivos semelhantes;
simuladores de v6o; seus
componentes

(1)

8715

8716

Fabricaqio na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqlo diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
prero do produto I
safda da fabrica,

Fabricagdo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas sdo
classificadas numa
POsi;o diferente da
o produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
ndo exceda 40% do
prego do produto A
safda da fabrica,

FabricaqAo na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posiqio diferente da do
produto

Fabricagdo a partir de
matdrias de qualquer
posito, incluindo as
matrias da posi;do
8804

Fabricaqdo na qual
todas as matdrias
utilizadas s~o
classificadas numa
posiqio diferente da do
produto

Vol. 1813, 1-31121

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do preco do
produto k safda da
fabrica

Fabricaggo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 30% do prego do
produto k safda da
fbrica

Fabricaq;o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 40% do prego do
produto A safda da
fabrica

FabricaqAo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nto
exceda 40% do prevo do
produto safda da
f1brica

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
mat.rias utilizadas nio
exceda 30% do prego do
produto k safda da
fabrica
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Operaqo de complemento de fabrico
ou transformaqio efectuada em matdrias
n~o origindrias que confere a quaidade

de produto originArio

(3) ou (4)

Designaqlo das
mercadorias

(2)

Cap. 89 Embarcag6es e estruturas
flutuantes

ex Cap. 90 Instrumentos e aparelhos de
6ptica, fotografia ou
cinematografia, medida,
controlo ou de precisgo;
instrumentos e aparelhos
m&ico-cirirgicos; suas
partes e acess6rios; corn
exclusgo dos classificados
has posig6es oupartes de
posig6es 9001, 9002, 9004,
ex 9005, ex 9006, 9007,
9011, ex 9014, 9015 a 9020
e 9024 a 9033 cujas regras
sio definidas a seguir

9001 Fibras 6pticas e feixes de
fibras 6pticas; cabos de
fibras 6pticas, excepto os da
posigAo 8544; matdrias
polarizantes, em folhas ou
emplacas; lentes (incluindo
as de contacto), prismas,
espelhos e outros elementos
de 6ptica de quaquer
matdria, nao montados,
excepto os de vidro nio
trabahados opticamente

FabricaqAo na qua
todas as matdrias
utilizadas sio
classificadas numa
posic lo diferente da do
produto. Contudo, os
cascos de navios da
posiqlo 8906 nio
podem ser utilizados

Fabrica io na qua]:
- Todas as matdrias

utilizadas sgo
classificadas numa
posiqio diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
preqo doproduto A
safda da f~briea,

Fabricaqio na qua o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 40% dopreqo
do produto A safda da
fAbrica

Fabricaggo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 40% do prero do
produto A safda daf~brica

Fabricagao na qua o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 30% do prego do
p roduto A safda da
f9brica

Vol. 1813, 1-31121

Posigdo
SH n0
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Designaqlo das
mercadorias

OperarAo de complemento de fabrico
ou transformaqlo efectuada em matdrias
nao origindrias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

Lentes, prismas, espelhos e
outros elementos de 6ptica,
de qualquer matdria,
montados, para instrumentos
e aparelhos, excepto os de
vidro n~o trabalhados
opticamente

6culos para correcgio,
protecgo ou outros fins e
artigos semelhantes

ex 9005 Bindculos, lunetas, incluindo
as astron6micas, telesc6pios
6pticos, e suas armaoes,
corn excluslo dos
instrumentos de astronomia e
suas arrna'6es

Fabrica Ao na qual o
valor de todas as
mat~rias utilizadas ndo
exceda 40% dopreo
do produto A safda da
fabrica

Fabricaq¢o na qual o
valor de todas as
mat~rias utilizadas n~o
exceda 40% dopreqo
do produto 4 safda da
fabrica

Fabricaqao na qual:
- Todas as mat~rias

utilizadas sdo
classificadas numa
posiqdo diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
mat~rias utilizadas
ndo exceda 40% do
preqo do produto k
safda da f&brica,

- 0 valor de todas as
matdrias n~o
origin 'ias utilizadas
n~o exceda o valor
das mat~rias
origin1rias utilizadas

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do preo do
produto I safda da
fgbrica

Vol. 1813, 1-31121

Posiio
SH no

9002

9004
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Designaggo das
mercadorias

Operag o de complemento de fabrico
ou transformagio efectuada em matdrias
nao origingrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

ex 9006 Aparelhos fotogrAficos;
aparelhos e dispositivos,
incluindo as lAmpadas e
tubos, de luz relampago
(flash), para fotografia,
excepto as lLmpadas de
igniqlo eltrica

CAmaras e projectores,
cinematogrificos, mesmo
com aparelhos de gravaqio
ou de reprodurlo de som
incorporados

Fabricaglo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
Psirio diferente da
o produto, e

- O valor de todas as
matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
prero do produto A
safda da fabrica,

- 0 valor de todas as
matdrias nao
originirias utilizadas
nao exceda o valor
das matdrias
originArias utilizadas

Fabricaqgo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqlo diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nlo exceda 40% do
prego do produto k
safda da fAbrica,

- 0 valor de todas as
matdrias nio
origingrias utilizadas
nao exceda o valor
das matdrias
originArias utilizadas

Fabricaggo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do prero do
produto k safda da
fAbrica

Fabricaggo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do prero do
produto I safda da
fabrica

Vol. 1813, 1-31121

Posiqlo
SH n'

1994
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Operaqio de complemento de fabrico
ou transformaqio efectuada em matdrias
nio originArias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Designaqdo das
mercadorias

(2)

Microsc6pios 6pticos,
incluindo os microscdpios
para microfotografia,
microcinematografia ou
microprojecqAo

ex 9014 Outros instrumentos e
aparelhos de navegagio

Instrumentos e aparelhos de
geodesia, topografia,
agrimensura, nivelamento,
fotogrametria, hidrografia,
oceanografia, hidrologia,
meteorologia ou geoffsica,
excepto bussolas; teldmetros

Balangas sensfveis a pesos
iguais ou inferiores a 5 cg,
com ou sem pesos

FabricaqGo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posigo diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
prero doprodutosafda da fabrica,

- 0 valor de todas as
matdrias n~o
origin rias utilizadas
nio exceda o valor
das matrias
origindrias utilizadas

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nfo
exceda 40% do prero
do produto saida da
f'brica

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nfo
exceda 40% do prego
do produto A safda da
fabrica

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 40% doprero
do produto I safda da
fAbrica

Fabricaqto na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 30% do prego do
produto k safda da
fZbrica

Posiqo
SH no

9015

9016

Vol. 1813, 1-31121
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Designaq o das
mercadorias

Operaqio de complemento de fabrico
ou transformaqAo efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

Instrumentos de desenho, de
trarado ou de cAlculo (por
exemplo: n'mquinas de
desenhar, pant6grafos,
transferidores, estojos de
desenho geomtrico, rdguas
de cAJculo e discos de
cAlculo); instrumentos de
medida de distAncias de uso
manual (por exemplo:
metros, micr6metros,
paqurmetros e calibres), no
especificados nem
compreendidos noutras
posi,6es do presente capftulo

Instrumentos e aparelhos
para medicina, cirurgia,
odontologia e veteringria,
incluindo os aparelhos de
cintilografia e outros
aparelhos electrom6dicos,
bern como os aparelhos para
testes visuais

-Cadeiras de dentista corn
aparelhos de odontologia

-Outros

Fabricaglo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nlo
exceda 40% dopreco
do produto I saida da
f~brica

Fabricagio a partir de
matdrias de qualquer
posiao, incluindo a
partir de outras
matdrias da posiggo
9018

Fabricaggo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas sAo
classificadas numa
posiggo diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
n~o exceda 40% do
preqo do produto A
safda da f~brica,

Fabricaqio na qua o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 40% do prego do
produto A safda da
f'brica

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 25% do prego do
produto A safda da
fabrica

Vol. 1813, 1-31121

PosiqAo
SH n°

9017

9018
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Designaqlo das
mercadorias

Operaqao de complemento de fabrico
ou transformaqlo efectuada em matdrias
nao originlrias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

Aparelhos de mecanoterapia;
aparelhos de massagem;
aparelhos de psicotecnica;
aparelhos de ozonoterapia,
de oxigenoterapia, de
aerossolterapia, aparelhos
respirat6rios de reanimaqao
e outros aparelhos de terapia
respirat6ria

Outros aparelhos
respirat6rios e mscaras
contra gases, excepto as
rnscaras de protecqao
desprovidas de mecanismo e
de elemento filtrante
amovfvel

M~quinas e aparelhos para
ensaios de dureza, tracqdo,
compresslo, elasticidade e
de outras propriedades
mecanicas de, materiais (por
exernplo metais, madeira,
texteis, papel, plAsticos)

Densfmetros, are6metros,
pesa-lfquidos e instrumentos
fiutuantes semelhantes,
term6metros, pir6metros,
bardmetros, higr6metros e
psic6metros, registadores ou
niA, mesmo combinados
entre si

FabricaqAo na qual:
- Todas as mattrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqio diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nlo exceda 40% do
prero do produto I
safda da fabrica,

Fabricaglo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posigio diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
nio exceda 40% do
preo do produto A
safda da fabrica,

Fabricaq o na qua o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 40% dopre~o
do produto k safda da
fabrica

Fabricaqlo na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 40% do preqo
do produto saida da
f~brica

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 25% do prego do
produto A safda da
fbrica

Fabricag o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nto
exceda 25% do preqo do
produto k safda da
f~rica

Vol. 1813, 1-31121

Posiqo
SH no

9019

9020

9024

9025
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Posiqso
SH n'

Designago das
mercadorias

(2)

Instrumentos e aparelhos
para medida ou controlo de
caudal, nfvel, presslo ou de
outras caracterfsticas
varigveis dos lfquidos ou
gases (por exemplo:
medidores de caudal,
indicadores de nfvel,
mandmetros, contadores de
calor) excepto os
instrumentos e aparelhos das
posio6es 9014, 9015, 9028
ou 9032

Instrumentos e aparelhos
para an4Jises ffsicas ou
qufmicas (por exemplo:
polarfmetros, refract6metros,
espectr6metros, analisadores
de gases ou de fumos);
instrumentos e aparelhos
para ensaios de viscosidade,
porosidade, dilata ;o, tenslo
superficial ou semelhantes,
ou para medidas
calorim~tricas, acdsticas ou
fotomdtricas (incluindo os
indicadores de tempo de
exposigio); micr6tomos

Contadores de gases, de
Ifquidos ou de electricidade,
incluindo os aparelhos para a
sua aferigio

Vol. 1813, 1-31121

Operaqio de complemento de fabrico
ou transformaqo efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Fabricaq o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 40% dopre4o
do produto I safda da
fabrica

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nto
exceda 40% doprego
do produto safda da
f'brica

9026

9027

9028
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Designaqdo das
mercadorias

(2)

- Componentes e acess6rios

Operaqdo de complemento de fabrico
ou transformavgo efectuada em matdrias
ndo origindrias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

Fabricaqo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nSo
exceda 40% dopreco
do produto I safda da
fbrica

- Outros

Outros contadores (por
exemplo: contadores de
voltas, contadores de
produgdo, taxfmetros,
conta-quil6metros,
pod6metros); velocfmetros e
tac6metros, excepto os das
posig6es 9014 ou 9015;
estrobosc6pios

Osciloscdpios, analisadores
de espectro e outros
instrumentos e aparelhos
para medida ou controlo de
grandezas eldctricas, excepto
os contadores da posiglo
9028; instrumentos e
aparelhos para medida ou
detecqao de radiaq6es alfa,
beta, gama, raios X.
c6smicas ou outras radiaq6es
ionizantes

Fabricaqlo na qua]:
- 0 valor de todas as

mat~rias utilizadas
nao exceda 40% do
preqo doproduto k
safda da fAbrica

- 0 valor de todas as
matdrias nao
originArias utilizadas
ndo exceda o valor
das matdrias
originArias utilizadas

FabricaqAo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas no
exceda 40% do preqo
do produto k saida da
f~brica

Fabricagdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 40% doprero
do produto safda da
fibrica

Fabricag.o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do preo do
produto safda da
fabrica

Vol 1813, 1-31121
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Posigao
SH no

9031

Designaglo das
mercadorias

(2)

Instrumentos, aparelhos e
mquinas de medida ou
controlo, n~o especificados
nem compreendidos noutras
posi6es do presente
capftulo; projectores de
perfis

9032 Instrumentos e aparelhos
para regulaclo ou controlo,
automAticos

9033 Componentes e acess6rios,
nao especificados ner
compreendidos noutras
posic;6es do presente
capftulo, para mAquinas,
aparelhos, instrumentos ou
artigos do capftulo 90

ex Cap. 91 Rel6gios e aparelhos
semelhantes, e seus
componentes, corn exclusdo
dos classificados nas
posies 9105, 9109 a 9113
cujas regras slo definidas a
seguir:

Operaqao de complemento de fabrico
ou transformaqgo efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

FabricaqIo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 40% doprero
do produto h safda da
fgbrica

Fabricaqo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas no
exceda 40% do preqo
do produto k safda da
fAbrica

Fabricaq3o na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
exceda 40% doprero
do produto safda da
fAbrica

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
exceda 40% dopreqo
do produto k safda da
fbrica

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqio das
mercadorias

Operaglo de complemento de fabrico
ou transformaq o efectuada em matdrias
no origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Outros aparelhos de
relojoaria

Maquinismos, excepto os de
pequenas dimens6es, de
reldgios e aparelhos
semelhantes, completos e
montados

FabricagAo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
n~o exceda 40% do
prezo doproduto Isafda da f2brca

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
n~o exceda o valor
das matdrias
origin~rias utilizadas

Fabrica'o na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
ndo exceda 40% do
prego do produto
safda da f~brica

- 0 valor de todas as
matdrias nho
origindrias utilizadas
ndo exceda o valor
das matdrias
origindrias utilizadas

Fabricaqdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do pre0o do
produto A safda da
fIbrica

Fabricaqio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 30% do preqo do
produto safda da
fAbrica
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Designaglo das
mercadorias

Operaqio de complemento de fabrico
ou transformag o efectuada em matdrias
n~o originArias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Maquinismos de rel6gio ou
de apareihos semelhantes,
completos, nto montados ou
parcialmente montados
(chablons); maquinismos de
rel6gio ou de aparelhos
semelhantes, incompletos,
montados; esbogos de
maquinismos de reldgio ou
de aparelhos semelhantes

Caixas de rel6gios e suas
partes

Caixas e semelhantes de
outros reldgios ou de
aparelhos semelhantes do
presente Capftulo, e suas
partes

FabricagAo na qual:
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
n~o exceda 40% do
prero doproduto A
safda da fabrica e

- Dentro do limite
acima indicado as
matdrias classiAcadas
na posigo 9114 s6
podem ser utilizadas
atd ao valor de 10%
do prego do produto
I safda da fdbrica

Fabricaqlo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqAo diferente da
do produto, e

- O valor de todas as
matdrias utilizadas
n~o exceda 40% do
preqo do produto Asafda da fabrica,

Fabricaq;o na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas sio
classificadas numa
POsigo diferente da

o produto, e
- O valor de todas as

matdrias utilizadas
nao exceda 40% do
prero doproduto A
safda da f~ibrica,

FabricarAo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nAo
exceda 30% do pre o do
produto A safda da
fAbrica

Fabricaqlo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
exceda 30% do prego do
produto k safda da
fabrica

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nAo
exceda 30% do prego do
produto k safda da
fabrica

Vol 1813, 1-31121
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Designaqvo das
mercadorias

Operaqlo de complemento de fabrico
ou transformaqIo efectuada em matdrias
nao origindrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

9113 Pulseiras de rel6gios
e suas partes

- De metais comuns, mesmo
dourados folheadas ou
chapeadas de metais
preciosos

- Outros

Cap. 92 Instrumentos musicals, seus
componentes e acess6rios

Cap. 93 Armas e muniq6es, seus
componentes e acessdrios

Fabricaglo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nto
exceda 40% do preo
do produto safda da
fAbrica

FabricagAo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 50% dopreo
do produto A safda da
fgbrica

Fabricaqdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas n~o
exceda 40% doprero
do produto k saida da
fdbrica

Fabricagao na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nao
exceda 50% do preqo
do produto saida da
fibrica

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqlo das
mercadorias

OperagIo de complemento de fabrico
ou transformaqio efectuada em matdrias
nlo origingrias que confere a qualidade

de produto origin~rio

(3) ou (4)

ex Cap. 94 M6veis; mobiliArio
m&ico-cirdrgico, colch6es,
almofadas e semelhantes;
aparelhos de ilumina~go n~o
especificados nem
compreendidos noutros
capftulos; andncios, cartazes
ou tabuletas e placas
indicadoras, luminosas e
artigos semelhantes;
construV6es prefabricadas;
excepto das posio6es ex
940f, ex 9403, 9405 e 9406,
cuja regras slo definidas a
seguir

ex 9401
e
ex 9403

M6veis de metal comum,
com tecido de algodio n~o
guarnecido de peso igual ou
inferior a 300 g/m2

Fabricaqio na qual
todas as matdrias
utilizadas sgo
classificadas numa
posiqAo diferente da do
produto

Fabricaqao na qual
todas as matdrias
utilizadas sdo
classificadas numa
posigdo diferente da do
produto
ou
FabricagAo a partir de
tecidos de algodio que
se apresentem numa
forma pr6pria para
utilizaq o nos produtos
das posig6es 9401 ou
9403, desde que:

- 0 seu valor n~o
exceda 25% do
preq¢o doproduto A
safda da fibrica, e

- Todas as matdrias
utilizadas sejan jA
originArias e
classificadas numa
&osio diferente das
941 ou 9403

Posiqlo
SH n'
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Posigo Designaqo das
SH n' mercadorias

(1) (2)

9405 Aparelhos de iluminagdo
(incluindo os projectores) e
seus componentes, n~o
especificados ner
compreendidos noutras
posioes; andncios, tabuletas
ou cartazes e placas
indicadoras luminosas, e
artigos semelhantes, que
contenham uma fonte
luminosa fixa permanente, e
suas partes nio especificadas
nem compreendidas noutras
posiq6es

9406 Construq6es prd-fabricadas

ex Cap. 95 Brinquedos, jogos, artigos
para divertimento ou para
desporto; seus componentes
e acess6rios; excepto das
posiq6es 9503 e ex 9506,
cujas regras slo definidas a
seguir

9503 Outros brinquedos; modelos
reduzidos e modelos
semelhantes para
divertimento, mesmo
animados; quebra-cabeqas
(puzzles) de qualquer tipo

Vol. 1813. 1-31121

Operaqvo de complemento de fabrico
ou transformagio efectuada em matdrias
nio origindrias que confere a qualidade

de produto originArio

(3) ou (4)

Fabricagio na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas ndo
exceda 50% doprego
do produto A safda da
fabrica

Fabricaqdo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 50% dopreqo
do produto 4 safda da
fibrica

Fabricavlo na qual
todas as matdrias
utilizadas sao
classificadas numa
posiqlo diferente da do
produto

Fabricagdo na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiqio diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
ngo exceda 50% do
preqo do produto t
safda da fabrica
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Designaggo das
mercadorias

Operaqlo de complemento de fabrico
ou transformaqio efectuada em matdrias
nlo originrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

ex 9506 Artigos e equipamentos para
gingstica, atletismo, outros
desportos (excluindo o t~nis
de mesa) ou jogos ao ar
livre, nao especificados nem
compreendidos noutras
posioes; piscinas, incluindo
as infantis

ex Cap. 96 Obras diversas; excepto das
posioes 9601, ex 9602, ex
9603, 9605, 9606, 9612, ex
9613 e ex 9614, cujas regras
slo definidas a seguir

ex 9601
e
ex 9602

Obras de matdrias animais,
vegetais ou minerais para
entalhar

ex 9603 Vassouras e escovas (com
excep~do de vassouras e
semelhantes e escovas feitas
de pelo de marta ou de
esquilo), vassouras
mecinicas para uso manual,
excepto as motorizadas;
bonecas e rolos para pintura,
rolos de borracha ou de
matdrias flexfveis anglogas

Fabricaqlo na qual
todas as matrias
utilizadas slo
classificadas numa
posi"o diferente da do
produto. Contudo os
esboos destinados I
fabricaggo de cabeas
de tacos de golfe
podem ser utUizados

Fabricag;o na qual
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqlo diferente da do
produto.

Fabricag o a partir de
matdrias trabalhadas
dessas posioes

Fabrica go na qua] o
valor de todas as
matdrias utilizadas nio
exceda 50% dopre4;o
do produto A safda da
fabrica

Posiggo
SH n°

Vol. 1813, 1-31121
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Designaqvo das
mercadorias

Posiqdo
SH n0

(1)

9605

9606

ex 9612 Fitas impressoras para
mdquinas de escrever e fitas
impressoras semelhantes,
tintadas ou preparadas de
outra forma para imprimir,
montadas ou nlo em
carretdis ou cartuchos;
almofadas de carimbo,
impregnadas ou nao, corn ou
sem caixa

ex 9613 Isqueiros piezoelctricos

ex 9614 Cachimbos e fornilhos, de
madeira, raiz ou outras
matdrias

Cap. 97 Objectos de arte, de
colecglo ou antiguidades

(2)

Conjuntos de viagem para
toucador, de pessoas, para
costura ou para limpeza de
calqado ou vestudrio

Bot6es, incluindo os de
pressgo; forma e outrasgartes, de bot6es ou de
otes de presslo; esboqos

de bot6es

Operaqlo de complemento de fabrico
ou transformaqdo efectuada em matdrias
nao originlrias que confere a qualidade

de produto origindrio

(3) ou (4)

Cada artigo que
constitui o sortido deve
cumprir a regra que
Ihe seria aplicada se
n1o se apresentasse
inclufdo no sortido.
Contudo, o sortido
pode conter produtos
no origindrios, desde
que o seu valor total
nao exceda 15% doprec do sortidoA
safdada fa'brica

Fabricaqdo na qua]:
- Todas as matdrias

utilizadas sdo
classificadas numa
Posiqlo diferente da

o produto, e
- 0 valor de todas as

matdrias utilizadas
nao exceda 50% do
preqo do produto A
safda da fgbrica

Fabricaq;o na qual:
- Todas as matdrias

utilizadas slo
classificadas numa
posiq o diferente da
do produto, e

- 0 valor de todas as
matdrias utilizadas
n~o exceda 50% do
prego do produto A
safda da fabrica

Fabricaglo na qual o
valor de todas as
matdrias utilizadas
classificadas na posiao
96 13 ndo exceda 30%
do preqo do produto A
safda da fabrica

FabricaoAo a partir de
esbovos

Fabricaglo na qua
todas as matdrias
utilizadas slo
classificadas numa
posiqlo diferente da do
produto
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APENDICE III

CERTIFICADO DE CIRCULAI;,.O EUR. I
E PEDIDO DE CERTIFICADO DE CIRCULACIAJO EUR. 1

Instruq6es para a impress.o

I. 0 formato do certificado EUR. I 6 de 210x297rnn, corn ura tolerAncia mdxima de 8mm para
mais e de 5mm para menos no que respeita ao comprimento. 0 papel a utilizar 6 de cor branca, sem
pastas mecAnicas, colado para escrita e pesando, no mfnimo, 25 g/m 2. 0 papel serd revestido de ura
impressAo de fundo guilochada, de cor verde, que tome visfveis quaisquer falsificaq;6es por processos
mecfnicos ou qufmicos.

2. As autoridades dos pafses do EEE podem reservar-se o direito de proceder A impresslo dos
certificados EUR. I ou confid-la a tipografias por eles autorizadas. Neste ;iltimo caso, cada certificado
EUR. 1 deve incluir uma referncia a essa autorizaqlo. Alm disso, o certificado EUR deve conter
o nome e o endereqo da tipografia ou um sinai que permita a sua identificaqAo. Deve igualmente
conter um nimero de sdrie, impresso ou n~o, destinado a individuaizA-lo.

Vol. 1813, 1-31121
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CERTIFICADO DE CIRCULACAO DE MERCADORIAS

1. E- pador o,. .n.eeo , sEUR. 1 NI*A 0oo.o0

Con.t so -ot. Oo .. -ates o Peod. 0 YWe....

2. Cortmfcado utllxado nas trocs preferlnclals entrmE
3. Destnatirlo (mo'r.. ndarco completo. pals) (,.00 fal.,=ftl.):

©~~ .. .. . ..... ..... ...... ..
o= lfl.4agOs p.Ise s. gu005s a 5At ou lerflbno..f a alI)

4. Pa.s, grupo da pal.s... S. Pals. grupo do pals. u
WnIorlos do oxportl;bo torrtltdo do dustlno:

S. .nf-onnCebr. rlatives mO transport* lwPacso i-e.sLalJ 7. Ob..rv,6..

a. Nurner do orden,. marce.. crnumos,. quenltld.Ge e natur.Zs dos olumes 1. 9. P-.. brut. 10. Fl..u,..
z dslgn.Uo ds morcadorls,. (kg) u ,fl0'caC o

outr. facutalival
- medid.

(I. m., tic.).

011. VSTO DA ALFANDEGA 12. DECLAFtA AO DO EXPORTADOR:
Dclua o Cet~l1cada confarms 0. abaixo &ssna.lo. eclaro que as more.-

Doccumentse exporaio cones0.5 •crm. fnencionadas satislelem as
umteeo oon tC6.s roquercas para a obleino do

Model...... presents cerldicado.

o e ....................... ......

Estine. adr.anerar . ' Crt'io

Pals oU omt6ro Ge emrssio ... de ......... O 19
DC .................................

D a a . ............ . . .... ...... ...

.............. .. I. . .... .. .... ........ .. .
As.-
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13. PEDIDO DE CONTROLO ( rometor 0): 14. RESULTADO DO CONTROLO:

0 controlo efectuado permitiu veriticar quo o presente cer-
ticado ('):

foi emtido pola estAncia aduaneira indicada e as indi-E ca¢6e quo cont6m sio exactas.

D rAd satisfaz as condi6Oes do autenticidade e de regu-
tandade requeridas (vet notes anexas)

Pede-se 0 conttoia do autenticidade e da regularidade do
presente certificado.

de .. ..... ...0e19.............. .......................do ..... .....de 19.

Carinbo Caimbo

(Assinatura) (Assinatura)

() Mercar corn um X a informaClo apihcivel

NOTAS

1. 0 certificado hto deve confer emendas nern rasuras As modifica¢es que lhe forem introduzidas devem ser etectuadas riscando
as indicaQioes erradas e acrescenando, se for caso disso, as indicaq es pretendidas Oualquer modilicav o assim efectuada
deve set aprovada por quem emiliu o cerlilficado e visada pelas autoridades do pals ou terrlt6no emissor.

2 Os artigos indicados nos certificados devem seguir-se. sem entrelinhas. e cada artigo deve ser precedido do seu numero de
ordem Imediatamente ap6s o ultimo artigo deve traar-se uma linha horizontal Os espacos em branco devem set trancados de
torma a impossibilitar qualquer inscri(;o ulterior

3 As mercadortas slo designadas de acordo corn os seus usos comerciais. corn as especificagi6es suticientes para permitir a sue
identifica¢Ao.

Vol 1813, 1-31121
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PEDIDO DE CERTIFICADO DE CRCULAQAO DE MEACADORIAS

I. .portdor (n... -flc .- ,.1,oP.,) EUR. 1 N! A ooo.ooo

Consufla, as Ioa, o verso mi.. O p..nctr o ... so

2. Pedido do crtlflcado a utilizer has trocas pmfomnchdls ontm:

3. DO.tlnathrio toom.. *fd.,.co OmplelO pas) (t.CaCbo lacultlat-I

(0.0)0., os pauses gru;o s o ess, os lettos am €c.sa

4: Pil., gmpo d. palsea I. S. Pat$. grupO de pal... 0.
toftllrlo do.* o I-ltOrlo do d.tlno:
produtos s~o consldersdos
orlglfnrios:

6. Iflom 0e. mlatlva so trensportl (-tO.Cl0 lac,'lhl,&,I 7. Ob..mr.;6a.

8. Numero do ordem, mars, numeros, quantldede a nturaza do* volumes s); 9. Pelo 10. F!cutors
deslgnaoo des mercadorlas. bntlo (kg) 10. cacC o

0u outMl faCultatlva).
m'.did.

(I. nr. etc.).
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DECLARA(AO DO EXPORTADOR

Eu. abarxo assnacdo exporlador das mercadonas descritas no rosto

DECLARO due estas mercadonas satisfazem as condi(;6es exigclas para a oblenr.o do presente certdicado

INDICO as circunst~ncias que permltram a estas mercadoras salisfazer tals condiC6es

JUNTO os documentos justificatvos seguntes (*)

COMPROMETO-ME a apresentar. a pedldo das autordades competentes. quaisquer provas adlcronais pelas mesmas lulgadas
necessarias para a emiss:o do presente certicado. assim como a aceitar. quando for caso disso. a verifcac o petas
referidas autoridades da msnta contabdidade e das crcunstincias relatvas ao fabrico das mercadorias acrma mencio.
nadas.

SOLICITO a emissio do certifcado junto para estas mercadorlas

de ... de 19

(Assnatura)

It Pof exemplo documenlos de rmDoMaCAO certIffcado, de ircullaro. facturas declarac6es do tabrecante, etc. referentes aos produtos ubizados
no labrco ou is mecadoras reepotadas no esado em que foram empor adas

Vol. 1813, 1-31121
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APtNDICE IV

DECLARA(AO NA FACTURA

A declaraqio na factura, cujo texto 6 apresentado no verso, deve ser prestada de acordo corn as notas
de p6-de-p~gina. Contudo, estas nio tem que ser reproduzidas.

0 abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (Autorizaqio aduaneira
n ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrdrio, estes produtos sio de origem
preferencial EEE (2).

Versdo espanhola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizaci6n aduanera n ... (1))
declara que, salvo indicaci6n en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial
EEE (2)

Versio dinamarquesa

Eksportoren af varer, der er omfattet af nerv-rende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.
... (1)), erklderer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har prmferenceoprindelse i
EOS (2)

Versdo alemA

Der Ausfiihrer (Ermichtigter Ausfiihrer ; Bewilligungs-Nr .. .(1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht erldi"n, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, prdferenzbegfinstigte
EWR-Ursprungswaren sind (2).

Versio francesa

L'exportateur des produits couverts par le pr6sent document (autorisation douani~re n* ... (1)) d6clare
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine prdfdrentielle EEE (2)

Versdo grega

0 etor'yuyio; TwP irpdi6vrwAv 7rov KaXC6rovTr c r6 ro 7rap6v iyypot~o (6&6Lto 7eXoWPov uir
ciptO ...... (1)) bnXc3pe 6T, Exr6q Ec&' 5/6n7XCerU ao'4 O6( &XXWi, Me 7rpoi6OOV ciTr& fiLJ
7rpoTLjuIa&Cfx1 KCO-cq-yt( EOX (2).

Versio inglesa

The exporter of the products covered by this document (customs authorization NO .... (1)) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin (2).

Versio italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n ... (1))
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2).

Versio neerlandesa

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr ... (1)),
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentidle
EER-oorsprong zijn (2).
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Versio islandesa

Utflytjandi framleibsluvara sem skjal Oetta tekur til (eyfi tollyfirvalda nr...(1)), Isir lOvi yfir ad
v6rurnar s~u, ef annars er ekki greinilega getib, af EES-frfbindauppruna (2).

Versdo norueguesa

Eksportoren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1))
erkherer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EOS preferanseopprinnelse (2).

Versio finlandesa

Tdssi asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejd (tullin lupanumero.. .(1)) ilmoittaa, etta nm n tuotteet
ovat, ellei toisin ole selvlsti merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperA (2).

Versio sueca

Export6ren av de varor sor omfattas av detta dokument (tuilmyndighetens tillstAnd nr .. .(1)) fdrswrar
art dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har f6rminsberdttigande EES-ursprung (2).

..................................... (3)
(local e data)

....................................... (4)
(assinatura do exportador, seguida do seu

nome, escrito de forma clara)

1) Quando a declaraq;o na factura 6 prestada por um exportador autorizado na acepqdo do artigo
220 do Protocolo, o mlmero de autorizaqIo do exportador autorizado deve ser indicado neste
espaqo. Quando a declaraqio na factura nlo 6 prestada por um exportador autorizado, as palavras
entre pardnteses podem ser omitidas ou o espaqo deixado em branco.

2) Quando o documento em que 6 prestada a declara.io estA relacionado, em todo ou em parte, corn
produtos origindrios de Ceuta e Melilha, na aceprlo do artigo 380 do Protocolo, o exportador
deve indicd-los claramente atravds da menglo "CM".

3) Estas indicar6es podem ser omitidas se a informaqlo estiver contida no pr6prio documento.

4) Ver n' 5 do artigo 210 do Anexo. Nos casos em que o exportador nAo 6 obrigado a assinar, a
isenqAo de assinatura implica igualmente a isenq~o de indicaqio do nome do signat~rio.
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APiNDICE V

DECLARACAO DO FORNECEDOR

A declaraqio do fomecedor, cujo texto 6 apresentado no verso, deve ser prestada de acordo corn as
notas de p6-de-pAgina. Contudo, estas ndo tdm que ser reproduzidas.

DECLARACAO DO FORNECEDOR

relativa aos produtos objecto de operaq6es
de complemento de fabrico ou de transformaqo no EEE

que nio obtiveram o estatuto origin~rio preferencial

Eu, abaixo assinado, fornecedor das mercadorias abrangidas pelo documento em anexo, declaro que:

1. As matdrias seguintes, que nio sdo origingrias do EEE, foram utilizadas no EEE para produzir
essas mesmas mercadorias :

Indicaqio das Designaqgo das matdrias Posiqgo SH das Valor das matdrias
matdrias em causa (1) n~o origingrias utilizadas matdrias n~o ndo origin.rias

origindrias utilizadas (2) (3)
utilizadas: (2)

Valor total:

Valor total:

2. Todas as outras matdrias utilizadas no EEE para produzir estas mercadorias s~o origindrias do
EEE;

Vol. 1813. 1-31121

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............



1994 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 239

3. As seguintes mercadorias foram objecto de operaq6es de complemento de fabrico ou de
transformaqdo fora do EEE, em conformidade corn o artigo 110 do Protocolo 4 ao Acordo EEE
e adquiriram o seguinte valor acrecentado total:

Indicaqdo das mercadorias
em causa (1)

Valor acrescentado total
adquirido fora do EEE (4)

(Local e data)

(Assinatura do fornecedor
seguida do seu nome, escrito

de forma clara)
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1) Quando a factura, a nota de entrega ou qualquer outro documento comercial a que estA apensa
a declaraqio se refere a diversas mercadorias, ou a mercadorias que nio integram na mesma
medida matdrias nio origingrias, o fornecedor deve diferencid-las claramente.

Por exemplo :
0 documento refere-se a diversos modelos de motores el6ctricos da posiqdo 8501 a ser
utilizados no fabrico de m~quinas de lavar da posiqlo 8450. Os tipos e valores das matdrias
nio origingrias utilizadas no fabrico desses motores diferem de urn modelo para outro. Daf
que os modelos devamn ser diferenciados na primeira coluna e as indicaq6es nas outras
colunas devam ser dadas separadamente para cada uma delas, a fin de permitir que o
fabricante das mgquinas de lavar faqa ura avaliaqio correcta do estatuto origindrio dos seus
produtos, consoante o modelo de motor elctrico que utiliza.

2) As indicar6es requeridas nessas colunas s6 devem ser dadas se forem necessgrias.

Por exemplo :
A regra aplic~vel ao vestudrio do ex-Capftulo 62 permite que seja utilizado fio nio origindrio.
Se urn fabricante de tal vestudrio em Franca utilizar tecidos importados da Sufqa obtidos neste
pafs atravds da tecelagem de fio nAo origindrio, 6 suficiente que o fomecedor sufqo descreva
na sua declaraq;o, a matdria ndo origindria utilizada como fio, nio sendo necessdrio indicar,
a posiqdo no SH e o valor desse mesmo fio.

Urn produtor de fios de ferro da posiq o SH 72 17 que os produziu a partir de barras de ferro
nio origindrias deve indicar na segunda coluna "barras de ferro". Sempre que este fio seja
utilizado na produqgo de uma mgquina relativanente A qual a regra de origem prev uma
limitaqio, atd certo valor de percentagem, para todas as matErias n~o origin.rias utilizadas,
6 necessdrio indicar na terceira coluna o valor das barras nio origindrias.

(3) Por "valor das matdrias" entende-se o valor aduaneiro aquando da importaqio das matdrias n~o
origindrias utilizadas ou, caso o mesmo n~o seja conhecido ou nao possa set determinado, o
primeiro prero determindvel pago pelas matdrias no EEE.

O valor exacto de cada matdria nio-originfria utilizada deve ser dado por unidade das
mercadorias especificadas na primeira coluna.

(4) Por "valor acrescentado total" entende-se todos os custos acumulados fora do EEE, incluindo o
valor de todas as matdrias af acrescentadas.

O valor acrescentado total exacto adquirido fora do EEE deve ser dado por unidade das
mercadorias especificadas na primeira coluna.
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APtNDICE VI

DECLARACXO A LONGO PRAZO DO FORNECEDOR

A declaraqo a longo prazo do fornecedor, cujo texto 6 apresentado no verso, deve ser prestada de
acordo corn as notas de p6-de-pAgina. Contudo, estas nio tem que ser reproduzidas.

DECLARACAO A LONGO PRAZO DO FORNECEDOR

relativa hs mercadorias objecto de operaq6es
de complemento de fabrico ou de transformaqo no EEE

que n~o obtiveram o estatuto origindrio preferencial.

Eu, abaixo assinado, fornecedor das mercadorias abrangidas pelo presente documento, as quais s~o
regularmente fornecidas a

................................................. (1),

declaro que:

1. As matdrias seguintes, que nio slo origingrias do EEE, foram utilizadas no EEE para produzir
essas mesmas mercadorias :

Indicaqdo das Descriqdo das Posiqdo SH Valor das
mercadorias matdrias ndo das matdrias matdrias ndo
em causa: 2) origin~rias nlo origingrias origin~rias

utilizadas utilizadas (3) utilizadas (3) (4)

Valor tota. . ...............

Valor total: ...............

2. Todas as outras matdrias utilizadas no EEE para produzir estas mercadorias sdo origin~rias do
EEE;
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3. As mercadorias foram objecto de operaq6es de complemento de fabrico e de transformaqio fora
do EEE, em conformidade corn o artigo 110 do Protocolo 4 ao Acordo EEE e adquiriram af o
seguinte valor acrescentado total:

Indicaqo das mercadorias
em causa

Valor acrescentado total
adquirido fora do EEE (5)

Esta declaraqdo 6 vlida para todas as remessas posteriores destas mercadorias enviadas

d e ....................................

para ............................... (6)

Comprometo-me a informar ............................................... (1) logo que esta declaraqdo deixe
de ser vilida.

(Local e data)

(Assinatura do fornecedor

seguida do seu nome, escrito

de forma clara)
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1) Nome e endereqo do cliente a quem as mercadorias slo fornecidas.

2) Quando a declaraqlo se refere a diversas mercadorias, ou a mercadorias que nio integram na
mesma medida matdrias nio origindrias, o fornecedor deve diferencid-las claramente.

Por exemplo:
0 documento refere-se a diversos modelos de motores el~ctricos da posiqoI 8501 a ser
utilizados no fabrico de mdquinas de lavar da posiqlo 8450. Os tipos e valores das matdrias
nio origindrias utilizadas no fabrico desses motores diferem de um modelo para outro. Daf
que os modelos devam ser diferenciados na alfnea a) do ponto I (e se for caso disso, na a]fnea
a) do ponto 3), e as indicaq6es requeridas na afnea b), subafneas i), ii) e iii) do ponto I (e,
se for caso disso, na alfnea b) do ponto 3), devam ser dadas separadamente para cada uma
delas, a fim de permitir que o fabricante das mAquinas de lavar faqa uma avaliaqAo correcta
do estatuto originfrio dos seus produtos, consoante o modelo de motor el6ctrico que utiliza.

3) As indicaq6es requeridas nessas colunas s6 devem ser dadas se forem necesslrias.

Por exemplo:
A regra aplic~vel ao vestudrio do ex-Capftulo 62 permite que seja utilizado fio n.o originlrio.
Se um fabricante de tal vestudrio em Franqa utilizar tecidos importados da Sufqa obtidos neste
pafs atravds da tecelagem de fio nio origingrio, 6 suficiente que o fornecedor sufo descreva
na sua declaraqlo a matdria nio origindria utilizada como fio, nao sendo necessirio indicar
a posiqlo no SH e o valor desse mesmo fio.

Um produtor de fios de ferro da posirgo SH 72 17 que os produziu a partir de barras de ferro
nio origindrias deve indicar na segunda coluna "barras de ferro". Sempre que este fio seja
utilizado na produgio de uma mdquina relativamente A qual a regra de origem preve ura
limitaqAo, atd certo valor de percentagem, para todas as mat~rias nio origingrias utilizadas,
A necessdrio indicar na terceira coluna o valor das barras nao origindrias.

4) Por "valor das matdrias" entende-se o valor aduaneiro aquando da importaqio das matdrias nio
originrias utilizadas ou, caso o mesmo nio seja conhecido ou nio possa ser determinado, o
primeiro prero determingvel pago pelas matdrias no EEE.

O valor exacto de cada matdria nio-origindria utilizada deve ser dado por unidade das
mercadorias especificadas na primeira coluna

5) Por "valor acrescentado total" entende-se todos os custos acumulados fora do EEE, incluindo o
valor de todas as materias af acrescentadas.

O valor acrescentado total exacto adquirido fora do EEE deve ser dado por unidade das
mercadorias especificadas na primeira coluna.

6) Indicar datas. 0 perfodo nao deverd, em princfpio, exceder 12 meses, sem prejufzo das condiq6es
definidas pelas autoridades aduaneiras do pars onde a declaraqio 6 prestada.
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APENDICE VII

LISTA DOS PRODUTOS REFERIDOS NO No 3 DO ARTIGO 20
TEMPORARIAMENTE EXCLUfDOS DO AMBITO DO

PRESENTE PROTOCOLO EXCEPTO NO QUE SE REFERE AS DISPOSICOES
DOS TfTULOS IV A VI

Posiq o SH Designaqio das mercadorias

ex 2707 Oleos em que os constituintes aromgticos predominem em peso relativamente aos
constituintes nao aromdticos, andlogos a outros 6leos minerais provenientes da
destilaqgo dos alcatr6es de hulha a alta temperatura, que destilem 65% ou mais do seu
volume a uma temperatura atd 250°C (incluindo misturas de "petroleum spirit" e
benz6is), destinados a ser utilizados como carburantes ou como combustfveis.

2709 a 2715 6 leos minerais e produtos da sua destilaq o; matdrias betuminosas; ceras minerais.

ex 2901 Hidrocarbonetos acfclicos destinados a set utilizados como carburantes ou como
combustfveis.

ex 2902 Ciclknicos e cicinicos (I excepq;o do azuleno),benzeno, tolueno, xilenos, destinados
a serem utilizados como carburantes ou como combustfveis.

ex 3403 Preparaq6es lubrificantes, contendo 6leos de petr6leo ou dleos de minerais
betuminosos, desde que estes representem menos de 70%, em peso.

ex 3404 Ceras artificiais e ceras preparadas com uma base de parafina, ceras de petr6leo, ceras
obtidas a partir de minerais betuminosos, "slack wax" e "scale wax".

ex 3811 Aditivos preparados, para 6leos lubrificantes, contendo dleos de petr6leo ou dleos de
minerais betuminosos.
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APENDICE VIII

LISTA DOS PRODUTOS REFERIDOS NO No 2 DO ARTIGO 20
RELATIVAMENTE AOS QUAIS o TERRIT6RIO DA REPOBLICA DA AUSTRIA

ESTA EXCLUfDO DO TERRITORIO DO EEE PARA EFEITOS DE
DETERMINACAO DA ORIGEM

Posir'so SH DesignaqAo das mercadorias

ex 3505 Dextrina e outros amidos e f~culas modificados, excepto amidos e fkculas, esterificados
ou eterificados; colas

ex 3809 Agentes de apresto ou de acabemento, aceleradores de tintura ou de fixaqIo de matdrias
corantes e outros produtos e preparar6es (por exemplo: aprestos preparados e
preparaq6es mordentes) dos tipos utilizados na inddlstria textil, na indtistria do papel,
na inddstria do couro ou em inddistrias semelhantes, nio especificados nem
compreendidos em outras posiq6es; A base de mat~rias anildceas ou contendo amidos
e f~culas ou produtos derivados dos amidos e f6culas

ex 3823 Aglutinantes preparados para moldes ou para micleos de fundiqio; produtos e
preparaq6es das indilstrias qufmicas ou das inddstrias conexas (incluindo os constitufdos
por misturas de produtos naturais), nao especificados nem compreendidos noutras
posiq6es; produtos residuais das inddstrias qufmicas ou das inddstrias conexas, nao
especificadas nem compreendidos em outras posir6es:

- Aglutinantes preparados para moldes ou para ndcleos de fundiqlo, contendo amidos
e f6culas, ou produtos derivados de amidos e f~culas

- Outros (excepto Acidos naftinicos, seus sais insolveis em dgua e seus dsteres,
carbonetos met~licos nio aglornerados, misturados entre si ou com aglutinantes
metdlicos, aditivos preparados para cimentos, argamassas ou betio (concreto) nio
refractArio e Sorbitol, excepto da subposiqlo 2905 44), com um teor total de aiiicar,
amidos e f~culas, produtos derivados dos amidos e f~culas ou produtos das posiq6es
0401 a 0404 igual ou superior a 30%, em peso.

Vol. 1813, 1-31121



246 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

PROTOCOLO No 5
RELATIVO AOS DIREITOS ADUANEIROS DE NATUREZA FISCAL

(LIECHTENSTEIN, SUf(A)

1. Sem prejufzo do disposto no n' 2 do presente Protocolo, o Liechtenstein e a Sufga podem
continuar a aplicar temporariamente direitos aduaneiros de natureza fiscal sobre os produtos das
posig6es pautais especificadas no quadro em anexo, observando, no entanto, as condi 6es
previstas no artigo 140 do Acordo. No respeitante ks posives pautais 0901 e ex 2101, esses
direitos aduaneiros serlo suprimidos, o mais tardar, em 31.12.1996.

2. Quando, no Liechtenstein ou na Sufqa, se der infcio b produglo de um produto equivalente a um
dos produtos enumerados no quadro em anexo, serd suprimido o direito aduaneiro de natureza
fiscal a que este dltimo produto se encontra sujeito.

3. 0 Comitd Misto do EEE analisard a situaglo antes do final de 1996.
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QUADRO

Posiqlo Pautal Designaq o das mercadorias

0901

ex 2101

2707. 1010/9990
2709. 0010/0090
2710. 0011/0029

2711. 1110/2990

ex todos os capftulos
pautais

ex 8407

ex 8408

ex 8409

ex 8702

8703

CafM, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e pelfculas de cafd;
sucedfneos do cafd contendo cafd em qualquer proporclo (durante urn
perfodo transit6rio de quatro anos)

Extractos, ess~ncias e concentrados de cafd e preparag6es h base destes
extractos, ess~ncias, ou concentrados (durante um perfodo transit6rio de
quatro anos)

Oleos minerais e produtos da
respectiva destilaq;o

G~s de petr6leo e outros hidrocarbonetos gasosos

Produtos utilizados como combustfvel para motores

Motores de pistAo, alternativo ou rotativo, de igniqio por fafsca, para
vefculos autom6veis das posiq6es 8702.9010, 8703.1000/2420,
9010/9030, 8704.3110/3120, 9010/9020

Motores de pistio, de ignigo por compressio (motores diesel ou semi-
diesel) para vefculos autom6veis das posiq6es 8702. 1010, 8703.1000,
3100/3320, 8704. 2110/2120

Partes reconhecfveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos
motores das posiq6es 8407 ou 8408:

- Blocos de cilindros e caberas de cilindros para vefculos autom6veis
das posiq6es 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/2420, 3100/3320, 8704.
2110/2120, 3110/3120

Vefculos autom6veis para o transporte de passageiros, com peso, por
vefculo, nio superior a 1600 kg

Autom6veis de passageiros e outros vefculos autom6veis principalmente
concebidos para o transporte de pessoas (excepto os da posiqIo 8702), incluindo
os vefculos de uso misto (station wagons) e os autom6veis de corrida.
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ex 8704 Vefculos autom6veis para transporte de mercadorias, corn peso, por
vefculo, nlo superior a 1600 kg

ex 8706 Chassis com motor, para os vefculos autom6veis das posig6es 8702.
1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120,9010/9020

ex 8707 Carroqarias para os vefculos autom6veis das posiq6es 8702. 1010, 9010,
8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, inclufdas
as cabinas

ex 8708 Partes e acess6rios dos vefculos automdveis das posig6es 8702. 1010,
9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:

1000 - Pfra-choques e suas partes
2990 - Outras partes e acessdrios de carroqarias (inclufdas as cabinas),

excepto as das posioes 8708. 1000/2010, excluindo os porta-
bagagens, as chapas de matrfcula e os porta-esquis;
Trav6es e servo-freios e suas partes:

3100 - Guarnives de trav6es montadas
3990 - Outras excepto os reservat6rios de ar comprimido, para trav6es
4090 - Caixas de velocidade
5090 - Eixos de transmisslo corn diferencial, mesmo providos de outros

6rglos de transmissAo
6090 - Eixos, excepto de transmisslo, e suas partes
7090 - Rodas, suas partes e acess6rios, excepto jantes e suas partes, sem

tratamento de superffcie, e jantes e suas partes, inacabadas ou
rebarbadas

9299 - Silenciosos e tubos de escape, excepto os silenciosos comuns com
tubos laterais de comprimento n~o superior a 15 cm

9390 - Embraiagens e suas partes
9490 - Volantes, barras e caixas, de direcglo
9999 - Outros, exclufdas as capas para volantes
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PROTOCOLO No 6
RELATIVO X, CONSTITUI(IAO DE RESERVAS OBRIGAT6RIAS

PELA SUi(rA E PELO LICHTESTEIN

Em perfodos de grave crise no aprovisionamento, a Sufga e o Liechtenstein podem sujeitar a um
regime de reservas obrigat6rias os produtos que slo indispenslveis para a sobrevivencia da populaqlo
e, no caso da Sufqa, para as Forgas Armadas, cuja produvlo na Sufqa e no Liechtenstein seja
insuficiente, ou mesmo inexistente, e cujas caracterfsticas e natureza permitam a constituivio de
reservas.

A Sufqa e o Liechtenstein aplicarlo este regime de forma a que dele nAo resulte qualquer
discriminaqdo, directa ou indirecta, entre os produtos importados das outras Partes Contratantes e os
produtos nacionais similares ou de substituiqdo.
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PROTOCOLO No 7
RELATIVO ,S RESTRII;6ES QUANTITATIVAS
QUE PODEM SER MANTIDAS PELA ISLANDIA

Sem prejufzo do disposto no artigo 110 do Acordo, a Islandia pode manter restriq6es quantitativas
relativamente aos produtos a seguir enumerados

NO
da pauta islandesa DesignaAo das mercadorias

96.03 Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de m~quinas, de aparelhos ou de
vefculos, vassouras mec,.nicas de uso manual, excepto as motorizadas, espanadores;
cabeqas preparadas para escovas, pincdis e artigos semelhantes; bonecas e rolos para
pintura; rodos de borracha ou de matdrias flexfveis anAlogas:

- Escovas de dentes, escovas e pinc~is de barba, escovas para cabelos, para cflios
ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas, inclufdas as que sejam
partes de aparelhos:

96.03 29 -- Outros:

96.03 29 01 --- Com cabos de plistico

96.03 29 09 --- Outros
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PROTOCOLO No 8
RELATIVO AOS MONOPOLIOS ESTATAIS

1. 0 artigo 160 do Acordo serd aplic~vel a partir de I de Janeiro de 1995, o mais tardar, em relaqAo
aos seguintes monop6lios estatais de natureza comercial

- monop6lio austrfaco do sal;
- monop6lio islandAs dos adubos e fertilizantes;
- monop6lios do sal e da p6lvora da Sufqa e do Liechtenstein.

2. 0 artigo 160 6 igualmente aplic~vel ao vinho (posiqdo n0 22.04 do SH).
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PROTOCOLO N* 9
RELATIVO AO COMItRCIO DOS PRODUTOS DA PESCA

E DE OUTROS PRODUTOS DO MAR

Artigo 10

1. Sern prejufzo das disposices constantes do Apendice 1, os Estados da EFTA suprimirlo, aquando
da entrada em vigor do Acordo, os direitos aduaneiros de importago e os encargos de efeito
equivalente relativos aos produtos enumerados no Quadro I do Apandice 2.

2. Sem prejufzo das disposioes constantes do Apendice 1, os Estados da EFTA n~o aplicarlo
quaisquer restriVOes quantitativas A importagio ou medidas de efeito equivalente sobre os produtos
enumerados no Quadro I do Apendice 2. Neste contexto, sAo apliclveis as disposig6es do Artigo 13'
do Acordo.

Artigo 20

1. Aquando da entrada em vigor do Acordo, a Comunidade suprimird os direitos aduaneiros de
importado e os encargos de efeito equivalente relativos aos produtos enumerados no Quadro 11 do
Apendice 2.

2. A Comunidade reduzirl progressivamente os direitos aduaneiros sobre os produtos enumerados
no Quadro III do Apendice 2 de acordo corn o seguinte calendlrio:

a) Em I de Janeiro de 1993, cada direito serA reduzido para 86% do direito de base;

b) Efectuar-se-do quatro outras redug6es do direito de base de 14% cada ura, em
I de Janeiro de 1994, 1 de Janeiro de 1995, 1 de Janeiro de 1996 e I de Janeiro de 1997.

3. Os direitos de base relativamente aos quais ser~o aplicadas as sucessivas reduq6es previstas no
n* 2 serto, para cada produto, os direitos consolidados pela Comunidade no Ambito do Acordo Geral
sobre Pautas Aduaneiras e Comrrcio ou, sempre que o direito nao seja consolidado, o direito
aut6nomo em 1 de Janeiro de 1992. Caso, ap6s I de Janeiro de 1992, sejam aplictveis quaisquer
redug6es pautais resultantes das negociag6es comerciais multilaterais do Uruguay Round, esses
direitos reduzidos serdo utilizados como direitos de base.

Sempre que no Imbito de acordos bilaterais entre a Comunidade e Estados da EFTA existirem direitos
reduzidos relativamente a certos produtos, esses direitos serdo considerados direitos de base
relativamente a cada urn dos Estados da EFTA em causa.

4. As taxas dos direitos calculados nos termos dos n's 2 e 3 sergo aplicadas por arredondamento
primeira casa decimal, desprezando-se a segunda casa decimal.

5. A Comunidade nio aplicard quaisquer restrig6es quantitativas importaqdo ou medidas de efeito
equivalente relativamente aos produtos enumerados no Apendice 2. Neste contexto, sAo aplic:veis as
disposi 6es do artigo 130 do Acordo.
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Artigo 30

As disposic6es dos artigos 1 e 20 sio aplicAveis a produtos origindrios das Partes Contratantes. As
regras de origern constam do Protocolo n0 4 do Acordo.

Artigo 40

1. Slo suprimidos os auxflios estatais ao sector da pesca que sejam susceptfveis de falsear a
concorrncia.

2. A legislaqo relativa A organizaqo dos mercados no sector da pesca serA ajustada de forma a nio
falsear a concorrAncia.

3. As Partes Contratantes procurario criar condig6es de concorrdncia que permitam hs outras Partes
Contratantes dispensar a aplicaoo de medidas anti-dumping e de direitos compensat6rios.

Artigo 50

As Partes Contratantes tomarAo as medidas necessArias a firn de assegurar que todos os navios de
pesca que arvorem pavilhio de outras Partes Contratantes beneficiem do mesmo acesso que o
concedido aos seus pr6prios navios aos portos e instalag6es de primeira venda, bern como a todo o
equipamento conexo e instalaq6es tdcnicas.

N~o obstante o disposto no par:grafo anterior, uma Parte Contratante pode recusar desembarques de
peixe de reservas haliauticas de interesse comum se se verificar um desacordo grave quanto k gestio
das mesmas.

Artigo 60

Caso as necessdrias adaptag6es legislativas n~o tenham sido efectuadas a contento das Partes
Contratantes aquando da entrada em vigor do Acordo, todas as quest6es pendentes poderdo set
apresentadas ao Comitd Misto do EEE. Na eventualidade de n~o se chegar a acordo, s~o aplicAveis
mutatis mutandis as disposig6es do artigo 1140.

Artigo 70

As disposig6es dos acordos enumerados no Apendice 3 prevalecer~o sobre as disposiq6es do presente
Protocolo caso concedam aos Estados da EFTA em causa regimes comerciais mais favorAveis do que
o presente Protocolo.
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APENDICE I

Artigo I I

A FinlIndia pode manter temporariamente o seu regime relativamente aos produtos a seguir indicados.
0 mais tardar em 31 de Dezembro de 1992, a Finlandia apresentard um calenddrio fixo para a
eliminaqlo destas derrogag6es.

Posiqlo SH Designaq~o das mercadorias

ex 0302 Peixes frescos ou refrigerados, excepto filetes de peixes e outra
came de peixes da posiqdo 0304:
- Salmdo
- Arenque do Bltico

ex 0303 Peixes congelados, excepto os filetes de peixes e outra came de
peixes da posi go 0304:
- Salmio
- Arenque do Bdltico

ex 0304 Filetes de peixes e outra came de peixes (mesmo picada), frescos,
refrigerados ou congelados
- filetes de salm:o frescos ou refrigerados
- filetes de arenque do B~1tico frescos ou refrigerados

(o termo filetes abrange igualmente os filetes em que os dois lados
est~o juntos, por exemplo, do lado dorsal ou ventral.)

Artigo 20

1. 0 Liechtenstein e a Sufa podem manter direitos aduaneiros sobre as importa;6es dos seguintes
produtos.

Posiqdo SH Designagdo das mercadorias

ex 0301 a 0305 Peixes, excepto os filetes congelados da posiqdo ex 0304, que ndo
sejam os peixes do mar, as enguias e o salmdo

Este regime deverd ser revisto antes de 1 de Janeiro de 1993.

2. Sem prejufzo de uma eventual tarifaqdo resultante das negociaqves comerciais
multilaterais do Uruguay Round, o Liechtenstein e a Sufqa podem manter direitos
niveladores variiveis no ambito da sua polftica agrfcola no que respeita aos seguintes
produtos da pesca e outros produtos do mar.

Posiqo SH Designaqo das mercadorias

ex Capftulo 15

ex Capftulo 23

Vol. 1813, 1-31121
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Artigo 30

1. Atd 31 de Dezembro de 1993, a Su~cia pode aplicar restriq~es quantitativas A importaAo dos
produtos a seguir indicados, na medida em que sejan necessirias para impedir perturbavoes graves
no mercado sueco.

Posiggo SH Designaq o das mercadorias

ex 0302 Peixes frescos ou refrigerados, excepto filetes de peixes e outra
came de peixes da posiqio 0304
- Arenque
- Bacalhau

2. Enquanto a Finlndia mantiver temporariamente o seu actual regime no que respeita ao arenque
do Bltico, a Su~cia pode aplicar restri, es quantitativas A importa¢do desse produto quando for
originArio da FinlAndia.

Vol. 1813, 1-31121
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APtNDICE 2

Quadro I

Posiq.o SH Designaqio das mercadorias [

0208 Outras carres e miudezas comestfveis, frescas, refrigeradas ou
congeladas:

ex 0208 90 Outras:
- de baleia

Capftulo 3 Peixes e crustAceos, moluscos e outros invertebrados aquAticos

1504 Gorduras, 6leos e respectivas fracq6es, de peixes ou de mamfferos
marinhos, mesmo refinados, mas n.o quimicamente modificados

1516 Gorduras e 6leos animais ou vegetais, e respectivas
fracq6es, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados,
reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas no
preparados de outro modo:

ex 1516 10 Gorduras e 61eos animais, e respectivas fracq6es:
-- Obtidos inteiramente a partir de peixes ou de mamfferos

marinhos

1603 Extractos e sucos de came, peixes ou crustdceos, moluscos ou
outros invertebrados aqudticos:

ex 1603 00 - Extractos e sucos de came de baleia, peixes ou crustAceos,
moluscos ou outros invertebrados aqu:ticos

Preparaq6es e conservas de peixes; caviar e seus sucedineos
1604 preparados a partir de ovas de peixe

1605 CrustAceos, moluscos e outros invertebrados
aqugticos, preparados ou em conservas

2301 Farinhas, p6 e "pellets", de cames, miudezas, peixes ou crustAceos,
moluscos ou outros invertebrados aqulticos, impr6prios para a
alimentagAo humana; torresmos

ex 2301 10 Farinhas, p6 e "pellets" de carnes ou de miudezas;
torresmos:

-- P6 de baleia

2301 20 Farinhas, p6 e "pellets", de peixes ou crustlceos, moluscos ou
outros invertebrados aqu:ticos

2309 Preparaq6es dos tipos utilizados na alimentaqdo de animais:

ex 2309 90 Outras
-- Produtos denominados "soluvdis" de peixe
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Quadro II

PosigAo NC DesignaqAo das mercadorias

0302 50
0302 69 35
0303 60
0303 7941
0304 10 31

0302 62 00
0303 72 00

ex 0304 10 39

0302 63 00
0303 73 00

ex 0304 10 39

030221 10
030221 30
030331 10
030331 30

ex 0304 10 39

0305 62 00
0305 69 10

030551 10
0305 59 11

0305 30 11
0305 30 19

0305 30 90

1604 19 91

1604 3090

Bacalhaus, (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e
peixes da esp~cie Boerogadus safda, frescos, refrigerados ou
congelados, incluindo filetes, frescos ou refrigerados

Eglefinos ou arincas (Melanogrammus aeglefinus), frescos,
refrigerados ou congelados, incluindo filetes, frescos ou
refrigerados

Escamudos negros (Pollachius virens), frescos, refrigerados ou
congelados, incluindo filetes, frescos ou refrigerados

Alabote negro (Reinhardtius hippoglossoides) e alabote-do-atlantico
(Hippoglossus hippoglossus), frescos, refrigerados ou congelados,
incluindo filetes, frescos ou refrigerados

Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e
peixes da espdcie Boreogadus safda, salgados mas nao secos nem
fumados, e estes peixes em salmoura

Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e
peixes da espdcie Boreogadus safda, secos, ndo salgados

Filetes de bacalhau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) e da espdcie Boreogadus safda, secos, salgados ou
em salmoura, mas nAo fumados

Outros filetes, secos, salgados ou em salmoura, mas nao fumados

Outros filetes, crus, simplesmente revestidos de pasta ou de pao
ralado (panados), mesmo prd-cozidos em 6Ieo, congelados

SucedAneos de caviar
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Quadro III

No que se refere s posiV6es a seguir indicadas, as concess6es atribufdas pela Comunidade ndo
incluirgo quaisquer produtos constantes do quadro II ou do anexo ao quadro III.

11 Posiglo NC Designagdo das mercadorias

0301 Peixes vivos

0302 Peixes frescos ou refrigerados, excepto filetes de peixes e outra
came de peixes da posiqlo 0304

0303 Peixes congelados, excepto os filetes de peixes e outra came de
peixes da posigdo 0304

0304 Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos,
referigerados ou congelados

0305 Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo
cozidos antes ou durante a defumago; farinhas, p6 e "pellets" de
peixe pr6prios para a alimentavlo humana

0306 CrustAceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados,
congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustAceos corn casca,
cozidos em Sgua ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos,
salgados ou em salmoura; farinhas, p6 e "pellets" de crustgceos,
pr6prios para alimentaq~o humana

0307 Moluscos, corn ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados,
congelados, secos, salgados ou em salmoura; invertebrados
aquAticos, excepto crustAceos e moluscos, vivos, frescos,
refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas,
p6 e "pellets" de invertebrados aqu~ticos, excepto crustAceos,
pr6prios para a alimentaqlo humana

1604 Prepara 6es e conservas de peixes; caviar e seus sucedaneos
preparados a partir de ovas de peixe

1605 CrustAceos, moluscos e outros invertebrados aquAticos, preparados
ou em conservas
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Anexo ao Quadro III

Posiqlo NC DesignaqAo das mercadorias ]

a) Salmfes: Salm6es-do-pacffico (Oncorhynchus spp.), salm6es-do-atlntico (Salmo
salar) e salm6es-do-danibio (Hucho hucho).

Vivos
Frescos ou refrigerados
Salm6es-do-pacffico congelados
Salm6es-do-atlAntico e salm6es-do-dantbio congelados
Filetes frescos ou refrigerados
Filetes congelados
Outra came congelada de salm3es
Filetes, salgados ou em salmoura, n~o fumados
Fumados, incluindo filetes
Salgados ou em salmoura, mas n~o secos ou fumados
Inteiros ou em pedaqos, preparados ou em conservas
Outros preparados ou em conservas

b) Arenques: (clupea harengus, Clupea pallasii)

Frescos ou refrigerados, de 16.6 a 14.2
Ffgados, ovas e semen, frescos ou refrigerados
Congelados, de 16.6 a 14.2
Ffgados, ovas e sdmen, congelados
Filetes frescos de arenques
Lombos frescos, de 16.6 a 14.2
Outra came fresca de arenques
Filetes congelados
Outra carne congelada de arenques, de 16.6 a 14.2
Ffgados, ovas e semen de arenques, secos, fumados, salgados ou
em salmoura
Fumados, incluindo filetes
Secos, mesmo salgados mas no fumados
Salgados ou em salmoura, mas n~o secos nem fumados
Filetes crus, simplesmente revestidos de pasta ou de p.o ralado
(panados), mesmo pr6-cozidos em 6leo, congelados
Prepara 6es e conservas de arenques, inteiros ou em pedagos mas
nio picados
Outras preparag6es e conservas de arenques

c) Cavalas, cavalinhas e sardas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)

Frescas ou refrigeradas, de 16.6 a 14.2
Congeladas, de 16.6 a 14.2
(Scomber scombrus, Scomber japonicus)
Congeladas, de 16.6 a 14.2
(Scomber australasicus)
Filetes frescos de cavalas, cavalinhas e sardas
Filetes congelados (Scomber australasicus)
Filetes congelados (Scomber scombrus, Scomber japonicus)

Vol 1813, 1-31121

0301 99 11
0302 12 00
0303 10 00
0303 22 00
0304 10 13
030420 13

ex 0304 90 97
0305 30 30
0305 41 00
0305 69 50
1604 1100
1604 20 10

0302 40 90
ex 0302 70 00

0303 50 90
ex 0303 80 00
ex 0304 10 39

0304 10 93
ex 0304 10 98

0304 20 75
0304 90 25

ex 0305 20 00

0305 42 00
0305 59 30
0305 61 00
1604 12 10

1604 12 90

ex 1604 20 90

0302 64 90
0303 74 19

0303 74 90

ex 0304 10 39
0304 20 51

ex 0304 20 53
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ex 0304 90 97
0305 49 30
1604 15 10

1604 15 90

ex 1604 20 90

Outra carne de cavalas, cavalinhas e sardas congeladas
Fumadas, mesmo em filetes
Inteiras ou em pedaqos, preparadas ou em conservas
(Scomber scombrus, Scomber japonicus)
Inteiras ou em peda;os, preparadas ou em conservas
(Scomber australasicus)
Outras prepara;6es e conservas de cavalas, cavalinhas e sardas

d) Camar6es

0306 13 10 Da famflia Pandalidae, congelados
0306 13 30 Do g~nero Crangon, congelados
0306 13 90 Outros camar6es, congelados
0306 23 10 Da famflia Pandalidae, n~o congelados
0306 23 31 Do gdnero Crangon, frescos, refrigerados ou cozidos em Agua ou a

vapor
0306 23 39 Outros camar6es do g~nero Crangon
0306 23 90 Outros camar6es, n~o congelados
1605 20 00 Preparados ou em conservas

e) Vieiras (Pecten maximus)

ex 0307 21 00
0307 29 10

ex 1605 90 10

Vivas, frescas ou refrigeradas
Congeladas
Preparadas ou em conservas

f) Lagostins (Nephrops norvegicus)

0306 19 30 Congelados
0306 29 30 Ndo congelados

ex 1605 40 00 Preparados ou em conservas
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APENDICE 3

Acordos entre a Comunidade e Estados da EFTA, tal como referido no artigo 70

- Acordo entre a Comunidade Econ6mica Europeia e o Reino da Sudcia, assinado em
22 de Julho de 1972, e subsequente Troca de Cartas relativa A agricultura e pescas, assinada em
14 de Julho de 1986.

- Acordo entre a Comunidade Econ6mica Europeia e a Confederaq~o Sufqa, assinado em
22 de Julho de 1972, e subsequente Troca de Cartas relativa A agricultura e pescas, assinada em
14 de Julho de 1986.

- Acordo entre a Comunidade Econ6mica Europeia e o Reino da Noruega, assinado em
14 de Maio de 1973, e subsequente Troca de Cartas relativa A agricultura e pescas, assinada em
14 de Julho de 1986.

- Artigo 10 do Protocolo no 6 do Acordo entre a Comunidade Econ6mica Europeia e a Repablica
da IslAndia, assinado em 22 de Julho de 1972.
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PROTOCOLO No 10
RELATIVO A SIMPLIFICA4AO DOS CONTROLOS E FORMALIDADES

AQUANDO DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS

CAPiTULO I
DISPOSIC6ES GERAIS

Artigo 1
Definiq6es

Para efeitos do presente Protocolo, entende-se por:

a) Controlos, qualquer operaqAo pela qual a alfandega ou qualquer outro servio de fiscalizaq;o
procede A verificaqAo ffsica, incluindo a visual, do meio de transporte e/ou das pr6prias
mercadorias, a fim de se assegurar de que a sua natureza, origem, estado, quantidade ou valor
estdo conformes corn os dados dos documentos apresentados;

b) Formaidades, qualquer formalidade a que a administraqio sujeita o operador e que consiste na
apresentaqlo ou na an~Iise dos documentos e certificados que acompanham a mercadoria ou de
outros dados, independentemente do modo ou da forma que assumirem, relativos A mercadoria
ou aos meios de transporte.

Artigo 20
Ambito de aplicaqio

1. Sem prejufzo das disposiq6es especfficas em vigor no Ambito de acordos conclufdos entre a
Comunidade Econ6mica Europeia e os Estados da EFTA, o presente Protocolo 6 aplicdvel aos
controlos e formalidades respeitantes ao transporte de mercadorias que devam atravessar uma fronteira
entre um Estado da EFTA e a Comunidade, bern como entre os Estados da EFTA.

2. 0 presente Protocolo n1o se aplica aos controlos e Is formalidades:

- respeitantes a navios e aeronaves enquanto meios de transporte; contudo, aplica-se aos vefculos
e As mercadorias encaminhados nos referidos meios de transporte;

- necess~rios para a ernissdo de certificados sanit~rios ou fitossanitrios no pafs de origem ou de
provenidncia das mercadorias.

CAPITULO 1I
PROCEDIMENTOS

Artigo 30
Controlos por amostragern e formalidades

1. Salvo disposiqlo em contrgrio do presente Protocolo, as Partes Contratantes tomardo as medidas
necessdrias no sentido de assegurar que:

- os diferentes controlos e formalidades previstos no n* 1 do artigo 20 sejam efectuados no tempo
mfnimo necessgrio e, na medida do possfvel, num mesmo local;
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- os controlos sejam efectuados por amostragem, excepto em circunstAncias devidamente
justificadas.

2. Para efeitos da aplicaqAo do segundo travessao do no 1, a base da amostragem deve ser
constitufda pelo conjunto das expediq6es que atravessam o posto fronteirico, apresentadas a uma
estAncia aduaneira ou a um outro serviWo de controlo durante um determinado perfodo e ndo pelo
conjunto das mercadorias que constituem cada remessa.

3. As Partes Contratantes facilitaro, nos locais de partida e de destino das mercadorias, o recurso
aos processos simplificados e A utilizaqao da inform~tica e da telemdtica aquando da exportaqdo, do
trInsito e da importaqAo das mercadorias.

4. As Partes Contratantes fargo o possfvel por repartir a implantaqAo das estAncias aduaneiras,
incluindo as situadas no interior do seu territ6rio, de modo a atender, da melhor forma, s
necessidades dos operadores comerciais.

Artigo 40
Disposiq6es veterinlrias

Nos domfnios relativos A protecgo da sadde humana e animal e A protecqfo dos animais, a execuqo
dos princfpios definidos nos artigos 30, 70 e 130, bern como das disposiq6es relativas bs taxas a
cobrar a tftulo das formalidades e dos controlos efectuados serd objecto de deciso no Ambito do
Comit6 Misto do EEE, em conformidade corn o n0 2 do artigo 930 do Acordo.

Artigo 50
Disposi 6es fitossanitArias

1. Os controlos fitossanitirios na importadao apenas serao efectuados por amostragem e ensaios de
amostras, salvo em circunstAncias devidamente justificadas. Esses controlos sergo efectuados no local
de destino das mercadorias ou noutro local designado no interior dos respectivos territ6rios, com a
condiqAo de o itinerdrio das mercadorias sofrer as menores perturba 6es possfveis.

2. As regras de execugao dos controlos de identidade aquando da importagao de mercadorias sujeitas
A legislaclo fitossanittria serlo adoptadas pelo Comitd Misto do EEE em conformidade corn o n* 2
do artigo 930 do Acordo. As medidas relativas s taxas a cobrar a tftulo das formalidades e dos
controlos fitossanitArios serdo objecto de decislo no Anbito do Comitd Misto do EEE, em
conformidade corn o n' 2 do artigo 930 do Acordo.

3. Os n's I e 2 aplicam-se unicamente a mercadorias produzidas na Comunidade ou num Estado
da EFTA, excepto nos casos em que, pela sua natureza, ndo apresentem qualquer risco fitossanitgrio
ou quando tenham sido objecto de um controlo fitossanitlrio entrada no territ6rio das Partes
Contratantes e se tenha verificado, nesses controlos, que as mercadorias em questio satisfazem as
condiq6es fitossanitdrias previstas na legislaqlo de cada Parte Contratante.

4. Quando considere que existe um perigo iminente de introduqdo ou de propagaq;o no seu territ6rio
de organismos nocivos, qualquer ura das Partes Contratantes pode temporariamente adoptar as
disposiq6es necess~rias para se proteger contra esse perigo. As Partes Contratantes informar-se-do sem
demora das medidas adoptadas, bem como dos motivos que as tornaram necessArias.
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Artigo 60
Delegaqdo de competencias

As Partes Contratantes fargo o necessdrio para que, por delegago expressa das autoridades
competentes e por conta destas Uiltimas, um dos serviqos representados, de preferencia a alfandega,
possa efectuar controlos da competencia dessas autoridades e, quando esses controlos digam respeito

apresentaqdo dos .documentos necess.rios, o exame da validade e da autenticidade desses
documentos e o controlo da identidade das mercadorias declaradas nesses documentos. Nesse caso,
as autoridades em questdo assegurarAo que sejam postos disposiq;o os meios necessdrios para a
realizagdo desses controlos.

Artigo 70
Reconhecimento de controlos e de documentos

Para efeitos da aplicaq.o do presente Acordo e sem prejufzo da possibilidade de efectuar controlos
por amostragem, as Partes Contratantes, no caso de importaqlo ou de entrada em transito de
mercadorias, reconhecerdo os controlos efectuados e os documentos elaborados pelas autoridades
competentes das outras Partes Contratantes que comprovem que as mercadorias correspondem s
condiq6es previstas na legislado do pats de importaqdo ou s condiq6es equivalentes no pats de
exportaqdo.

Artigo 80
Hordrios dos postos fronteirigos

1. Sempre que o volume do trAfego o justificar, as Partes Contratantes agirdo de forma a que:

a) Os postos fronteiriros estejamn abertos, excepto quando a circulaqio for proibida, por forma a
permitir que:

- a passagem das fronteiras seja assegurada vinte e quatro horas por dia, corn os controlos
e formalidades correspondentes, para as mercadorias em regime aduaneiro de trisito e
respectivos meios de transporte, bern como para os vefculos que circulern em vazio,
excepto no caso de o controlo na fronteira ser necessgrio para prevenir a propagagao de
doengas ou assegurar a protecrio dos animais;

* os controlos e formalidades relativos A circulaqfo dos meios de transporte e das mercadorias
que n.o circulem ao abrigo de um regime aduaneiro de trAnsito possam ser efectuados de
segunda a sexta-feira durante, pelo menos, dez horas sem interrupqio e ao sabado durante,
pelo menos, seis horas sem interrupq§o, excepto no caso desses dias serern feriados.

b) No caso de vefculos e mercadorias transportados por via adrea, os perfodos referidos no segundo
travesso da alfnea a) sejam adaptados de forma a satisfazer as necessidades efectivas e, para esse
efeito, sejarn eventualmente fraccionados ou alargados.

2. Quando, para os serviqos veterindrios, haja dificuldades em respeitar, de modo geral, os
perfodos referidos na affnea a), segundo travesslo, e na alfnea b) do n0 1, as Partes Contratantes farAo
corn que esteja disponfvel um perito veterin~rio durante aqueles perfodos, mediante urn prd-aviso de
pelo menos doze horas apresentado pelo operador de transporte, podendo, contudo, o prazo desse prd-
aviso ser alargado atd dezoito horas no caso de transporte de animais vivos.
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3. No caso de v~rios postos fronteiricos se encontrarem situados na proximidade imediata de uma
mesma zona fronteiriqa, as Partes Contratantes podem prever, de comum acordo, para alguns desses
postos, derroga 6es ao no 1, desde que os outros postos situados nessa zona possam efectivarnente
desalfandegar as mercadorias e os vefculos em conformidade corn o n° 1.

4. Para os postos fronteiriqos, estAncias aduaneiras e servigos referidos no n* 1, e nas condiq6es
fixadas pelas Partes Contratantes, as autoridades competentes prevergo, em casos excepcionais, a
possibilidade de realizar os controlos e as formalidades fora das horas de abertura, mediante pedido
especffico e justificado apresentado durante as horas de abertura e, se for caso disso, mediante uma
remuneraqdo dos servigos prestados.

Artigo 90
Vias de passagem rdpida

As Partes Contratantes esforqar-se-Ro por abrir nos postos fronteirigos, sempre que tal seja
tecnicamente possfvel e quando o volume de trdfego o justifique, vias de passagem ripida reservadas
ks mercadorias em regime aduaneiro de transito, aos respectivos meios de transporte, aos vefculos
que circulem em vazio, bern como a qualquer mercadoria sujeita a controlos e formalidades que nao
excedam os exigidos As mercadorias sob regime de tr~nsito.

CAPiTULO III
COOPERACAO

Artigo 100
Cooperaqao entre administrag6es

1. A tim de facilitar a travessia das fronteiras, as Partes Contratantes adoptardo as medidas
necessIrias para desenvolver a cooperaqo tanto a nfvel nacional como regional ou local entre as
autoridades responsIveis pela organizagdo dos controlos e entre os diferentes servigos que efectuan
controlos e formalidades nos dois lados das fronteiras.

2. As Partes Contratantes, cada uma no que Ihe diga respeito, providenciardo para que as pessoas
que participem numa troca comercial abrangida pelo presente Acordo possam informar rapidamente
as autoridades competentes acerca dos problemas eventualmente surgidos na passagem de uma
fronteira.

3. A cooperagdo referida no n* I diz respeito, nomeadamente:

a) A organizaqdo dos postos fronteiri~os, de forma a cobrir as exigdncias do trAfego;

b) A transformago dos servigos das fronteiras em serviqos de controlo justapostos, quando tal se
revele possfvel;

c) A harmonizaqdo das compettncias dos postos fronteiriqos, bem como dos serviqos situados nos
dois lados da fronteira;

d) A procura de solug6es adequadas para a resoluqAo das dificuldades eventualmente comunicadas.

4. As Partes Contratantes cooperargo a tim de harmonizar os hordrios de intervenqo dos diferentes
serviqos que efectuam controlos e formalidades nos dois lados da fronteira.
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Artigo 110
Notificaq~o de novos controlos e formalidades

Sempre que uma Parte Contratante pretender aplicar um novo controlo ou uma nova formalidade,
informard desse facto as outras Partes Contratantes. A Parte Contratante em causa assegurard que as
medidas tomadas corn o objectivo de facilitar a passagern nas fronteiras ndo sejan tornadas
inoperantes pela aplicaqdo desses novos controlos ou dessas novas formalidades.

Artigo 120
Fluidez do trAfego

1. As Partes Contratantes tomar~o as medidas necessgrias para assegurar que os tempos de espera
causados pelos diferentes controlos e formalidades n~o excedam os prazos necessArios A sua boa
execuqo. Para esse efeito, organizarAo os horgrios de intervenqo dos servivos que tenham de
efectuar controlos e formalidades, os efectivos disponfveis e as regras pr~ticas de tratarnento das
mercadorias e dos documentos relacionados com a execuqo dos controlos e formalidades de modo
a reduzir ao minimo os tempos de espera no escoamento do trAfego.

2. As autoridades competentes das Partes Contratantes em cujo territ6rio se tenham verificado sdrias
perturba.es no transporte de mercadorias que ponham em causa os objectivos de simplificago e de
aceleraggo da passagem das fronteiras comunicar~o de imediato essas perturbaoes ks autoridades
competentes das outras Partes Contratantes afectadas por essas perturbaq6es.

3. As autoridades competentes de cada Parte Contratante em causa tomar~o de imediato as medidas
adequadas a firn de garantir, na medida do possfvel, a fluidez do trifego. Tais medidas ser~o
notificadas ao Comit6 Misto, que reunirg, se necessArio, com urg~ncia, a pedido de uma das Partes
Contratantes, para discutir essas medidas.

Artigo 130
Assistencia administrativa

A fim de garantir o funcionamento regular do comdrcio entre as Partes Contratantes e de facilitar a
detecqo de qualquer irregularidade ou infracq~o, as autoridades competentes das Partes Contratantes
cooperargo entre si em conformidade, mutatis mutandis, corn o disposto no Protocolo n* 11.

Artigo 140
Grupos de concertaq~o

1. As autoridades competentes das Partes Contratantes em causa podern instituir qualquer grupo de
concertaq~o encarregado de tratar as quest6es de ordem pritica, tdcnica ou de organizag]o a nivel
regional ou local.

2. Os grupos de concertaqdo referidos no n' I reunir-se-Ao sempre que necess~rio a pedido das
autoridades competentes de uma Parte Contratante. As Partes Contratantes de que os grupos
dependem informar~o regularmente o Comitd Misto dos trabalhos desses grupos.
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CAPTULO IV
DISPOSICOES FINALS

Artigo 15°

Facilidades de pagamento

As Partes Contratantes fargo o necesstrio para que os montantes eventualmente exigiveis ao serem
efectuados os controlos e cumpridas as formalidades nas trocas comerciais possam ser igualmente
pagos sob a forma de cheques banc~rios internacionais visados ou certificados, expressos na moeda
do pafs em que esses montantes so exigfveis.

Artigo 160
Rela do corn outros acordos e corn a legislaqdo nacional

o presente Protocolo nio prejudica a aplicaqdo de maiores facilidades concedidas entre si por duas
ou mais Partes Contratantes, nem o direito de as Partes Contratantes aplicarem a sua pr6pria
legislaqdo a controlos e formalidades nas respectivas fronteiras, desde que tal ndo implique qualquer
restri ao das facilidades decorrentes do presente Protocolo.
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PROTOCOLO No 11
RELATIVO . ASSISTIENCIA MU.TUA EM MATIRIA ADUANEIRA

Arrigo I*
Definiq(6es

Para efeitos do presente Protocolo, entende-se por :

a) Legislaq;o aduaneira, as disposig6es aplic~veis nos territ6rios das Partes Contratantes que regem
a importaqAo, a exportaqAo, o trAnsito de mercadorias e a sua sujeiglo a qualquer outro
procedimento aduaneiro, incluindo medidas de proibiq~o, restriq;o e de controlo adoptadas pelas
referidas Partes;

b) Direitos aduaneiros, todos os direitos, imposiq6es, taxas ou demais encargos que sdo aplicados
e cobrados nos territ6rios das Partes Contratantes em aplicaqo da legislaqdo aduaneira, corn
exclusdo das taxas e encargos cujo montante estA limitado aos custos aproximativos dos serviqos
prestados;

c) Autoridade requerente, a autoridade administrativa competente que para o efeito tenha sido
designada por uma Parte Contratante e que apresente um pedido de assist~ncia em matdria
aduaneira;

d) Autoridade requerida, a autoridade administrativa competente que para o efeito tenha sido
designada por uma Parte Contratante e que receba o pedido de assist~ncia em matdria aduaneira;

e) lnfrac Ao, qualquer violaq~o da legislaqo aduaneira, bern como qualquer tentativa de violarAo
dessa legislaqdo.

Arrigo 2*
Ambito de aplicagao

1. As Partes Contratantes prestar-se-ao assistencia mtitua, nos termos e nas condiq6es fixados no
presente Protocolo, tendo em vista assegurar a correcta aplicago da legislaggo aduaneira,
nomeadamente pela prevenqdo, detecq~o e investigag;o de infracq6es a essa legislagdo.

2. A assistencia em matdria aduaneira, tal como prevista no presente Protocolo, diz respeito a
qualquer autoridade administrativa das Partes Contratantes competente para a aplicaqdo do presente
Protocolo. Essa assistencia n~o obsta t aplica 5o das regras que regem a assistencia mdtua em
quest6es do furo criminal.

Arigo 3'
Assist~ncia mediante pedido

1. A pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida prestarg todos os esclarecimentos tlteis
para permitir que aquela assegure a correcta aplicagAo da legislaqdo aduaneira, incluindo os
esclarecimentos relativos a operaes conhecidas ou previstas que constituam ou possam constituir
uma violaqgo dessa legislaq;o.
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2. A pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida informd-Ia-A se as mercadorias
exportadas do territ6rio de uma das Panes Contratantes foram correctamente importadas no territ6rio
da outra Pane, especificando, se for caso disso, o procedimento aduaneiro aplicado a essas
mercadorias.

3. A pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida tomard as medidas necessArias para
assegurar que sejam mantidos sob vigillncia :

a) As pessoas singulares ou colectivas relativamente s quais existam motivos razoAveis para supor
que infringem ou infringiram a legislaqgo aduaneira;

b) A circulagdo de mercadorias consideradas passfveis de ocasionar infracg6es substanciais
legislagio aduaneira;

c) Os meios de transporte em relaqlo aos quais existam motivos razogveis para supor que foram ou
podem ser utilizados em violaqAo da legislaggo aduaneira.

Artigo 4'
Assistencia espontanea

No Ambito das respectivas compettncias, as Panes Contratantes prestar-se-So assistncla mtitua se
considerarem que tal 6 necessArio para a correcta aplicagAo da legislago aduaneira, nomeadamente
quando obtenham informacoes relativas a:

- opera,6es que tenham violado, violem ou possam violar essa legislav:o e que se possam revestir
de interesse para as outras Partes Constratantes;

- novos meios ou mdtodos utilizados na detecqAo de tais operag6es;

- mercadorias em relag;o s quais se verificou uma violaqvo substancial da legislagdo aduaneira
na importaqlo, exportag~o, trAnsito ou em qualquer outro procedimento aduaneiro.

Artigo 5'
Entrega/Notificaqdo

A pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida, de acordo com a sua legislaqlo, tomarg
todas as medidas necess~rias de modo a:

- entregar todos os documentos
- notificar todas as decis6es

abrangidos pelo presente Protocolo a um destinatrio que resida ou esteja estabelecido no seu
territ6rio.

Artigo 6'
Forma e conteiido dos pedidos de assistancia

1. Os pedidos apresentados nos termos do presente Protocolo devem ser feitos pot escrito. Deverdo
ser apensos ao pedido os documentos necesslrios para a respectiva execuqdo. Sempre que o carActer
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urgente da quest~o o justifique, podem ser aceites pedidos orais, que deverdo, no entanto, ser
confirmados de imediato por escrito.

2. Os pedidos apresentados nos termos do no I devem incluir os seguintes elementos

a) A autoridade requerente;
b) A medida requerida;
c) 0 objecto e a razdo do pedido;
d) A legislaqgo, normas e outros instrumentos jurfdicos em causa;
e) As informaq6es o mais exactas e completas possfvel sobre as pessoas singulares ou colectivas

objecto de tais investigaq6es;
f) Urn resumo dos factos relevantes, corn excepgdo dos casos previstos no artigo 50.

3. Os pedidos devern ser apresentados na lfngua oficial da autoridade requerida ou numa lifngua
aceite por essa autoridade.

4. No caso de um pedido n~o satisfazer os requisitos formais, pode solicitar-se que seja corrigido
ou completado, podendo, no entanto, ser ordenadas medidas cautelares.

Artigo 7*
Execuq~o dos pedidos

1. A fim de dar seguimento a um pedido de assistencia, a autoridade requerida ou, sempre que esta
ndo possa agir por si pr6pria, o serviro administrativo ao qual o pedido tenha sido dirigido por esta
autoridade, agird, no ambito da sua competencia e dos recursos dispon'veis, como se o fizesse por
iniciativa pr6pria ou a pedido de outras autoridades dessa mesma Parte Contratante, facultando as
informag6es de que disp6e, efectuando os inqudritos adequados ou tomando medidas para a sua
realizaqAo.

2. Os pedidos de assisttncia serao executados em conformidade corn a legislagAo, regulamentag~o
e outros instrumentos jurfdicos da Parte Contratante requerida.

3. Os funciongrios devidamente autorizados de ura Parte Contratante podem, com o acordo da outra
Parte Contratante em causa e nas condiqies previstas por esta tiltima, obter dos servigos da autoridade
requerida ou de outra autoridade pela qual a autoridade requerida 6 responslvel, informag6es relativas
A infracgo A legislagAo aduaneira de que a autoridade requerente necessite para efeitos do presente
Protocolo.

4. Os funciondrios de uma Parte Contratante podem, corn o acordo da outra Parte Contratante, estar
presentes aquando da realizaqgo dos inqu~ritos no territ6rio desta tiltima.

Artigo 8'
Forma em que as informaq6es devem ser comunicadas

1. A autoridade requerida comunicarg os resultados dos inqudritos autoridade requerente sob a
forma de documentos, c6pias autenticadas de documentos, relat6rios e outros documentos
semelhantes.

2. Os documentos previstos no n I podem, para o mesmo efeito, ser substitufdos por informagfes
apresentadas sob qualquer forma de suporte informtico.
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Artigo 9'
Excepq6es obrigagAo de prestar assist~ncia

1. As Panes Contratantes podem recusar-se a prestar assist~ncia, tal como prevista no presente
Protocolo, sempre que essa assistencia:

a) possa comprometer a soberania, a ordem pdblica, a seguranga ptdblica ou outros interesses
fundamentais;

b) envolva regulamentagio em matdria cambial ou fiscal que nio seja relativa a direitos aduaneiros;
ou

c) viole um segredo industrial, comercial ou profissional.

2. Sempre que a autoridade requerente solicite assistencia que ela pr6pria n5o poderia prestar caso
fosse solicitada nesse sentido, chamard a aten Ao para tal facto no respectivo pedido. CaberA ento
A autoridade requerida decidir como satisfazer tal pedido.

3. Caso a assistencia seja suspensa ou recusada, a autoridade requerente deve ser imediatamente
notificada da decis~o e das raz6es que a justificam.

Artigo 100
Obrigaqdo de respeitar a confidencialidade

As informaq6es comunicadas sob qualquer forma nos termos do presente Protocolo t8m car~cter
confidencial. Tais informaq6es estdo sujeitas A obrigaqAo de segredo oficial e benefician da protecqdo
da informago prevista na legislato aplic:vel na Pane Contratante que as recebeu, bern como nas
disposiq~es correspondentes aplic:veis s autoridades comunitrias.

Artigo 1I *
Utilizaqdo das informav6es

1. As informaoes obtidas serdo utilizadas unicamente para efeitos do presente Protocolo, e s6
poderdo ser utilizadas para outros fins por qualquer Pane Contratante mediante autorizaqgo pr6via por
escrito da autoridade administrativa que as forneceu e ficam sujeitas a quaisquer restrig6es impostas
por essa autoridade. Estas disposi 6es nao se aplican s informag6es relativas a infracr6es no domfnio
dos narc6ticos e das substAncias psicotr6picas. Tais informag6es podem ser comunicadas a outras
autoridades directamente envolvidas no combate ao tr:fico ilfcito de droga.

2. 0 disposto no n° I n.o obsta A utilizago das informaq6es em qualquer acq~o de carcter judicial
ou administrativo posteriormente intentada por inobserv.ncia da legislaAo aduaneira.

3. As Panes Contratantes podem utilizar como elemento de prova, nos registos, relat6rios e
testemunhos de que disponham, bern corno nas acg6es e acusaqdes deduzidas em tribunal, as
informaq6es obtidas e os documentos consultados em conformidade corn as disposi 6es do presente
Protocolo.
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Artigo 120
Peritos e testemunhas

Urn funcionArio da autoridade requerida pode ser autorizado a comparecer, nos limites da autorizaq~o
concedida, como perito ou testemunha em acq6es de cardcter judicial ou administrativo relativos a
quest6es abrangidas pelo presente Protocolo, perante um 6rgdo jurisdicional de outra Parte
Contratante, e a apresentar os objectos, documentos ou respectivas c6pias autenticadas eventualmente
necess:rios a essas acc6es. 0 pedido de comparencia deve indicar especificamente sobre que assunto
e a que tftulo ou em que qualidade o funciondrio serl interrogado.

Artigo 13"
Despesas de assistencia

Qualquer das Partes Contratantes renuncia a reclamar t outra Parte o reembolso de despesas
resultantes da aplicavdo do presente Protocolo, excepto, se for caso disso, no que se refere a despesas
incorridas corn peritos e testemunhas, bern como corn int~rpretes e tradutores n~o dependentes dos
serviqos pidblicos.

Artigo 140
Execuqio

1. A gestio do presente Protocolo incumbir s autoridades aduaneiras centrais dos Estados da
EFTA, por um lado, e aos servios competentes da Comissgo da CE e, se for caso disso, s
autoridades aduaneiras dos Estados-membros da CE, por outro. Estas autoridades decidirSo sobre
todas as medidas e disposiges necess~rias para a sua aplicag o tendo em conta as normas existentes
no Ambito da protecggo de dados. Podem recomendar aos organismos competentes alterag6es que
considerem dever ser introduzidas no presente Protocolo.

2. As Partes Contratantes trocarAo entre si listas das autoridades competentes designadas para agir
na qualidade de correspondentes para efeitos da aplicaqio efectiva do presente Protocolo.

No que respeita aos casos abrangidos pela compettncia da Comunidade, sergo, a este respeito,
devidamente tidas em conta situaq6es especfficas que, devido A urg~ncia ou ao facto de num pedido
ou comunicaq o apenas estarem envolvidos dois pafses, possam requerer contactos directos entre os
servir~os competentes dos Estados da EFTA e dos Estados-membros da CE para o tratamento dos
pedidos ou para o interc~mbio de informag6es. Estas informaq6es sergo completadas corn listas, a
rever sempre que necess.rio, de funcionArios dos servios responsAveis pela prevenvAo, investigagdo
e luta contra as infraces A legislago aduaneira.

Aldm disso, de modo a assegurar o mAximo de eficAcia no que respeita ao funcionamento do presente
Protocolo, as Partes Contratantes tomario as medidas adequadas para assegurar que os servigos
respons~veis pelo combate k fraude aduaneira estabelecam contactos pessoais directos, incluindo, se
for caso disso, a nfvel das autoridades aduaneiras locais, a firn de facilitar o intercixnbio de
informaves e o tratamento dos pedidos.

3. As Partes Contratantes consultar-se-,o mutuamente e manter-se-Ao posteriormente informadas
sobre as regras de execug:o pormenorizadas adoptadas em conformidade corn o disposto no presente
artigo.
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Artigo 15"
Complementaridade

1. 0 presente Protocolo complementa e n~o obsta A aplicago de quaisquer acordos de assistncia
mtitua, conclufdos ou susceptfveis de ser conclufdos entre os Estados-membros da CE e os Estados
da EFTA, bern como entre os Estados da EFTA. De igual modo, o presente Protocolo nio prejudica
uma assistgncia mtltua mais ampla concedida ao abrigo de tais acordos.

2. Sem prejufzo do disposto no artigo 11 , esses acordos nio prejudicam as disposiq es comunitirias
que regem a comunicaqio, entre os servigos competentes da Comiss~o da CE e as autoridades
aduaneiras dos Estados-membros, de quaisquer informag6es obtidas em mat~ria aduaneira que se
possam revestir de interesse para a Comunidade.
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PROTOCOLO No 12
RELATIVO AOS ACORDOS DE AVALIA(AO DE CONFORMIDADE

COM PAISES TERCEIROS

Os acordos de reconhecimento mdtuo corn pafses terceiros relativos 4 avaliagdo de conformidade para
os produtos em que a utilizaqdo de uma marca se encontra prevista na legislagdo comunitdria serio
negociados por iniciativa da Comunidade. A Comunidade negociard corn base no pressuposto de que
os pafses terceiros em questdo virdo a concluir corn os Estados da EFTA acordos paralelos de
reconhecimento mtituo equivalentes aos que vierem a ser conclufdos corn a Comunidade. As Partes
Contratantes cooperarlo entre si de acordo corn os procedimentos gerais de informagdo e consulta
previstos no Acordo EEE. No caso de se verificarem disparidades nas relaq6es corn parses terceiros,
estas serdo examinadas em conformidade corn as disposiV6es pertinentes do Acordo EEE.

Vol 1813, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

PROTOCOLO No 13
RELATIVO , NAO APLICA(AO DE MEDIDAS

ANTI-DUMPING E COMPENSAT6RIAS

A aplicaqlo do disposto no artigo 260 do presente Acordo limita-se aos domfnios abrangidos pelas
disposiq6es do presente Acordo e em relaqio aos quais o acervo comunitArio foi totalmente integrado
no presente Acordo.

AI6m disso, a menos que sejam acordadas outras soluVoes pelas Partes Contrantantes, a sua aplicagio
nio prejudica quaisquer medidas que venham a ser tomadas pelas Partes Contratantes, a im de evitar
a evaslo bs seguintes medidas destinadas a pafses terceiros:

- medidas anti-dumping;
- direitos de compensaq~o;
- medidas contra prAticas comerciais desleais imputAveis a pafses terceiros.
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PROTOCOLO No 14
RELATIVO AO COMtRCIO DOS PRODUTOS DO CARVAO E DO A(O

Artigo 10

0 presente Protocolo 4 aplic~vel aos produtos abrangidos pelos Acordos Bilaterais de Comdrcio Livre
(a seguir denominados "Acordos de Comdrcio Livre") conclufdos entre, por um lado, a Comunidade
Europeia do Carvlo e do Ago e os seus Estados-membros e, por outro, os Estados da EFTA
considerados individualmente ou, consoante o caso, entre os Estados-membros da Comunidade
Europeia do Carvao e do Ago e os Estados da EFTA.

Artigo 20

1. Os Acordos de Comdrcio Livre nio serlo alterados, salvo disposiglo em contr~rio do presente
Protocolo. Quando n~o se aplicarem os Acordos de Comdrcio Livre, sdo apliclveis as disposiq6es do
presente Acordo. Sempre que continuem a ser aplicadas as disposig6es substantivas dos Acordos de
Comdrcio Livre, s~o igualmente aplic~veis as disposig6es institucionais dos mesmos.

2. SAo suprimidas as restrig es quantitativas I exportaglo, as medidas, de efeito equivalente e os
direitos aduaneiros e encargos de efeito equivalente aplicAveis ao comdrcio no interior do Espaqo
Econ6mico Europeu.

Artigo 30

As Partes Contratantes n~o introduzirlo quaisquer restrig6es ou regulamentag6es administrativas e
tdcnicas que possam constituir, no comdrcio entre as Partes Contratantes, um entrave A livre
circulaglo de produtos abrangidos pelo presente Protocolo.

Artigo 40

As regras substantivas de concorrncia aplicAveis s empresas no que se refere aos produtos
abrangidos pelo presente Protocolo, constam do Protocolo n' 25. 0 direito derivado consta do
Protocolo n' 21 e do Anexo XIV.

Artigo 50

As Partes Contratantes darlo cumprimento ks regras de auxflio I inddstria sidenirgica. Reconhecem
em especial a importAncia das regras comunitrias de auxflio a esta indlistria, e aceitam essas mesmas
regras, estabelecidas na Decislo 322/89/CECA da Comissio, cujo prazo de vigencia expira em 31
de Dezembro de 1991. As Partes Contratantes comprometem-se a integrar no Acordo EEE novas
regras comunit.rias de auxflio indtistria sidenirgica aquando da entrada em vigor do presente
Acordo, desde que as mesmas sejam semelhantes em substancia ks do acto supracitado.
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Aruigo 60

1. As Partes Contratantes procederlo a trocas de informag6es sobre os mercados. Os Estados da
EFTA envidarlo os maiores esforgos para assegurar que os produtores de ago, os consumidores e os
comerciantes fornegam essas informaqv6es.

2. Os Estados da EFTA envidario os maiores esforqos para assegurar que as empresas produtoras
de aro estabelecidas nos seus territ6rios participem nos controlos anuais relativos aos investimentos,
referidos no artigo 150 da Decislo 3302/81/CECA da Comisslo, de 18 de Novembro de 1981. As
Partes Contratantes procederio a trocas de informaq6es relativas a investimentos importantes ou a
projectos de desinvestimentos, sem prejufzo das exigencias do segredo comercial.

3. Todas as questoes relativas Is trocas de informag6es entre as Partes Contratantes sgo abrangidas
pelas disposiges institucionais gerais do presente Acordo.

Artigo 70

As Partes Contratantes registam que as regras de origem estabelecidas no Protocolo n' 3 dos Acordos
de Comdrcio Livre celebrados entre a Comunidade Econ6mica Europeia e os Estados da EFTA
considerados individualmente slo substitufdas pelo Protocolo n* 4 do presente Acordo.
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PROTOCOLO No 15
RELATIVO AOS PERIODOS DE TRANSI(;AO PARA A

LIVRE CIRCULA(IO DE PESSOAS
(SUf(A E LIECHTENSTEIN)

Artigo I*

0 disposto no Acordo e respectivos Anexos em matdria de livre circulag;o de pessoas entre os
Estados-membros da CE e os Estados da EFTA 6 aplic:vel sem prejufzo das disposiq6es transit6rias
estabelecidas no presente Protocolo.

Artigo 20

1. Sem prejufzo do disposto no artigo 40, a Sufva, por um lado, e os Estados-membros da CE e os
restantes Estados da EFTA, por outro, poderlo manter em vigor atd 1 de Janeiro de 1998, no que
respeita aos nacionais dos Estados-membros da CE e dos restantes Estados da EFTA e aos nacionais
da Sufqa, respectivarnente, disposigSes nacionais que condicionem a entrada no territ6rio, a residencia
e o emprego A obtengdo de uma autorizagio prdvia.

2. A Sufga poderl manter em vigor atd 1 de Janeiro de 1998, em relaqio aos nacionais dos
Estados-membros da CE e dos outros Estados da EFTA, limitag6es quantitativas no que respeita a
novos residentes e trabalhadores sazonais. Essas limitaq6es quantitativas serd.o gradualmente reduzidas
atE ao final do perfodo de transiglo.

Artigo 30

1. Sem prejufzo do disposto no n' 3, a Sufga poderA manter em vigor, atE 1 de Janeiro de 1998,
disposi;3es nacionais que restrinjam a mobilidade profissional e geogrifica dos trabahadores sazonais,
incluindo a obrigago de esses trabahadores abandonarem o territ6rio da Sufga por um perfodo
mfnimo de tres meses ap6s o termo da sua autorizaqio de trabalho sazonal. A partir de
1 de Janeiro de 1993, as autorizagdes de trabaho sazonal serdo automaticamente renovadas aos
trabahadores sazonais titulares de um contrato de trabaho sazonal ao regressarem ao territ6rio da
Sufqa.

2. Os artigos 100, 110 e 120 do Regulaniento (CEE) n* 1612/68, em conformidade com o ponto 2
do Anexo V do Acordo, serlo aplicAveis na Sufga aos trabalhadores sazonais a partir de
1 de Janeiro de 1997.

3. A partir de I de Janeiro de 1993, e sem prejufzo do disposto no artigo 20 do presente Protocolo,
as disposiV es do artigo 280 do Acordo e do Anexo V do Acordo serao apliclveis aos trabalhadores
sazonais na Sufga, desde que esses trabalhadores tenham completado trinta meses de trabaho sazonal
no territ6rio da Sufea durante de um perfodo de referencia anterior de quatro anos consecutivos.
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Artigo 40

A Sufga poderd manter em vigor, ate:

- 1 de Janeiro de 1996, disposi,6es nacionais que exijam aos trabalhadores residentes fora do
territ6rio da Sufqa mas empregados no territ6rio da Sufga (trabalhadores fronteiriqos) que
regressern todos os dias ao seu territ6rio de residncia;

- I de Janeiro de 1998, disposies nacionais que exijam aos trabalhadores residentes fora do
territ6rio da Sufga mas empregados no territ6rio da Sufga (trabalhadores fronteiriqos) que
regressem todas as semanas ao seu territ6rio de resid~ncia;

- I de Janeiro de 1997, disposig6es nacionais respeitantes I limitaggo da contrataqAo de
trabalhadores fronteirios dentro de dreas fronteiriqas definidas;

- 1 de Janeiro de 1995, disposiq6es nacionais que condicionem, na Sufqa, o acesso ao emprego de
trabalhadores fronteirios A obtenq[o de uma autorizaqIo prdvia.

Artigo 50

1. 0 Liechtenstein, por um lado, e os Estados-membros da CE e os restantes Estados da EFTA, por
outro, poderlo manter em vigor atd I de Janeiro de 1998, no que respeita aos nacionais dos Estados-
membros da CE e dos restantes Estados da EFTA e aos nacionais do Liechtenstein, respectivamente,
disposiq6es nacionais que condicionern a entrada no territ6rio, a residencia e o emprego A obtengdo
de uma autorizaglo prdvia.

2. 0 Liechtenstein poderg manter em vigor atd 1 de Janeiro de 1998, em relagao aos nacionais dos
Estados-membros da CE e dos outros Estados da EFTA, limitaqSes quantitativas no que respeita a
novos residentes, trabalhadores sazonais e trabalhadores fronteirigos. Essas limitaq6es quantitativas
sergo gradualmente reduzidas.

Artigo 60

1. 0 Liechtenstein poderg manter em vigor, atd 1 de Janeiro de 1998, disposig6es nacionais que
restrinjam a mobilidade profissional dos trabalhadores sazonais, incluindo a obrigaggo de esses
trabalhadores abandonarem o territ6rio do Liechtenstein por um perfodo mfnimo de tres meses ap6s
o termo da sua autorizagio de trabalho sazonal. A partir de 1 de Janeiro de 1993, as autorizagOes de
trabalho sazonal sergo autornaticamente renovadas aos trabalhadores sazonais titulares de um contrato
de trabalho sazonal ao regressarem ao territ6rio do Liechtenstein.

2. Os artigos 100, 110 e 120 do Regulanento (CEE) n° 1612/68, em conformidade com o ponto 2
do Anexo V do Acordo, serAo aplicAveis no Liechtenstein a partir de 1 de Janeiro de 1995 no que
respeita aos residentes, e a partir de I de Janeiro de 1997 no que respeita aos trabalhadores sazonais.

3. 0 disposto no n* 2 serd igualmente aplic~vel aos membros da fanflia dos trabalhadores n~o
assalariados no territ6rio do Liechtenstein.
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Artigo 70

o Liechtenstein poderl manter em vigor, ate:

- 1 de Janeiro de 1998, disposiq3es nacionais que exijamn aos trabalhadores residentes fora do
territ6rio do Liechtenstein mas empregados no territdrio do Liechtenstein (trabalhadores
fronteirios) que regressern todos os dias ao seu territ6rio de residencia;

- 1 de Janeiro de 1998, disposig6es nacionais limitativas da mobilidade profissional e do acesso a
profiss6es para todas as categorias de trabalhadores;

- 1 de Janeiro de 1995, disposi es nacionais limitativas do acesso a actividades profissionais, no
que respeita a trabalhadores nao assalariados corn residencia no territ6rio do Liechtenstein. Estas
restrig6es poderAo ser mantidas atd I de Janeiro de 1997 no que respeita aos trabalhadores ndo
assalariados residentes fora do territdrio do Liechtenstein.

Artigo 80

1 .Para aldm das limitag6es previstas nos artigos 20 a 70, a Sufqa e o Liechtenstein n~o adoptardo, a
partir da data da assinatura do Acordo, quaisquer novas medidas restritivas respeitantes A entrada no
territ6rio, ao emprego e residencia de trabahadores assalariados e ndo assalariados.

2. A Sufqa e o Liechtenstein adoptardo todas as medidas necessArias a fim de que, durante os
perfodos de transigo, os nacionais dos Estados-membros da CE e dos outros Estados da
EFTA possam ter acesso a empregos disponfveis no territ6rio da Sufa e do Liechtenstein corn a
mesma prioridade que os nacionais da Sufa e do Liechtenstein, respectivamente.

Artigo 90

1. A partir de 1 de Janeiro de 1996, as Partes Contratantes examinarlo os resultados da aplicago dos
perfodos de transiqdo previstos nos artigos 20 a 40. Na sequdncia desse exame, as Partes Contratantes
poderdo, corn base em novos elementos e corn vista a uma eventual reduqio dos perfodos de
transiglo, propor disposig6es destinadas a ajustar esses perfodos.

2. No termo do perfodo de transiqo para o Liechtenstein, as medidas transit6rias serdo revistas em
conjunto pelas Partes Contratantes, tomando em devida conta a situagdo geogr~fica especffica do
Liechtenstein.

Artigo 100

Durante os perfodos de transig.o continuaxro a vigorar os acordos bilaterais existentes, a menos que
do Acordo resultern disposi 6es corn efeitos mais favorgveis para os nacionais dos Estados-membros
da CE e dos Estados da EFTA.

Artigo 110

Para efeitos do presente Protocolo, os termos "trabalhador sazonal" e "trabalhador fronteirigo" nele
contidos tem a acepvlo que Ihes 6 dada nas legislag6es nacionais da Sufqa e do Liechtenstein,
respectivamente, 4 data da assinatura do Acordo.
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PROTOCOLO No 16
RELATIVO AS MEDIDAS NO DOMINIO DA
SEGURAN(A SOCIAL REFERENTES AOS

PERIODOS DE TRANSII;AO PARA A
LIVRE CIRCULAIAO DE PESSOAS

(SUIi;A E LIECHTENSTEIN)

Artigo 10

Para efeitos da aplicaqdo do presente Protocolo e do Regulamento (CEE) no 1408/71, de
14 de Junho de 1971, relativo A aplicaqio dos regimes de seguranqa social aos trabahadores
assalariados, aos trabalhadores ndo assalariados e aos membros da sua famflia que se deslocam no
interior da Comunidade (JO n0 L 149, de 5.7.1971, p. 416), entende-se por "trabahador sazonal",
no que respeita A Sufqa e ao Liechtenstein, qualquer trabalhador que seja nacional de um Estado-
membro da CE ou de outro Estado da EFTA e que seja titular de uma autorizaqdo de trabaho
sazonal, na acepqdo das legislaq6es nacionais da Sulfa e do Liechtenstein, respectivamente, por urn
perfodo mdximo de nove meses.

Artigo 2 °

Durante o perfodo de validade da autorizaqao, o trabahador sazonal terd direito As prestaq6es de
desemprego em conformidade corn as legislaq6es da Sufqa e do Liechtenstein, respectivamente, nas
mesmas condiq6es que as dos nacionais da Sufra e do Liechtenstein, respectivamente, e nos termos
do disposto no Regulamento (CEE) n' 1408/71.

Artigo 30

Uma parte das contribuiq6es de desemprego pagas pelos trabahadores sazonais serd reembolsada pela
Su(qa e pelo Liechtenstein, respectivamente, aos Estados de residencia daqueles trabalhadores, em
conformidade corn o procedimento seguinte:

a) Em relaqdo a cada Estado, o montante total das contribuiq6es serd estabelecido em conformidade
corn o ndmero de trabalhadores sazonais que sejam nacionais desse Estado e se encontrem na
Sulfa e no Liechtenstein, respectivamente, no final de Agosto, corn a duragio mdia da
temporada, corn as remuneraq6es e corn as taxas das contribuiq6es para o seguro de desemprego
na Sufqa e no Liechtenstein, respectivamente (tanto a cargo da entidade patronal como do
trabahador).

b) 0 montante reembolsado a cada Estado corresponderd a metade do montante total das
contribuiq6es, calculado nos termos da alfnea anterior.

c) S6 se procederd ao reembolso quando o ngrmero total de trabahadores sazonais residentes no
Estado em causa durante o perfodo considerado for superior a quinhentos, no que respeita A
Sufqa, ou a cinquenta, no que respeita ao Liechtenstein.
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Artigo 40

Durante os perfodos de transiqlo, continuario a ser aplicAveis as disposiges referentes ao reembolso
das contribuio6es de desemprego constantes das convenq~es relativas ao seguro de desemprego
celebradas pela Sufqa corn a Franqa (Convenglo de 14 de Dezembro de 1978), a Italia (Convengo
de 12 de Dezembro de 1978), a Repdblica Federal da Alemanha (Convengao de 17 de Novembro de
1982), a Austria (Convenqgo de 14 de Dezembro de 1978) e o Principado do Liechtenstein
(Conveng;o de 15 de Janeiro de 1979).

Artigo 50

A validade do presente Protocolo serg limitada A durago dos perfodos de transiqdo, de acordo corn
a definiqio constante do Protocolo n0 15.
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PROTOCOLO N* 17
RELATIVO AO ARTIGO 340

1. 0 disposto no Artigo 340 do Acordo nlo prejudica a adopqAo de legislaqlo ou a aplicagdo de
quaisquer medidas pelas Partes Contratantes no que respeita ao acesso de pafses terceiros aos seus
mercados.

Qualquer legislaglo num domfnio regido pelo Acordo serd tratada em conformidade corn os
procedimentos nele estabelecidos, esforqando-se as Partes Contratantes por elaborar regras EEE
correspondentes.

Em todos os outros casos, as Partes Contratantes informarlo o Comitd Misto do EEE acerca das
medidas e, sempre que necessgrio, esforgar-se-Ao por adoptar disposiqdes que garantam que ndo seja
possfvel contornar tais medidas no territ6rio das outras Partes Contratantes.

Se ndo for possfvel chegar a acordo sobre essas regras ou disposiqaes, a Parte Contratante em
questdo pode tomar as medidas necessdrias para evitar aquela possibilidade.

2. Para efeitos de definigdo dos beneficigrios dos direitos resultantes do artigo 340, 6 aplicAvel, corn
os mesmos efeitos jurfdicos que na Comunidade, o Tftulo 10 do Programa Geral para a supressdo das
restri 6es A liberdade de estabelecimento (JO n0 2, de 15.1962, p. 3662).
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PROTOCOLO N° 18
RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

PARA APLICA(AO DO ARTIGO 430

No que se refere k Comunidade, os procedimentos a seguir para a aplicaqdo do artigo 430 do Acordo
encontram-se previstos no Tratado que institui a Comunidade Econdmica Europeia.

No que se refere aos Estados da EFTA, os procedimentos encontram-se previstos no Acordo relativo
ao Comitd Permanente dos Estados da EFTA e abrangem os seguintes elementos:

Se um Estado da EFTA pretender adoptar medidas em conformidade com o artigo 430 do
Acordo, notificarl atempadamente desse facto o Comitd Permanente dos Estados da EFTA.

Contudo, em caso de segredo ou de urgncia, os outros Estados da EFTA e o Comitd Permanente
dos Estados da EFTA serlo notificados o mais tardar na data da entrada em vigor de tais
medidas.

0 Comitd Permanente dos Estados da EFTA examinarl a situaqlo e dard um parecer
relativamente b introduggo das medidas. 0 Comitd Permanente dos Estados da EFTA
acompanhard de perto a situaqlo, podendo, a qualquer momento, atravds de uma votaqo por
maioria, formular recomenda;6es no que respeita I possfvel alteragdo, suspensAo ou abolido
das medidas introduzidas ou a quaisquer outras medidas destinadas a auxiliar o Estado da EFTA
em questlo a superar as suas dificuldades.
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PROTOCOLO No 19
RELATIVO AOS TRANSPORTES MARITIMOS

As Partes Contratantes nlo aplicargo entre si as medidas previstas nos Regulamentos (CEE)
n° 4057186 (JO n0 L 378, de 31.12.1986, p. 14) e (CEE) n' 4058/86 (JO n° L 378, de 31.12.1986,
p. 21) do Conselho e na Decislo 83/573/CEE do Conselho (JO n0 L 332, de 28.11.1983, p. 37) ner
quaisquer outras medidas semelhantes, sob reserva de o acervo relativo aos transportes marftimos
integrado no Acordo ser plenamente aplicado.

As Partes Contratantes coordenarlo as suas aco6es e medidas em relaq;o a pafses terceiros e
empresas de pafses terceiros no domfnio dos transportes marftimos, de acordo corn as seguintes
disposi,6es:

1) Se ura Parte Contratante decidir acompanhar as actividades de certos pafses terceiros no domfnio
dos transportes marftimos de mercadorias, informard o Comitd Misto do EEE e poderd prop6r
a outras Partes Contratantes que participern nesta acq o.

2) Se ura Parte Contratante decidir protestar por via diplomgtica junto de um pafs terceiro em
resposta a ura restrigio ou ameaga de restriglo do livre acesso ao trdfego transoceanico,
informarl desse facto o Comitd Misto do EEE. As outras Partes Contratantes podem decidir
participar nessa iniciativa.

3) Se qualquer das Partes Contratantes tencionar tomar medidas ou desenvolver acq6es contra um
pafs terceiro e/ou armadores de um pafs terceiro a fim de reagir nomeadamente contra prAticas
tarifArias desleais de certos armadores de pafses terceiros envolvidos no trtfego de linha
internacional ou contra restri 6es ou amea;as de resriqAo do livre acesso ao trlfego
transoce~nico, informard o Comitd Misto do EEE. Sempre que necessfrio, a Parte Contratante
que inicia o processo pode solicitar As outras Partes Contratantes que cooperem nesse processo.

As outras Partes Contratantes podem decidir tomar as mesmas medidas ou desenvolver as mesmas
acq6es no que diz respeito As suas pr6prias jurisdiq6es. Sempre que as medidas adoptadas ou as
acq6es desenvolvidas por unea Parte Contratante sejam contornadas atrav~s do territ6rio das
outras Partes Contratantes que n.o as tenham adoptado ou desenvoldido, a Parte Contratante cujas
medidas ou acq6es tenham sido contornadas pode tomar as medidas adequadas para sanar a
situaqlo.

4) Se qualquer das Partes Contratantes tencionar negociar convdnios de repartigio de cargas tal
como previsto no n' I do artigo 5 e no artigo 60 do Regulamento (CEE) n* 4055/86
(JO n' L 378, de 31.12.1986, p. 1) ou tornar as disposig6es do referido Regulamento extensivas
a nacionais de um pars terceiro, tal como previsto no seu artigo 70, informarA o Comitd Misto
do EEE.

Se ulna ou mais das outras Partes Contratantes levantar objecq6es k acqAo prevista, serdo
envidados esforgos, no ambito do Comitd Misto do EEE, para chegar a uma soluqlo satisfat6ria.
Se as Partes Contratantes nao chegarem a acordo, poderio ser adoptadas medidas adequadas.
Caso ndo existam outros meios disponfveis, tais medidas podem incluir a revogaglo entre as
Partes Contratantes do princfpio da liberdade de presta Ao de servigos de transporte marftimo,
estabelecido no artigo 10 do regulamento.
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5) Sempre que possfvel, as informao6es referidas nos n's 1 a 4 devem ser prestadas atempadamente
para permitir s Panes Contratantes coordenarem as suas acg6es.

6) A pedido de uma das partes Contratantes, poderlo ser efectuadas consultas entre as Partes
Contratantes sobre quest6es atinentes aos transportes marftimos e abordadas em organizag6es
internacionais, sobre diferentes aspectos da evoluqgo verificada nas relagoes entre as Partes
Contratantes e pafses terceiros em matdria de transportes marftimos, e sobre o funcionamento de
acordos bilaterais ou multilaterais conclufdos neste domfnio.
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PROTOCOLO No 20
RELATIVO AO ACESSO S VIAS NAVEGAVEIS

1. As Partes Contratantes conceder-se-lo mutuamente o direito de acesso tls respectivas vias
navegAveis . No caso do Reno e do Dandbio, as Partes Contratantes tomario todas as medidas
necessArias para atingirem simultaneamente o objectivo de igualdade de acesso e de liberdade de
estabelecimento no domfnio das vias naveg:veis.

2. Os convdnios destinados a garantir a igualdade de acesso recfproco a todas as Partes Contratantes
Is vias naveg~veis no territ6rio das Partes Contratantes serao elaborados no Anbito das organizag6es
internacionais competentes na matdria atd I de Janeiro de 1996, tomando em consideraqao as
obriga,6es resultantes dos acordos multilaterais pertinentes.

3. Todo o acervo pertinente no domfnio das vias navegAveis 6 aplic:vel, a partir da data de entrada
em vigor do Acordo, aos Estados da EFrA que tenham na altura acesso s vias naveggveis
comunitArias e no que respeita aos outros Estados da EFTA, logo que estes obtenham o direito de
igualdade de acesso.

Contudo, o artigo 80 do Regulamento (CEE) n' 1101/89, de 27 de Abril de 1989 (JO n* L 116, de
28.4.1989, p. 25) tal como adaptado para efeitos do Acordo, passarA a ser aplicAvel s embarcaq6es
de navegag o interior dos Estados da EFTA referidos em iltimo lugar, que tenham sido postas em
servio ap6s I de Janeiro de 1993, logo que estes Estados obtenham o direito de acesso ks vias
naveg~veis da Comunidade.
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PROTOCOLO No 21
RELATIVO A APLICACAO DAS REGRAS DE CONCORRtNCIA

APLICAVEIS AS EMPRESAS

Artigo I0

Para efeitos da aplicaqlo das regras de concorrencia do Tratado que institui a Comunidade Econ6mica
Europeia e do Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvio e do Aqo, o 6rgAo de
Fiscalizaqlo da EFTA dispord, por forqa de um acordo entre os Estados da EFTA, de poderes
equivalentes e fun6es similares aos de que disp6e a Comissio das Comunidades Europeias, A data
de assinatura do presente Acordo.permitindo-lhe aplicar os princfpios consignados no n0 2, alfnea
e), do artigo 1 e nos artigos 530 a 601 do Acordo, e no Protocolo n* 25.

A Comunidade adoptard, quando necessgrio, as regras de execuqlo dos princfpios consignados no n'
2, alfnea e), do artigo 10 e nos artigos 530 a 60) do Acordo e no Protocolo no 25, de forna a
assegurar que a ComissAo das Comunidades Europeias disponha de poderes equivalentes e de funq6es
similares no ambito do presente Acordo aos de que disp6e, A data de assinatura do Acordo, para
efeitos de apiicaqio das regras de concorrancia do Tratado que institui a Comunidade Econ6mica
Europeia e do Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvio e do Aqo.

Arigo 20

Se, de acordo com os procedimentos estabelecidos na Parte VII do Acordo, forern adoptados novos
actos para a aplicaq o do n* 2, alfnea e), do artigo 10 e dos artigos 53* a 600 e do Protocolo n' 25,
ou relativos a alteraq6es dos actos enumerados no artigo 30 do presente Protocolo, serdo efecruadas
as alteraq6es correspondentes ao acordo que cria o Orgao de Fiscalizaqdo da EFTA, de forma a
assegurar que o 6rgdo de Fiscalizaqao da EFTA disponha simultaneamente de poderes equivalentes
e de funq6es similares aos de que disp6e a Comissio das Comunidades Europeias.

Artigo 30

1. Para aldm dos actos referidos no Anexo XIV, os seguintes actos reflectem os poderes e as funq6es
da Comisslo das Comunidades Europeias para efeito da aplicaqo das regras de concorrencia do
Tratado que institui a Comunidade Econ6mica Europeia:

Controlo das operaq6es de concentraqlo

1. 389 R 4064: Artigos 60 a 250 do Regulamento (CEE) n0 4064/89 do Conselho, de
21 de Dezembro de 1989, relativo ao controlo das operar6es de concentrao de empresas
(JO n0 L 395, de 30.12.1989, p. 1), rectificado no JO n* L 257, de 21.9.1990, p. 13.

2. 390 R 2367: Regulamnento (CEE) n0 2367/90 da Comissdo, de 25 de Julho de 1990, relativo Is
notificaq6es, prazos e audi 6es previstos no Regulamento (CEE) n" 4064/89 do Conselho,
relativo ao controlo das operaq6es de concentraqdo de empresas (JO n' L 219, de 14.8.1990,
p. 5).
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Regras processuais de cargcter geral

3. 362 R 0017: Regulamento no 17/62 do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1962. Primeiro
Regulamento de execuqio dos artigos 850 e 860 do Tratado (JO no 13 de 21.2.1962, p. 204/62),
corn as alteraoes que Ihe foram introduzidas por:

- 362 R 0059: Regulamento no 59/62, de 3 de Julho de 1962 (JO no 58, de 10.7.1962,
p. 1655/62)

- 363 R 0118: Regulamento no 118/63, de 5 de Novembro de 1963 (JO n0 162, de 7.11.1963,
p. 2696/63)

- 371 R 2822: Regulamento (CEE) n* 2822/71, de 20 de Dezembro de 1971 (JO n* L 285,
de 29.12.1971, p. 49)

-1 72 B: Acto relativo hs condiq6es de adesio e hs adaptaq6es dos Tratados - Adesio do Reino
da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Gri-Bretanha e da Irlanda do Norte
(JO no L 73 de 27.03.1972, p. 92)

- 1 79 H: Acto relativo As condi96es de adesio e s adaptaq6es dos Tratados - Adesdo da
Reptiblica Heldnica (JO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 93)

-1 85 I: Acto relativo Is condiq6es de adesio e As adaptaq6es aos Tratados - Adesio do Reino
da Espanha e da Repdblica Portuguesa (JO no L 302, de 15.11.1985, p. 165)

4. 362 R 0027: Regulamento (CEE) n* 27/62 da ComissAo, de 3 de Maio de 1962. Primeiro
Regulamento de execuqAo do Regulamento n0 17 do Conselho de 6 de Fevereiro de 1962 (Forma,
contetido e outros pormenores relativos a pedidos e notificaq6es) (JO n* 35 de 10.5.1962,
p. 1118/62), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 368 R 1113: Regulamento (CEE) n0 1133/68, de 26 de Julho de 1968 (JO n* L 189, de
1.8.1968, p. 1)

- 375 R 1699: Regulamento (CEE) n* 1699/75, de 2 de Julho de 1975 (JO n0 L 172 de
3.7.1975, p. 11)

- 1 79 H: Acto relativo hs condiq6es de adesao e s adaptaq6es dos Tratados - Adesao da
Reptlblica Heldnica (JO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 94)

* 385 R 2526: Regularnento (CEE) n0 2526/85, de 5 de Agosto de 1985 (JO n0 L 240, de
7.9.1985, p. 1)

- 1 85 I: Acto relativo s condiq6es de adesiao e As adaptag6es dos Tratados - Adesdo do Reino
de Espanha e da Repdblica Portuguesa (JO n' L 302, de 15.11.1985, p. 166)

5. 363 R 0099: Regulamento (CEE) n0 99/63 da Comissao, de 25 de Julho de 1963, relativo is
audig6es referidas nos n's 1 e 2 do artigo 190 do Regulamento (CEE) n' 17/62 do Conselho
(JO 127 de 20.8.1963, p. 2268/63).
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Transportes

6. 362 R 0141: Regulamento n0 141/62 do Conselho, de 26 de Novembro de 1962, relativo nao
apiicaqlo do Regulamento n' 17 do Conselho ao sector dos transportes, corn as alterag6es que
Ihe foram introduzidas pelos Regulamentos (CEE) no 165/65/CEE e 1002/67/CEE (JO no 124,
de 28.11.1962, p. 2751/62)

7. 368 R 1017: Artigo 60 e artigos 100 a 310 do Regulamento (CEE) n' 1017/68 do Conselho, de
19 de Julho de 1968, relativo A aplicaqio de regras de concorrancia nos sectores dos transportes
ferrovidrios, rodovidrios e por via navegAvel (JO no L 175, de 23.7.1968, p. 1)

8. 369 R 1629: Regulamento (CEE) n0 1629/69 da Comissito, de 8 de Agosto de 1969, relativo a
forma, conteddo e outras regras das dendncias referidas no artigo 100, dos pedidos referidos no
artigo 120 e das notificaq6es referidas no n0 1 do artigo 140 do Regulamento (CEE) n0 1017/68
do Conselho, de 19 de Julho de 1968 (JO n0 L 209, de 21.8.1969, p. 1)

9. 369 R 1630: Regulamento (CEE) n0 1630/69 da Comisslo, de 8 de Agosto de 1969, relativo S
audig6es previstas no n0 I e no n0 2 do artigo 260 do Regulamento (CEE) n' 1017/68 do
Conselho, de 19 de Julho de 1968 (JO no L 209, de 21.8.1969, p. 11)

10. 374 R 2988: Regulamento (CEE) n0 2988/74 do Conselho, de 26 de Novembro de 1974, relativo
A prescrigo quanto a procedimentos e execugio de sanq6es no domfnio do direito dos transportes
e da concorrncia da Comunidade Econ6mica Europeia (JO no L 319, de 29.11.1974, p. 1)

11. 386 R 4056: Secq.o II do Regulamento (CEE) n0  4056/86 do Conselho, de
22 de Dezembro de 1986, que determina as regras de aplicagdo aos transportes marftimos dos
artigos 850 e 860 do Tratado (JO n' L 378, de 31.12.1986, p. 4)

12. 388 R 4260: Regulamento (CEE) no 4260/88 da Comiss~o, de 16 de Dezembro de 1988, relativo
bs comunicag6es, s dendincias, aos pedidos e s audioes previstas pelo Regulamento (CEE)
n0 4056/86 do Conselho, que determina as regras de aplicaq~o aos transportes marftimos dos
artigos 850 e 860 do Tratado (JO n0 L 376, de 31.12.1988, p. 1)

13. 387 R 3975: Regulamento (CEE) no 3975/87 do Conselho, de 14 de Dezembro de 1987, que
estabelece o procedimento relativo ks regras de concorrencia aplic'veis ks empresas do sector dos
transportes adreos (JO n0 L 374, de 31.12.1987, p. 1), corn as alteraq6es que Ihe foram
introduzidas por:

- 391 R 1284: Regulamento (CEE) n' 1284/91 do Conselho, de 14 de Maio de 1991
(JO n0 L 122, de 15.5.1991, p. 2)

14. 388 R 4261: Regulamento (CEE) n0 4261/88 da Comissio, de 16 de Dezembro de 1988, relativo
s dendncias, aos pedidos e ks audi,6es previstas pelo Regulamento (CEE) n' 3975/87 do

Conselho, que estabelece o procedimento relativo ks regras de cor1correncia apliciveis s
empresas do sector dos transportes adreos (JOn 0 L 376, de 31.12.1988, p. 10).
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2. Para aldm dos actos referidos no Anexo XIV, os seguintes actos reflectem os poderes e fung6es
da ComissAo das Comunidades Europeias no que se refere b aplicagao das regras de concorrancia do
Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvlo e do Ago (CECA):
1. N° 2, terceiro a quinto parigrafos, n0 3, n0 4, segundo parAgrafo, e n' 5 do artigo 650 do

Tratado CECA

2. NI 2, segundo a quarto parAgrafos, e n~s 4 a 6 do artigo 660 do Tratado CECA

3. 354 D 7026: Decislo n 26/54 CECA, de 6 de Maio de 1954, respeitante ao regulamnento relativo
is informaoes a prestar nos termos do nO 4 do artigo 660 do Tratado (JO CECA n° 9, de
11.5.1954, p. 350/54)

4. 378 S 0715: Decislo n° 715/78/CECA da Comisslo, de 6 de Abril de 1978, relativa a prescriqIo
quanto a procedimentos e execug;o de sano6es no hnbito da aplicaqo do Tratado que institui a
Comunidade Europeia do Carvto e do Ao (JO n' L 94, de 8.4.1978, p. 22)

5. 384 S 0379: Decislo n' 379/84/CECA da Comissio, de 15 de Fevereiro de 1984, que define os
poderes dos agentes e mandatlrios da Comissio encarregados das averiguag6es previstas pelo
Tratado CECA e das decis6es tomadas em sua aplicaggo (JO n L 46, de 16.1.1984, p. 23)

Artigo 40

1. Os acordos, decis6es e priticas concertadas do tipo referido no n0 1 do artigo 530 posteriores
A data de entrada em vigor do Acordo e em relaglo aos quais os interessados desejem beneficiar do
disposto no n* 3 do artigo 530 devern ser notificados ao drglo de fiscalizaglo competente nos termos
do artigo 560 do Protocolo n 23 e das disposivoes previstas nos artigos 10 a 30 do presente
Protocolo. Enquanto nlo forem notificados, nlo pode ser tomada ura decislo de aplicagio do n0 3
do artigo 530 .

2. 0 disposto no n 1 nio 6 aplicAvel aos acordos, decis3es e priticas concertadas quando:

a) Neles participem apenas empresas de um Estado-membro da Comunidade Europeia ou de um
Estado da EFTA e tais acordos, decis~es ou pr~ticas concertadas n~o digam respeito A
importagio nem A exportago entre as Partes Contratantes;

b) Neles participem apenas duas empresas e tais acordos tenham somente por efeito:

i) Restringir a liberdade de formagio dos preros ou condivoes de transacgio de um dos
contraentes aquando da revenda de mercadorias que adquira ao outro contraente, ou

ii) Impor restrig6es ao exercfcio dos direitos de propriedade industrial ao adquirente ou ao
utilizador - nomeadamente patentes, modelos de utilidade, desenhos e modelos ou marcas -
ou ao beneficidrio de contratos relativos A cessto ou concessio do direito de utilizar
processos de fabrico ou conhecimentos relacionados corn a utilizaggo e a aplicago de
tdcnicas industriais;

c) Tenham apenas por objecto:

i) A elaboragdo ou a aplica;Ao uniforme de normas ou de tipos; ou

ii) A investigai;Ao e o desenvolvimento em comum; ou
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iii) A especializaqdo no fabrico de produtos, incluindo os acordos necessirios A sua realizaqlo:

- quando os produtos objecto da especializaqio ndo representarem, numa pane
substancial do territ6rio abrangido pelo presente Acordo, mais do que 15% do volume
de negdcios realizado com produtos iguais ou considerados similares pelos
consumidores em razlo das suas propriedades, prego e uso, e

- quando o volume de vendas anual total realizado pelas empresas participantes nio
ultrapassar 200 milh6es de ecus.

Estes acordos, decis6es e prlticas concertadas podem ser notificados ao 6rgdo de fiscalizaqio
competente nos termos do artigo 560, do Protocolo n0 23 e das regras previstas nos artigos 10 a 3
do presente Protocolo.

Artigo 5 °

1. Os acordos, decis6es e prgticas concertadas do tipo referido no n* 1 do artigo 530 existentes I
data de entrada em vigor do Acordo e em relaqdo aos quais os interessados desejem beneficiar do
disposto no n* 3 do artigo 530 devem ser notificados ao 6rgio de fiscalizaqlo competente, nos termos
do artigo 560, do Protocolo n* 23 e das regras previstas nos artigos 1* a 30 do presente Protocolo,
no prazo de seis meses a contar da data de entrada em vigor do Acordo.

2. 0 disposto no n* 1 nio 6 aplic~vel aos acordos, decis6es e prgticas concertadas inclufdos nas
categorias referidas no n0 I do artigo 530 do Acordo e abrangidos pelo Anbito de aplicaq.o do n* 2
do artigo 40 do presente Protocolo; esses acordos, decis6es ou pr~ticas concertadas podem ser
notificados ao 6rglo de fiscalizaqao competente nos termos do artigo 560, do Protocolo n* 23 e das
regras previstas nos artigos 10 a 30 do presente Protocolo.

Artigo 60

0 6rgdo de fiscalizaqlo competente especificard na sua decislo, nos termos do n0 3 do artigo 530,
a data a partir da qual essa decislo produz efeitos. Esta data pode ser anterior k data de notificaqdo
no que se refere aos acordos, decis6es e prlticas concertadas abrangidos pelo anbito de aplicaqlo do
no 2 do artigo 40 e do n0 2 do artigo 50 do presente Protocolo, ou aos abrangidos pelo Anbito de
aplicaq~o do n* 1 do artigo 50 do presente Protocolo que tenham sido notificados no prazo fixado no
n* I do artigo 5.

Artigo 70

1. Se os acordos, decis6es e prdticas concertadas do tipo referido no n' 1 do artigo 530 existentes
I data de entrada em vigor do Acordo e notificados nos prazos previstos no no 1 do artigo 50 do
presente Protocolo nio preencherem as condic6es previstas pelo no 3 do artigo 530, e se as empresas
e associa¢6es de empresas em causa Ihes puserem termo ou os modificarem de tal modo que deixem
de ser abrangidos pela proibiqlo prevista pelo n0 1 do artigo 530, ou de tal modo que passem a
preencher as condiq6es de aplicagio do n* 3 do artigo 530, a proibiq o constante do n0 1 do
artigo 530 aplica-se apenas durante o perfodo fixado pelo 6rglo de fiscalizaqlo competente. Uma
decislo do 6rgio de fiscalizaqlo competente proferida nos termos do disposto na frase anterior nao
serg oponfvel a empresas e associaq6es de empresas que nlo tenham dado o seu acordo expresso A
notificag o.
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2. 0 disposto no n° 1 6 aplicAvel aos acordos, decis6es e prlticas concertadas abrangidos pelo
ambito de aplicaqAo do n' 2 do artigo 40 do presente Protocolo existentes k data da entrada em vigor
do Acordo, se tiverem sido notificados no prazo de seis meses a contar dessa data.

Artigo 80

Os pedidos e notificag6es entregues 9 Comissao das Comunidades Europeias antes da data de entrada
em vigor do Acordo serlo considerados regulares face s disposig6es relativas aos pedidos e bs
notificaoes do Acordo.

O 6rgbo de fiscalizaglo competente nos termos do artigo 560 do Acordo e do artigo 100 do Protocolo
no 23 pode solicitar que lhe seja enviado no prazo por si fixado, um formullrio devidamente
preenchido, tal como previsto nas regras de execuqAo do Acordo. Neste caso, os pedidos e
notificag6es s6 sergo considerados vlidos se os formulgrios forem enviados no prazo fixado e de
acordo corn as disposig6es do Acordo.

Artigo 90

NAo podem ser aplicadas coimas por infracqAo ao n* 1 do artigo 530 relativamente a qualquer acto
anterior k notificaggo dos acordos, decis6es e prlticas concertadas a que se apliquem os artigos 50
e 60 do presente Protocolo e que tenham sido notificados no prazo neles fixados.

Arligo 100

As Partes Contratantes assegurarlo que as medidas que providenciam a assistencia necessdria aos
funciondrios do Orglo de Fiscalizaglo da EFTA e da ComissAo das Comunidades Europeias, de forma
a permitir-lhes realizarem as suas investigag6es, tal como previsto nos termos do Acordo, serao
tomadas no prazo de seis meses a contar da entrada em vigor do Acordo.

Artigo 110

No que se refere aos acordos, decis6es e prAticas concertadas existentes I data de entrada em vigor
do Acordo, abrangidos pelo ambito de aplicalo do n* 1 do artigo 530, a proibiqlo constante do n'
1 do artigo 530 nao se aplicarA quando os acordos, as decis6es ou priticas forem alterados no prazo
de seis meses a contar da data de entrada em vigor do Acordo, de forma a preencher as condig6es
das isenges por categoria previstas no Anexo XIV.

Artigo 120

No que se refere aos acordos, decis6es e praticas concertadas jA existentes k data de entrada em vigor
do Acordo, abrangidos pelo bmbito de aplicaqlo do n* 1 do artigo 530, a proibiqdo do n' I do artigo
530 no se aplicarg, a partir da data de entrada em vigor do Acordo, quando os acordos, decisdes ou

pr:ticas forem alterados no prazo de seis meses a contar da data de entrada em vigor do Acordo, de
forma a deixarem de ser abrangidos pela proibigio prevista no n* 1 do artigo 53* .

Artigo 130

Os acordos, decis6es de associaqio de empresas e prlticas concertadas que beneficiem de uma isengbo
individual concedida ao abrigo do n0 3 do artigo 850 do Tratado que institui a Comunidade
Econ6mica Europeia antes da entrada em vigor do Acordo continuarbo a beneficiar de uma isenqvo
face s disposiq6es do Acordo, atd A sua data de cessaqAo, tal como previsto nas decis6es de
concesslo da isenglo, ou atd que a Comissbo das Comunidades Europeias decida de outra forma,
sendo de tomar em consideraqdo a data mais antiga.
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PROTOCOLO NO 22
RELATIVO A DEFINI(I O DE "EMPRESA" E

"VOLUME DE NEG6CIOS" (ARTIGO 560)

Artigo 10

Para efeitos de determinalo dos casos especfficos nos termos do artigo 560 do Acordo, entende-se
por "empresa" qualquer entidade que desenvolva actividades de caricter comercial ou econ6mico.

Artigo 20

0 "volume de negdcios" referido no artigo 560 do Acordo inclui os montantes que resultam da venda
de produtos e da prestaqio de serviros realizadas pelas empresas em causa no territ6rio abrangido
pelo presente Acordo durante o iltimo exercfcio e correspondentes ao seu Ambito de actividades
normais, ap6s deduq.o dos descontos sobre vendas, do imposto sobre o valor acrescentado e de outros
impostos directamente relacionados corn o volume de negdcios.

Arligo 30

0 volume de neg6cios 6 substitufdo:

a) No caso das instituiq;es de crddito e de outras instituiges financeiras, pelo total dos seus
balanqos multiplicado pela relaglo entre os crdditos sobre as instituig6es de cr~dito e sobre a
clientela resultantes de operaq6es corn residentes no territdrio abrangido pelo presente Acordo
e o montante total desses cr(ditos;

b) No caso das empresas de seguros, pelo valor dos prdmios ilfquidos pagos por residentes no
territ6rio abrangido pelo presente Acordo, que incluem todos os montantes recebidos e a receber
ao abrigo de contratos de seguro efectuados por essas empresas ou por sua conta, incluindo os
prdmios cedidos s resseguradoras e ap6s dedugdo dos impostos ou taxas parafiscais cobrados
corn base no montante dos prdmios ou no seu volume total.

Artigo 40

1. Em derrogaggo da defini;Ao de volume de neg6cios relevante para efeitos de aplicagao do
artigo 560 do Acordo que consta do artigo 20 do presente Protocolo, o volume de neg6cios relevante
6 constitufdo:

a) No que se refere aos acordos, decis6es de associaes de empresas e pr~ticas concertadas
relacionados corn acordos de distribuiqo e de abastecimento entre empresas nao concorrentes,
pelos montantes resultantes da venda de produtos ou da prestaglo de servivos que constituem o
objecto dos acordos, decis6es ou prAticas concertadas e dos outros produtos ou servigos
considerados equivalentes pelos utilizadores devido ks suas caracterfsticas, prego e uso a que se
destinam;

b) No que se refere aos acordos, decis6es de associag6es de empresas e prAticas concertadas
relacionados corn acordos relativos b transferdncia de tecnologia entre empresas nio concorrentes,
pelos montantes resultantes da venda de produtos ou da prestaqo de servigos decorrentes da
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tecnologia que constitui o objecto dos acordos, decis6es ou pr~ticas concertadas, e pelos
montantes resultantes da venda dos produtos ou da prestaglo dos servios que essa tecnologia se
destina a melhorar ou substituir.

2. Contudo, se aquando da ocorrencia dos acordos previstos nas alfneas a) e b) do n' 1, o volume
de neg6cios, no que se refere A venda de produtos ou A prestaqlo de servios, nio estiver disponfvel,
aplicar-se-A a disposiglo geral prevista no artigo 20.

Artigo 5

1. Quando os Casos especfficos se referirem a produtos abrangidos pelo Protocolo n0 25, o volume
de neg6cios relevante para efeitos de determinaqfo dos casos especfficos serA o volume de neg6cios
realizado a nfvel desses produtos.

2. Quando os casos especfficos se referirem simultanearnente a produtos abrangidos pelo
Protocolo n' 25 e a produtos ou serviqos abrangidos pelos artigos 530 e 540 do presente Acordo, o
volume de neg6cios relevante serA determinado tendo em consideraq;o todos os produtos e serviqos,
tal como previsto no artigo 20.
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PROTOCOLO No 23
RELATIVO X COOPERA(M;0 ENTREOS 6RGXOS DE FISCALIZA(IX0

(ARTIGO 580)

PRINCfPIOS GERAIS

Artigo 10

O 6rglo de Fiscalizaqlo da EFTA e a Comisslo das Comunidades Europeias procederAo ao
intercAmbio de informaoes e consultar-se-lo mutuamente sobre problemas de polftica geral, a pedido
de qualquer um destes 6rglos de fiscalizaqlo.

o 6rglo de Fiscalizaggo da EFTA e a Comissio das Comunidades Europeias, nos termos dos
respectivos regulamentos internos, na observancia do disposto no artigo 560 do Acordo e no
Protocolo n' 22 e no respeito da autonomia de ambas as partes relativarnente As suas decis6es,
cooperarlo no tratamento dos casos especfficos a que se referem o n' 1, alfneas b) e c), o no 2,
segunda frase, e o n' 3 do artigo 560, tal como previsto nas disposiq6es subsequentes.

Para efeitos do presente Protocolo, o termo "territ6rio de um 6rgdo de fiscalizagao" corresponde, para
a Comisslo das Comunidades Europeias, ao territ6rio dos Estados-membros das Comunidades
Europeias, a que se aplica o Tratado que institui a Comunidade Econ6mica Europeia ou o Tratado
que institui a Comunidade Europeia do Carvlo e do Ago, consoante o caso, nos termos previstos
nestes Tratados, e para o 6rgAo de Fiscalizagdo da EFTA, aos territ6rios dos Estados da EFTA, a
que se aplica o Acordo.

FASE PRELIMINAR DO PROCESSO

Artigo 20

Nos casos referidos no n* 1, alfneas b) e c), no n* 2, segunda frase, e n0 3 do artigo 560 do Acordo,
o Orgdo de Fiscalizaqdo da EFTA e a Comissdo das Comunidades Europeias transmitirlo um ao outro
sem demora injustificada, as notificav6es e denincias que receberem, na medida em que destas ndo
conste indicagio de terem sido dirigidas a amnbos os 5rglos de fiscalizagao. Informar-se-go tambdm
mutuamente quando derem infcio a processos oficiosamente.

O 6rglo de fiscalizagao que receba estas informao6es, nos termos do disposto no parAgrafo anterior,
pode apresentar as suas observag6es no prazo de 40 dias diteis a contar da data da sua recepgdo.

Arrigo 30

O 6rg~o de fiscalizagio competente consultard o outro drglo de fiscalizagao relativamente aos casos
referidos no no 1, alfneas b) e c), no n* 2, segunda frase, e no n* 3 do artigo 560 do Acordo
quando:

- publicar a sua intenq o de indeferimento;
- publicar a sua intengao de tomar uma decislo nos termos do n' 3 do artigo 530; ou
- comunicar s empresas ou associaSes de empresas em causa as suas objecg6es.
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0 outro drglo de fiscalizaq o pode apresentar as suas observagOes no prazo estabelecido na referida
publicaqlo ou comunicaglo.

As observag6es recebidas das empresas em causa ou de terceiros sergo transmitidas ao outro 6rga-o
de fiscaiza;5o.

Artigo 40

Nos casos referidos no n° 1, alfneas b) e c), no n° 2, segunda frase, e no n' 3 do artigo 560 do
Acordo, o 6rggo de fiscalizagAo competente transmitird ao outro 6rggo de fiscalizag o os offcios
atravds dos quais 6 encerrado um processo ou indeferida uma denincia.

Artigo 50

Nos casos referidos no n° 
1 , alfneas b) e c), no n° 2, segunda frase, e no n* 3 do artigo 561 do

Acordo, o 6rglo de fiscalizaqIo competente convidarl o outro 6rglo de fiscalizagio a fazer-se
representar nas audi,6es das empresas implicadas. 0 convite serA igualmente extensivo aos Estados
do Arnbito da competencia do outro 6rg~o de fiscalizaggo.

COMITIS CONSULTIVOS

Artigo 60

Nos casos referidos no n' 1, afneas b) e c), no n' 2, segunda frase, e no n' 3 do artigo 560 do
Acordo, o 6rglo de fiscalizagio competente deverg informar atempadamente o outro 6rgdo de
fiscaizav;o da data da reuniio do Comitd Consultivo e transmitir-lhe a documentago necessdria.

Todos os documentos enviados pelo outro 6rgio de fiscaizago para esse efeito serlo apresentados
ao Comitd Consultivo do 6rglo de fiscalizaglo corn compettncia para decidir sobre um determinado
caso, nos termos do artigo 560, juntamente corn a documentaqio enviada por esse 6rgdo de
fiscalizaglo.

Cada urn dos 6rglos de fiscalizaqlo bern como os Estados abrangidos pelo respectivo Imbito de
competdncia terao o direito de estar presentes no Comitd Consultivo do outro 6rg~o de fiscalizaqao
e de af exprimirem as suas posivoes; nao terao, todavia, direito de voto.

PEDIDOS DE DOCUMENTAC(AO E DIREITO DE APRESENTAR OBSERVAC(5ES

Artigo 70

Nos casos referidos no n' 1, alfneas b) e c), no n* 2, segunda frase, e no n0 3 do artigo 560 do
Acordo, o 6rglo de fiscalizago que nao seja o 6rglo competente para decidir sobre um caso nos
termos do artigo 560, pode, a qualquer momento do processo, solicitar c6pias dos documentos mais
importantes apresentados ao 6rglo de fiscalizaglo competente, a fim de verificar a existencia de
infracr6es aos artigos 530 e 540 ou de obter urn indeferimento ou urna isenqAo, e pode, para aldm
disso, fazer quaisquer observag6es que considere apropriadas antes de ser tomada ura decisao final.
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ASSISTINCIA ADMINISTRATIVA

Artigo 80

1. Sempre que formule um pedido de informag6es a uma empresa ou associaqgo de empresas
estabelecida no territ6rio do outro 6rg~o de fiscalizag~o, o 6rgio de fiscalizaq;o competente, tal como
previsto no artigo 560 do Acordo, enviard simultaneamente uma c6pia do pedido ao outro 6rgao de
fiscalizagio.

2. Se uma empresa ou associaq;o de empresas nao prestar as informag6es pedidas no prazo fixado
pelo 6rgio de fiscalizaq;o competente ou se as fornecer de modo incompleto, o 6rglo de fiscalizaq o
competente exigirl, mediante decislo, que a informaglo seja prestada. No caso de empresas ou
associaq6es de empresas estabelecidas no territ6rio do outro 6rg~o de fiscalizagio, o 6rglo de
fiscalizavgo competente enviard uma c6pia desta decis~o ao outro 6rgio de fiscalizaq o.

3. A pedido do 6rglo de fiscalizagAo competente, tal como previsto nos termos do artigo 560 do
Acordo, o outro 6rgio de fiscalizaq;o realizard, de acordo corn o seu regulamento interno,
investigaoes no seu territ6rio, se o 6rgdo de fiscalizavgo competente que apresentou o pedido nesse
sentido o considerar necessdrio.

4. 0 6rgdo de fiscalizaq o competente terg o direito de se fazer representar e de participar
activamente nas investiga6es realizadas pelo outro 6rgao de fiscalizagdo nos termos do disposto no
nO 3.

5. Todas as informag6es obtidas no decurso das investigagtes sergo transmitidas, a pedido, ao 6rgdo
de fiscalizaq;o que solicitou as investigates, imediatamnente ap6s a sua concluslo.

6. Quando o 6rgio de fiscalizaglo competente, nos casos referidos no n° 1, alfneas b) e c), no n* 2,
segunda frase, e no n' 3 do artigo 560 do Acordo realizar investigaoes no seu pr6prio territ6rio,
informard o outro 6rg~o de fiscalizaglo da realizaglo destas investigaoes e, mediante pedido,
transmitirA a esse 6rglo os resultados relevantes das investigaces.

Artigo 90

1. As informa,6es obtidas em consequncia da aplicaglo do presente Protocolo s6 podem ser
utilizadas para efeitos dos procedimentos a que se referem os artigos 530 e 540 do Acordo.

2. A Comisslo das Comunidades Europeias, o 6rglo de FiscalizaqAo da EFTA, as autoridades
competentes dos Estados-membros das Comunidades Europeias e dos Estados da EFTA, bern como
os seus funciondrios e outros agentes, nio podem divulgar as informa,6es obtidas em consequencia
da aplicarlo do presente Protocolo que, pela sua natureza, estejam abrangidas pela obrigaggo de
segredo profissional.

3. As disposic6es relativas ao segredo profissional e ao uso restrito da informagdo previstas no
Acordo ou na legislagio das Partes Contratantes nio prejudicam o intercnbio de informaQ6es, tal
como estabelecido no presente Protocolo.

Artigo 100

1. Em caso de notificaces de acordos, as empresas enviar~o a notificagAo ao 6rg~o de fiscalizaqo
competente nos termos do artigo 560. As dendncias podem ser dirigidas a qualquer um dos drg~os
de fiscalizaqlo.
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2. As notificag6es ou dendacias dirigidas ao 6rglo de fiscalizaqlo que, nos termos do artigo 560,
nao E o 6rglo competente para decidir sobre um determinado caso, serlo transferidas sem demora
para o 6rglo de fiscaliza~lo competente.

3. Se, durante a fase preparat6ria de processos oficiosos ou aquando do seu infcio, se revelar que
4 o outro 6rglo de fiscalizagAo o drglo competente para decidir sobre o caso, nos termos do
artigo 560 do Acordo, este caso serd transferido para o 6rgAo de fiscaliza;Ao competente.

4. Uma vez o caso transmitido ao outro 6rglo de fiscalizagio, nos termos do disposto nos n's 2
e 3, nao se pode proceder a ura nova transmisslo. A transmissio de um caso deixa de poder ocorrer
ap6s a publica;Ao da intenqAo de indeferimento, a publicaglo da intengao de tomar ura decisAo em
aplicaqao do n* 3 do artigo 530 do Acordo, a comunicagio Is empresas ou associagOes de empresas
em causa das objecoes ou o envio de um offcio a informar o requerente de que nao existem motivos
suficientes para dar seguimento A denincia.

Artigo 110

A data de apresentaqlo de um pedido ou de uma notificaqAo serl a data da sua recepqAo pela
Comissio das Comunidades Europeias ou pelo 6rg~o de Fiscalizagto da EFTA, independentemente
de qual deles 6 competente para decidir relativamente ao caso nos termos do artigo 560 do Acordo.
Contudo, quando os pedidos ou notificaoes forem enviados por carta registada, considerar-se-9 que
foram recebidos na data indicada no carimbo do correio do local de expedigdo.

LINGUAS

Artigo 120

As empresas podem dirigir-se e serem contactadas pelo 6rglo de Fiscaliza ;o da EFTA e pela
Comissao das Comunidades Europeias em qualquer das lfnguas oficiais dos Estados da EFTA ou das
Comunidades Europeias no que se refere Is notificag6es, requerimentos e dernncias. Esta disposigdo
aplica-se igualmente a todas as instAncias de um processo, quer Ihe seja dado infcio atravds de
notificagio, requerimento, dendncia ou oficiosamente pelo 6rg~o de fiscaliza;Ao competente.
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PROTOCOLO No 24
RELATIVO X COOPERA(XO NO DOMINIO DO CONTROLO DAS

OPERAIOES DE CONCENTRAI;,&O

PRINCfPIOS GERAIS

Artigo 10

1. 0 Orglo de Fiscalizaqo da EFTA e a Comisslo das Comunidades Europeias procederio a um
intercimbio de informaq6es e consultar-se-lo mutuamente sobre problemas de polftica geral, a pedido
de qualquer um desses 6rggos de fiscalizaqlo.

2. Nos casos abrangidos pelo n' 2, alfnea a), do artigo 570, a Comissio das Comunidades Europeias
e o Orglo de FiscalizaqAo da EFTA cooperargo no controlo das operaces de concentraqdo em
conformidade com as disposiq6es a seguir definidas.

3. Para efeitos do presente Protocolo, a expressio "territ6rio de um 6rglo de fiscalizagao" significa,
para a Comisslo das Comunidades Europeias, o territ6rio dos Estados-membros das Comunidades
Europeias em que 6 aplicAvel o Tratado que institui a Comunidade Econ6mica Europeia ou o Tratado
que institui a Comunidade Europeia do Carv/o e do Ago, consoante o caso, nos termos previstos
nesses Tratados, e, para o OrgAo de Fiscalizagio da EFTA, os territdrios dos Estados da EFTA aos
quais 6 aplicivel o Acordo.

Artigo 20

1. Recorrer-se-A ao processo de cooperaggo, de acordo corn as disposig6es do presente Protocolo,
quando:

a) 0 volume de neg6cios agregado das empresas em causa no territ6rio dos Estados da EFTA
atingir 25% ou mais do seu volume de neg6cios total no territ6rio abrangido pelo presente
Acordo; ou

b) 0 volume de neg6cios realizado individualmente no territ6rio dos Estados da EFTA por, pelo
menos, duas das empresas em causa exceder 250 milh6es de ecus; ou

c) A operaglo de concentraqlo for susceptfvel de criar ou reforqar uma posiqlio dominante de que
resultem entraves significativos concorrencia efectiva nos territ6rios dos Estados da EFTA ou
numa parte substancial dos mesmos.

2. Recorrer-se-A igualmente ao processo de cooperagdo quando:

a) A operaggo de concentrago ameagar criar ou reforqar uma posivlo dominante de que resultem
entraves significativos I concorrencia efectiva num mercado de um Estado da EFTA que
apresente todas as caracterfsticas de um mercado distinto, independentemente do facto de
constituir ou nlo ura parte substancial do territ6rio abrangido pelo presente Acordo; ou

b) Urn Estado da EFTA desejar adoptar medidas para proteger interesses legftimos, tal como
previsto no artigo 70.
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FASE INICIAL DO PROCESSO

Artigo 30

1. A Comisslo das Comunidades Europeias transmitird ao 6rglo de Fiscalizaglo da EFTA c6pias
das notifica,6es dos casos referidos no n* 1 e no n' 2, alfnea a), do artigo 20, no prazo de tres dias
dteis e, logo que possfvel, c6pias dos documentos mais importantes apresentados A Comissao das
Comunidades Europeias ou por ela elaborados.

2. A Comisslo das Comunidades Europeias conduzird os processos previstos para aplicagao do
artigo 570 do Acordo em ligaglo estreita e constante corn o 6rglo de Fiscalizagio da EFTA. 0 Org~o
de Fiscalizagio da EFTA e os Estados da EFTA estAo habilitados a formular quaisquer observa 6es
sobre esses processos. Para efeitos da aplicagio do artigo 60 do presente Protocolo, a Comisslo das
Comunidades Europeias obterd informaoes da autoridade competente do Estado da EFTA em causa
e dar-lhe-A a oportunidade de se pronunciar em todas as fases do processo atd I tomada de uma
decislo ao abrigo do referido artigo. Para o efeito, a Comissio das Comunidades Europeias
facultar-lhe-A o acesso ao dossier.

AUDIC(;ES

Artigo 40

Nos casos referidos no n0 1 e no no 2, alfnea a) do artigo 20, a Comissio das Comunidades
Europeias convidard o 6rgio de Fiscalizagio da EFTA a fazer-se representar nas audiq6es das
empresas implicadas. Os Estados da EFTA podem igualmente fazer-se representar nessas audig6es.

o COMITI CONSULTIVO DA COMUNIDADE EUROPEIA EM MATfRIA DE
CONCENTRACAO DE EMPRESAS

Arrigo 50

1. Nos casos referidos no n' 1 e no n0 2, alfnea a), do artigo 20, a ComissAo das Comunidades
Europeias deve informar em tempo tltil o 6rgio de FiscalizagAo da EFTA da data da reuni~o do
Comitd Consultivo da Comunidade Europeia em matdria de concentra¢lo de empresas e transmitir-lhe
a documentagio necess~ria.

2. Todos os documentos enviados para esse efeito pelo 6rglo de Fiscalizag o da EFTA, incluindo
os documentos provenientes dos Estados da EFTA, serlo apresentados ao Comitd Consultivo da
Comunidade Europeia em matdria de concentragAo de empresas, juntamente com a restante
documentagio pertinente expedida pela Comisslo das Comunidades Europeias.

3. 0 6rglo de Fiscalizaglo da EFTA e os Estados da EFTA poderlo participar nas reuni6es do
Comitd Consultivo da Comunidade Europeia em matdria de concentraglio de empresas e manifestar
as suas opini6es; nfo tem, todavia, direito de voto.
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DIREITOS DOS ESTADOS A TITULO INDIVIDUAL

Arhigo 60

1. A Comisslo das Comunidades Europeias pode, por via de decisio, de que informard sem demora
as empresas envolvidas, as autoridades competentes dos Estados-membros das Comunidades
Europeias e o 6rglo de Fiscalizaqlo da EFTA, remeter a um Estado da EFTA um caso de
concentraqlo notificada, sempre que uma operavio de concentravao corra o risco de criar ou reforgar
uma posigio dominante que tenha como consequncia a criagio de entraves significativos a uma
concorrencia efectiva num mercado no interior do territ6rio desse Estado, que apresente todas as
caracterfsticas de um mercado distinto, quer se trate ou n~o de uma parte substancial do territ6rio
abrangido pelo presente Acordo.

2. Nos casos referidos no n' 1, qualquer Estado da EFTA pode, nos termos do disposto no
artigo 1730 do Tratado que institui a Comunidade Econ6mica Europeia, interpor recurso para o
Tribunal de Justiqa das Comunidades Europeias, corn base nos mesmos fundamnentos e condiC6es que
um Estado-membro da Comunidade Europeia ao abrigo do artigo 1730 e, nomeadamente, solicitar
a aplicaqo de medidas provis6rias para efeitos de aplicago da sua legisla~lo nacional em matdria
de concorrencia.

Artigo 70

1. Sem prejufzo da competdncia exclusiva da Comisslo das Comunidades Europeias para apreciar as
operagSes de concentrago corn uma dimens~o comunitria, tal como previsto no Regulamento (CEE)
n' 4064/89 relativo ao controlo das operav3es de concentrago de empresas (JO n' L 395
de 30.12.1989, p. 1, rectificado no JO n' L 257 de 21.9.1990, p. 13), os Estados da EFTA podem
tomar as medidas apropriadas para garantir a protecgIao de interesses legftimos para aldm dos
contemplados no Regulanento acima referido, desde que compatfveis corn os princfpios gerais e
outras disposig3es previstas, directa ou indirectamente, no presente Acordo.

2. Para efeitos da aplicaqio do n' 1, slo considerados interesses legftimos a seguranga pdblica, o
pluralismo dos meios de comunica Ao social e as regras prudenciais.

3. Qualquer outro interesse ptiblico serA comunicado t Comissio das Comunidades Europeias e serd
por ela reconhecido ap6s andlise da sua compatibilidade corn os princfpios gerais e outras disposig6es
previstas, directamente ou indirectamente, no presente Acordo, antes de as referidas medidas poderem
ser tomadas. A Comissgo das Comunidades Europeias informarl o 6rglo de Fiscalizagio da EFTA
e o Estado da EFTA em causa da sua decislo no prazo de um mes a contar da referida comunicagao.

ASSISTtNCIA ADMINISTRATIVA

Artigo 80

1. No exercfcio das competencias que Ihe slo atribufdas para efeitos de aplicaqo do artigo 570, a
Comisslo das Comunidades Europeias poderd obter todas as inforrnasoes necessArias junto do Orgao
de Fiscalizago da EFTA e dos Estados da EFTA.
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2. Sempre que a Comisslo das Comunidades Europeias formular um pedido de informag6es a uma
pessoa, empresa ou associaglo de empresas estabelecida no territ6rio do rg~o de Fiscalizagao da
EFTA, enviard simultaneamente c6pia do pedido ao 6rglo de Fiscalizaq~o da EFTA.

3. Se uma pessoa, empresa ou associaggo de empresas n~o prestar as informag6es pedidas no prazo
fixado pela Comissio das Comunidades Europeias ou se as fornecer de modo incompleto, a Comissao
das Comunidades Europeias solicitA-las-g por via de decislo e enviarg uma c6pia dessa decisgo ao
6rglo de Fiscalizaggo da EFTA.

4. A pedido da Comisslo das Comunidades Europeias, o 6rglo de Fiscalizaggo da EFTA procederg
a investiga96es no seu territ6rio.

5. A Comisslo das Comunidades Europeias estA habilitada a fazer-se representar e a desempenhar
um papel activo nas investigaq6es realizadas nos termos do disposto no n° 4.

6. Todas as informag6es obtidas no decurso das investiga¢6es serio transmitidas, mediante pedido,
I Comissio das Comunidades Europeias imediatamente ap6s a concluslo das mesmas.

7. Sempre que a Comisslo das Comunidades Europeias proceder a investigag6es no territ6rio da
Comunidade informard, no que se refere aos casos abrangidos pelo n° 1 e pelo n° 2, alfnea a), do
artigo 20, o 6rgio de Fiscalizagio da EFTA da realizaqbo destas investiga96es e, mediante pedido,
transmitir-lhe-A de forma apropriada os resultados pertinentes das investigao6es.

SIGILO COMERCIAL

Arligo 90

1. As informagdes obtidas em consequncia da aplicagio do presente Protocolo s6 podem ser
utilizadas para efeitos dos processos ao abrigo do artigo 570 do Acordo.

2. A Comissdo das Comunidades Europeias, o Orgbo de Fiscalizagvo da EFTA, as autoridades
competentes dos Estados-membros da CEE e da EFTA, bern como os seus funcionlrios e outros
agentes, nbo podem divulgar as inforrnag6es obtidas em consequ~ncia da aplicagio do presente
Protocolo que, pela sua natureza, estejam abrangidas pelo sigilo comercial.

3. As regras relativas ao segredo profissional e ao uso limitado das informag6es previstas no Acordo
ou na legislaglo das Panes Contratantes nbo prejudicam o intercmbio e a utilizagvo de informag6es,
tal como estabelecido no presente Protocolo.

NOTIFICACOES

Arrigo 100

1. As empresas enviarbo as suas notificag6es ao 6rglo de fiscalizaqlo competente, nos termos do
n' 2 do artigo 570 do Acordo.

2. As notifica,6es ou denincias apresentadas I autoridade que, nos termos do artigo 570, nbo 6
competente para tomar decis6es sobre um determinado caso, serlo imediatamente remetidas ao 6rgdo
de fiscalizaqbo competente.
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Artigo 110

A data de apresentagAo de uma notificago 6 a data da sua recep;Ao pelo 6rgdo de fiscalizaqo
competente.

A data de apresentaglo de uma notificaglo 6 a data da sua recepq;o pela Comissio das Comunidades
Europeias ou pelo 6rglo de Fiscalizaqgo da EFTA, se o caso for notificado nos termos das regras
de execuqlo do artigo 570, mas for abrangido pelo Ambito de aplicaqlo do artigo 53* .

LNGUAS

Artigo 120

1. No que se refere s notificag6es, as empresas podem comunicar e ser contactadas pelo 6rgAo de
Fiscalizagio da EFTA e pela Comissao das Comunidades Europeias em qualquer Ifngua oficial de um
Estado da EFTA ou das Comunidades por si escolhida. 0 mesmo se aplica a todas as instAncias de
um processo.

2. Se as empresas decidirem comunicar com um 6rgAo de fiscalizaqAo numa lIfngua que nAo seja uma
das lfnguas oficiais dos Estados abrangidos pelo Ambito de competncia desse drglo ner urna lfngua
de trabalho desse 6rgao, enviardo simultaneamente, em anexo a toda a documentagdo, uma traduqlo
numa Ifngua oficial desse 6rglo.

3. No que diz respeito Is empresas que nio slo partes na notificago, terlo igualmente o direito de
ser contactadas pelo 6rgdo de Fiscalizagdo da EFTA e pela Comisslo das Comunidades Europeias
numa lingua oficial apropriada de um Estado da EFTA ou da Comunidade ou numa lifngua de trabalho
de qualquer desses 6rglos. Se decidirem comunicar corn um 6rglo de fiscalizaglo numa Ifngua que
nlo seja ura das lfnguas oficiais dos Estados abrangidos pelo Ambito de competancia desse 6rglo nero
uma lfngua de trabalho dessa autoridade, 6 aplicgvel o disposto no n* 2.

4. A lIfngua escolhida para a traduglo determinard a lfngua em que as empresas deverlo ser
contactadas pela autoridade competente.

PRAZOS E OUTRAS QUESTOES PROCESSUAIS

Artigo 130

No que se refere a prazos e outras quest6Oes processuais, as regras de execuglo do artigo 570 sergo
igalmente aplicAveis para efeitos da coopera;Ao entre a Comisslo das Comunidades Europeias e o
K;lo de FiscalizaqAo da EFTA e os Estados da EFTA, salvo disposiqlo em contrgrio do presente
Protocolo.
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REGRA DE TRANSIAkO

Artigo 140

o disposto no artigo 570 nlo 6 aplic:vel a qualquer operaggo de concentraqio que tenha sido objecto
de um acordo ou comunicagio, ou no caso de o controlo ter sido adquirido antes da data de entrada
em vigor do Acordo. Ngo 6 aplictvel, em caso algum, a uma concentragio em relaq o I qual tenha
sido iniciado um processo antes dessa data por uma autoridade nacional respons~vel pela
concorrncia.
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PROTOCOLO No 25
RELATIVO X CONCORR]PNCIA NO SECTOR

DO CARVAO E DO AI O

Artigo o

1. Slo proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decis6es de associaq6es de empresas e
todas as pr~ticas concertadas respeitantes aos produtos especfficos referidos no Protocolo no 14, que
sejam susceptfveis de afectar o comdrcio entre as Partes Contratantes e que tendam directa ou
indirectamente a impedir, restringir ou falsear o funcionamento normal da concorrencia no territ6rio
abrangido pelo presente Acordo, e que, em especial, tendam a:

a) Fixar ou determinar os pre~os;
b) Restringir ou controlar a produq;o, o desenvolvimento t6cnico ou os investimentos;
c) Repartir os mercados, os produtos, os clientes ou as fontes de abastecimento.

2. 0 6rgdo de fiscalizaq;o competente, tal como previsto no artigo 560 do Acordo, autorizard
contudo, para determinados produtos, acordos de especializaqdo ou acordos de compra ou de venda
comum, se considerar:

a) Que esta especializaq.o ou estas compras ou vendas em comum contribuem para uma melhoria
considerAvel da produqio ou da distribuiq.o dos referidos produtos;

b) Que o acordo em causa 6 essencial para obter esses efeitos sem que a sua natureza seja mais
restritiva do que o necess~rio para atingir aquele fim e;

c) Que o acordo ndo 6 susceptfvel de dar s empresas interessadas o poder de determinar os preqos,
controlar ou limitar a produqlo ou a distribuig;o de uma parte substancial dos produtos em causa
no territ6rio abrangido pelo presente Acordo, nem de os subtrair I concorrencia efectiva de
outras empresas no territ6rio abrangido pelo presente Acordo.

Se o 6rgdo de fiscal izaqio competente considerar que certos acordos sdo estritamente anadogos, quanto
A sua natureza e efeitos, aos acordos acima referidos, tendo em conta, nomeadamente, a aplicaqlo
do presente ndmero Is empresas de distribuiqdo, autorizd-Ios-A igualmente, se verificar que preenchem
as mesmas condiq6es.

3. Os acordos ou decis6es proibidos pelo n' I do presente artigo sdo nulos, n.o podendo ser
invocados perante qualquer 6rgdo jurisdicional dos Estados-membros ou dos Estados da EFTA.

Artigo 20

1. Sem prejufzo do disposto no n* 3, fica sujeita a autorizaqdo prdvia do 6rglo de fiscalizaqdo
competente, tal como previsto no artigo 560 do Acordo, qualquer operagio que, no territ6rio
abrangido pelo Acordo, e em consequencia da acqio de uma pessoa ou empresa, de um grupo de
pessoas ou grupo de empresas, tenha em si pr6pria por efeito directo ou indirecto uma concentraqdo
de empresas, das quais pelo menos uma esteja abrangida pelo disposto no artigo 30, que seja
susceptfvel de afectar o comdrcio entre as Partes Contratantes, quer a operaq;o se refira a um produto
ou a vArios produtos e quer ela se efectue por fuslo, aquisiqo de acq6es ou elementos do activo,
emprdstimo, contrato ou qualquer outro meio de controlo.
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2. 0 6rgio de fiscalizaqAo competente, tal como previsto no artigo 560 do Acordo concederd a
autorizaqio referida no n* I se considerar que a operaqdo prevista nio dd hs pessoas ou empresas
interessadas, no que respeita ao produto ou aos produtos em causa submetidos A sua jurisdi do, o
poder de:

- determinar os preqos, controlar ou restringir a produqio ou a distribuiqAo, ou impedir a
concorr~ncia efectiva numa parte importante do mercado dos referidos produtos; ou

- se subtrair As regras de concorrdncia institufdas pelo presente Acordo, designadamente pelo
estabelecimento de uma posiq.o artificialmente privilegiada que implique vantagern substancial
no acesso ao abastecimento ou aos mercados.

3. Certas categorias de operaq6es podem, pela importAncia dos elementos do activo ou das empresas
a que elas respeitam em conjugaqAo corn a natureza da concentraqdo que realizem, ser isentas da
exigencia de autorizaqAo prdvia.

4. Se o 6rggo de fiscalizaqio competente, tal como previsto no artigo 560 do Acordo, considerar que
empresas pdblicas ou privadas que, de direito ou de facto, tenham ou obtenham, no mercado de um
dos produtos submetidos h sua jurisdiqAo, uma posiqio dominante que as subtraia a uma concorr6ncia
efectiva numa parte importante do territ6rio abrangido pelo presente Acordo, se servem desta posiqAo
para fins contr~rios ao objectivo do presente Acordo e se tal abuso for susceptfvel de afectar o
comdrcio entre as Partes Contratantes, dirigir-lhes-9 as recomendaq6es adequadas para evitar que esta
posiqio seja utilizada para esses fins.

Artigo 30

Para efeitos do disposto nos artigos 10 e 20 bern como das informa,6es exigidas para a sua aplicaq o
e dos procedimentos com elas relacionados, consideram-se "empresas" as que exercem ura actividade
de produqIo no domfnio do carvio e do ao no territ6rio abrangido pelo presente Acordo, e as
empresas ou organiqes que exerem habitualmente uma actividade de distribui;[o que no seja a
venda aos consumidores domdsticos ou o artesanato.

Artigo 40

O Anexo XIV do Acordo contan disposiq6es especfficas de execuqAo dos princfpios consagrados nos
artigos 1* e 2*.

Artigo 5

o 6rg~o de FiscalizagAo da EFTA e a Comisslo das Comunidades Europeias assegurardo a aplicaqAo
dos princfpios estabelecidos nos artigos 10 e 20 do presente Protocolo em conformidade corn as
disposiq6es de execuq;o dos artigos 10 e 20, tal como constam do Protocolo n0 21 e do Anexo XIV
do Acordo.
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Artigo 60

Os casos especfficos a que se referem os artigos 1° e 20 do presente Protocolo serdo decididos pela
Comisslo das Comunidades Europeias ou pelo Orglo de Fiscalizagio da EFTA, nos termos do
artigo 560 do Acordo.

Arrigo 70

Corn vista a desenvolver e manter ura fiscalizaqdo uniforme no conjunto do Espaqo Econ6mico
Europeu no domfnio da concorrencia e a promover ura execuggo, aplicaglo e interpretago
homogdneas das disposig6es pertinentes do presente Acordo, os 6rggos competentes cooperar~o em
conformidade corn o disposto no Protocolo n0 23.
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PROTOCOLO No 26
RELATIVO AOS PODERES E FUNCOES DO 6RGAO DE FISCALIZA4;jO

DA EFTA NO DOMINIO DOS AUXfILOS ESTATAIS

Para efeitos da aplicaq;o das regras de concorrencia aplicdveis aos auxflios estatais do Tratado que
institui a Comunidade Econ6mica Europeia, o 6rgAo de Fiscalizaqio da EFTA dispord, por forqa de
um acordo entre os Estados da EFTA, de poderes equivalentes e funq6es similares aos de que disp6e
a Comissio das Comunidades Europeias, A data de assinatura do presente Acordo, permitindo-1he
aplicar os princfpios consignados no n* 2, alfnea e), do artigo 1 e nos artigos 490 e 610 a 640 do
Acordo. 0 6rgdo de Fiscalizaq.o da EFTA dispord igualmente desses poderes para efeitos de
aplicaq;o das regras de concorrencia aplicaveis aos auxflios estatais relativamente a produtos
abrangidos pelo &nbito de aplicaqo do Tratado que institui a Comunidade Europeia do CarvAo e do
Aqo, conforme referido no Protocolo no 14.

Vol. 1813, 1-31121



310 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1994

PROTOCOLO No 27
RELATIVO X COOPERA(IAO EM MATERIA DE AUXLIOS ESTATAIS

A fim de assegurar uma aplicaqdo e interpretaqdo uniformes das disposiq6es relativas aos auxflios
estatais em todo o territ6rio das Partes Contratantes e de garantir o seu desenvolvimento harmonioso,
a Comissio das Comunidades Europeias e o 6rgio de Fiscalizaqio da EFTA observar.o as seguintes
regras:

a) 0 intercambio de informaq6es e de pontos de vista acerca de problemas de poiftica geral, tais
como a aplicaqdo e a interpretaqio das disposiq6es relativas aos auxflios estatais previstas no
Acordo, efectuar--e-I periodicamente ou a pedido de qualquer um dos 6rglos de fiscalizaqio.

b) A Comissdo das Comunidades Europeias e o Orgdo de Fiscalizaqio da EFTA elaborardo
periodicamente relat6rios sobre os auxflios estatais nos seus respectivos Estados. Esses relat6ritos
serdo colocados I disposiqdo do 6rgdo de fiscalizaqdo da outra Parte Contratante.

c) Se for dado infcio ao procedimento respeitante a regimes e casos de auxflios estatais, o referido
no n' 2, primeiro e segundo pardgrafos, do artigo 930 do Tratado que institui a Comunidade
Econ6mica Europeia ou ao procedimento correspondente estabelecido no acordo entre os Estados
da EFTA que institui o 6rgdo de Fiscalizaqdo da EFTA, a Comissao das Comunidades Europeias
ou o Org.o de Fiscalizaqdo da EFTA notificarg o outro 6rg.o de fiscalizaqdo, bern como as
partes implicadas, para apresentarem as suas observaq6es.

d) Os 6rg.os de fiscalizaqdo informar-se-Ao mutuamente de todas as decis6es logo que estas sejam
tomadas.

e) 0 infcio do procedimento referido na alfnea c) e as decis6es referidas na alfnea d) serdo
publicadas pelos 6rgdos de fiscalizaq.o competentes.

f) Sem prejufzo das disposiq6es do presente Protocolo, a Comissdo das Comunidades Europeias e
o 6rgdo de Fiscalizaqdo da EFTA, a pedido do outro 6rgdo de fiscalizaq.o e numa base
casufstica, fornecerdo informaq6es e trocardo pontos de vista relativamente a regimes e casos
especfficos de auxflios estatais.

g) As informaq6es obtidas nos termos da alfnea f) serAo consideradas confidenciais.
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PROTOCOLO No 28
RELATIVO X PROPRIEDADE INTELECTUAL

Artigo 10
Objecto da protecrlo

1. Para efeitos do presente Protocolo, a expresslo "propriedade intelectual" inclui a protecglo da
propriedade industrial e comercial, tal como referida no artigo 130 do presente Acordo.

2. Sem prejufzo das disposi~es do presente Protocolo e do Anexo XVII, as Partes Contratantes
devem, a partir da data de entrada em vigor do presente Acordo, adaptar a sua legislagdo relativa A
propriedade intelectual de forma a torng-la compatfvel corn os princfpios da livre circula~do de
mercadorias e servios e corn o nfvel de protecgo dos direitos da propriedade intelectual assegurado
pela legislagio comunit~ria, nomeadamente no que diz respeito I aplicagio desses direitos.

3. De acordo corn as disposiq6es processuais do presente Acordo, e sem prejufzo das disposiq6es
do presente Protocolo e do Anexo XVH, os Estados da EFTA, mediante pedido e ap6s consulta entre
as Partes Contratantes, adaptardo as suas legislag6es relativas I propriedade intelectual de forma a
consagrarem, pelo menos, o nfvel de protecglo da propriedade intelectual vigente na Comunidade
A data de assinatura do presente Acordo.

Arrigo 20
Caducidade dos direitos

1. Na medida em que a caducidade 6 objecto de medidas ou de jurisprudencia comunitrias, as
Partes Contratantes estabelecerao a caducidade dos direitos de propriedade intelectual tal como
previsto na legislagdo comunitAria. Sem prejufzo da evolugAo futura da jurispruddncia, a presente
disposiVgo serl interpretada de acordo corn o sentido que Ihe 6 dado pelos ac6rdAos do Tribunal de
Justiqa das Comunidades Europeias proferidos antes da assinatura do presente Acordo.

2. No que se refere aos direitos de patente, a presente disposigio produzirl efeitos, o mais tardar,
urn ano ap6s a entrada em vigor do presente Acordo.

Arrigo 30
Patentes comunitdrias

1. As Partes Contratantes comprometem-se a envidar todos os esforos para, num prazo de tres anos
a contar da data de entrada em vigor do Acordo em matdria de Patentes Comunit~rias (89/695/CEE),
conclufrem negociag6es corn vista A participaqio dos Estados da EFTA nesse Acordo. Contudo, em
relaqAo A IslAndia, essa data nio serd anterior a 1 de Janeiro de 1998.

2. As condi,6es especfficas relativas I participaqlo dos Estados da EFTA no Acordo em matdria de
Patentes ComunitArias (89/695/CEE) sergo objecto de negociaq6es futuras.

3. A Comunidade compromete-se, ap6s a entrada em vigor do Acordo em matdria de Patentes
ComunitArias, a convidar os Estados da EFTA que o solicitarem a encetar negociaq6es, nos termos
do disposto no artigo 80 do Acordo em matdria de Patentes Comunitrias, na condigio de estes
terem, aIfm disso, respeitado o disposto nos n~s 4 e 5.
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4. Os Estados da EFTA respeitario, nas respectivas legisla,6es nacionais, as disposiq6es substantivas
da Convenqdo sobre a Patente Europeia de 5 de Outubro de 1973.

5. No que se refere A patenteabilidade dos produtos farmactuticos e alnimentares, a FinlAndia passard
a respeitar o disposto no n* 4, o mais tardar a partir de 1 de Janeiro de 1995. No que se refere A
patenteabilidade dos produtos farmacuticos, a IslAndia passard a respeitar o disposto no n' 4, o mais
tardar a partir de 1 de Janeiro de 1997. No entanto, a Comunidade nao formulard o convite referido
no n' 3 A Finlandia e A IslAndia antes destas datas, respectivamente.

6. Em derrogaqAo do disposto no artigo 20, o titular de uma patente, ou o seu sucessor,
relativamente a um produto referido no n' 5, registada numa Parte Contratante numa altura em que
ura patente de produto nio podia ser obtida na FinlAndia ou na IslAndia em relaqAo a esse produto,
pode alegar os direitos concedidos por essa patente para impedir a importagAo e a comercializagAo
desse produto nas Partes Contratantes em cujo territ6rio esse produto beneficia da protecqAo resultante
da patente, mesmo que esse produto tenha sido colocado no mercado na Finlindia ou na IslAndia pela
primeira vez por esse titular ou com o seu consentimento.

Este direito pode ser alegado em relaqio aos produtos referidos no n* 5 ati ao final do segundo ano
a contar da data em que a FinlAndia ou a IslAndia, respectivamente, tenham tornado patentedveis esses
produtos.

Arligo 40
Produtos semicondutores

1. As Partes Contratantes t8m o direito de decidir alargar a protecqo jurfdica das topografias de
produtos semicondutores a pessoas de qualquer pafs terceiro ou territ6rio, que ndo seja uma Parte
Contratante no presente Acordo, que nio beneficiem do direito A protecgAo ao abrigo do disposto no
presente Acordo. Podem igualmente concluir acordos para o efeito.

2. A Parte Contratante em questiao procurard assegurar, sempre que o direito h protecqdo de
topografias de produtos semicondutores for alargado a ura Pane nio Contratante, que a Pane nflo
Contratante em questAo conceda o direito a protecq~o Is outras Panes Contratantes no presente
Acordo em condires equivalentes is concedidas A Pane Contratante em causa.

3. A extensdo dos direitos conferidos por acordos paralelos ou equivalentes ou por convenr6es ou
decis6es equivalentes entre qualquer das Partes Contratantes e parses terceiros serd reconhecida e
respeitada por todas as Partes Contratantes.

4. Relativamente aos n~s I a 3, aplicar-se-io os procedimentos gerais de informaqio, de consulta
e de resoluqdo de litfgios previstos no presente Acordo.

5. No caso de surgirem desigualdades entre qualquer das Partes Contratantes e um pafs terceiro,
realizar-se-do consultas o mais rapidamente possfvel, tal como previsto no n* 4, relativamente iis
implicaq6es dessa divergdncia para a continuaqdo da livre circulaqio de mercadorias ao abrigo do
presente Acordo. Sempre que um acordo, convenqlo ou decislo deste tipo for adoptado apesar da
persistdncia do desacordo entre a Comunidade e qualquer outra Parte Contratante implicada, 6
aplic~vel a Pane VII do presente Acordo.
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Arrigo 51
Convenq6es Internacionais

1. As Panes Contratantes providenciarlo no sentido de assegurar a sua adesdo, antes de I de Janeiro
de 1995, As seguintes convenq6es multilaterais relativas A propriedade industrial, intelectual e
comercial:

a) Convenqdo de Paris para a Protecqio da Propriedade Industrial (Acto de Estocolmo, 1967);

b) Convenq;o de Berna para a Protecqdo das Obras Litergrias e Artfsticas (Acto de Paris, 1971);

c) Convenqlo Internacional para a Protecqio dos Artistas, Intdrpretes ou Executantes, dos
Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifuslo (Roma, 1961);

d) Protocolo relativo ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas
(Madrid, 1989);

e) Acordo de Nice relativo A Classificaq.o Internacional de Produtos e Serviqos para o Registo de
Marcas (Genebra 1977, alterado em 1979);

f) Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Dep6sito de Microrganismos para
efeitos de Procedimento em Matdria de Patentes (1980);

g) Tratado de CooperaqAo em Matdria de Patentes (1984);

2. No que se refere A adesio da Finlindia, da Irlanda e da Noruega ao Protocolo relativo ao Acordo
de Madrid, a data referida no n* 1* 6 substitufda pela de I de Janeiro de 1996 e, no que diz respeito
A Islandia, pela de I de Janeiro de 1997.

3. A data de entrada em vigor do presente Protocolo, as Partes Contratantes deverdo respeitar na
sua legislaq.o interna as disposiq6es substantivas das Convenq6es enumeradas nas alfneas a) a c) do
n*1. No entanto, a Irlanda deverd passar a respeitar na sua legislarlo interna as disposi,6es
substantivas da Convenqdo de Berna, o mais tardar a partir de 1 de Janeiro de 1995.

Ardigo 60
Negociaq6es relativas ao Acordo Geral sobre Pautas

Aduaneiras e Comdrcio (GAT-1)

As Partes Contratantes acordam, sem prejufzo da compet6ncia da Comunidade e dos seus
Estados-membros em matdria de propriedade intelectual, em melhorar o regime estabelecido pelo
presente Acordo no que se refere A propriedade intelectual, A luz dos resultados das negociaq6es do
Uruguay Round.

Arrigo 70
Informaqlo e consultas mdtuas

As Panes Contratantes comprometem-se a manterem-se mutuamente informadas no Amnbito dos
trabalhos a nfvel das organizaq6es internacionais e no contexto de acordos relacionados com a
propriedade intelectual.
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As Partes Contratantes comprometem-se igualmente a proceder, em Areas abrangidas por uma medida
adoptada na legislaq~o comunitiria, mediante pedido, a consultas prdvias nas instAncias e contextos
acima referidos.

Artigo 80
Disposiq6es transit6rias

As Partes Contratantes acordam em encetar negociaq6es de forma a permitir uma plena participa~do
dos Estados da EFTA interessados nas futuras medidas relativas A propriedade intelectual susceptfveis
de serem adoptadas no fimbito do direito comunitArio.

Caso tais medidas venham a ser adoptadas antes da entrada em vigor do presente Acordo, as
negociaq6es para participar nessas medidas comeardo o mais rapidamente possfvel.

Artigo 90
Competdncia

As disposiq6es do presente Protocolo n~o prejudican a compet~ncia da Comunidade e dos seus
Estados-membros em matdria de propriedade intelectual.

Vol. 1813, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 315

PROTOCOLO NO 29
RELATIVO k FORMA(A PROFISSIONAL

A fim de promover a mobilidade dos jovens no interior do EEE, as Partes Contratantes acordam
em reforqar a sua cooperagdo no campo da formaqdo profissional e em envidar esforos no
sentido de melhorar as condiq6es dos estudantes que desejem estudar num Estado do EEE que ndo
seja o seu. Neste contexto, acordam em que as disposiq6es do Acordo relativas ao direito de
residdncia dos estudantes ndto alteram as faculdades que jd assistiam a cada uma das Partes
Contratantes, antes da entrada em vigor do Acordo, no respeitante As proprinas exigidas aos
estudantes estrangeiros.
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PROTOCOLO No 30
RELATIVO A DISPOSI(OES ESPECIFICAS SOBRE

A ORGANIZA ;AO DA COOPERACAO NO DOMiNO DA ESTATISTICA

1. Serd criada uma conferdncia de representantes dos institutos nacionais de estatfstica das Partes
Contratantes, do Serviso de Estatfstica das Comunidades Europeias (Eurostat) e do Serviqo de
Consultadoria Estatfstica dos Estados da EFTA (OSA EFTA). A conferAncia orientard a cooperaq;o
estatfstica, desenvolverd programas e procedimentos para a cooperaqdo estatfstica em estreita
colaboraqio corn os da Comunidade e fiscalizard a sua aplicaqlo.

2. A partir da entrada em vigor do Acordo, os Estados da EFTA participar.o no Ambito de pianos
de acq6es prioritgrias no domfnio da informaqdo estatfstica (1).

Os Estados da EFTA contribuirdo financeiramente para essas acq6es nos termos do n* 1, alfnea a),
do artigo 820 do Acordo e do respectivo Regulamento Financeiro.

Os Estados da EFTA participaro plenamente nos comit~s comunitgrios que assistem a Comissdo na
gest.o ou no desenvolvimento dessas acq6es, na medida em que os assuntos se enquadrem no fmbito
do Acordo.

3. As informag6es estatfsticas provenientes dos Estados da EFTA relacionadas corn assuntos que
se enquadrem no Imbito do Acordo ser~o coordenadas pelo OSA EFTA e transmitidas, atrav6s deste,
ao Eurostat. A armazenagern e o processamento de dados serao efectuados no Eurostat.

4. 0 Eurostat e o OSA EFTA assegurardo a divulgardo das estatfsticas do EEE junto dos diferentes
utilizadores e do pdblico.

5. Os Estados da EFTA pagardo os custos adicionais em que incorrer o Eurostat pela
armazenagem, processamento e divulgaqdo de dados provenientes desses mesmos pafses, nos termos
do disposto no Acordo. Os montantes em causa serlo periodicamente fixados pelo Comitd Misto do
EEE.

6. Os dados estatfsticos confidenciais s6 poderdo ser utilizados para fins estatfsticos.

(1) Ou seja, futuros pianos de natureza iddntica ao dos definidos na Resoluqo do Conselho
389 Y 0628(01), de 19 de Junho de 1989, relativa A execuqdo de um piano de acq6es
prioritlrias no domfnio da informaq;o estatfstica: programa estatfstico das Comunidades
Europeias (1989/1992) (JO n* 161, de 28.6.1989, pig. 1).
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PROTOCOLO No 31
REILATIVO I COOPERA(AO EM DOMINIOS ESPECfFICOS

NALO ABRANGIDOS PELAS QUATRO LIBERDADES

Arrigo 10
Investigaqdo e desenvolvimento tecnol6gico

1. a) A partir da entrada em vigor do presente Acordo, os Estados da EFTA participardo na
execuqdo do programa-quadro para acq6es comunitArias de investigaqio e desenvolvimento
tecnol6gico (1990/1994) "1 atravds da participa~lo nos seus programas especfficos.

b) Os Estados da EFTA contribuirdo financeiramente para as actividades referidas na alfnea a),
nos termos do disposto no n* 1, alfnea a), do artigo 820 do Acordo.

c) Por forqa da alfnea b) supra, os Estados da EFTA participario plenamente em todos os comitds
comunitlrios que assistem a Comissio na gestAo ou no desenvolvimento do referido programa-
quadro e dos seus programas especfficos.

d) Dada a natureza especffica da cooperaqdo prevista no domfnio da investigaqio e do
desenvolvimento tecnol6gico, representantes dos Estados da EFTA serlo igualmente associados
aos trabalhos do Comitd de InvestigaqAo Cientffica e T6cnica (CREST) e de outros comit s
comunit~rios que a Comissao das Comunidades Europeias consulta nesta matdria, na medida do
necessArio para o born funcionamento dessa cooperaqao.

2. No caso da IslAndia, contudo, o disposto no n' I apenas serd aplicdvel a partir de 1 de Janeiro
de 1994.

3. Ap6s a entrada em vigor do Acordo, a avaliaqlo e a reorientarlo substancial das actividades do
Imbito do programa-quadro para acq6es comunitrias de investigaqio e desenvolvimento tecnol6gico
(1990/1994) serdo reguladas pelo procedimento referido no n* 3 do artigo 790 do Acordo.

4. 0 presente Acordo ndo prejudica, por um lado, a cooperaqio bilateral em curso ao abrigo do
programa-quadro para acq6es comunitArias de investigaqio e de desenvolvimento tecnol6gico
(1987/1991) 11 e, por outro lado, os acordos-quadro bilaterais corn vista A cooperaqlo cientffica e
t~cnica entre os Estados da EFTA e a Comunidade, desde que tais acordos digam respeito a
actividades de cooperaqdo nao abrangidas pelo presente Acordo.

390 D 0221 : Decislo 90/221/Euratom, CEE do Conselho, de 23 de Abril de 1990 (1990/1994)
(JO n* L 117 de 8.5.1990, p. 28).

387 D 0516 : Decisio 87/516/Euratom, CEE do Conselho, de 28 de Setembro de 1987 (JO
n' L 302 de 24.10.1987, p. 1).
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Artigo 20

Serviqos de informaqAo

A partir da entrada em vigor do presente Acordo, caberA ao Comitd Misto do EEE decidir os
termos e condiq6es da participaqo dos Estados da EFTA nos programas criados pelas decis6es do
Conselho a seguir referidas, ou delas decorrentes, no domfnio dos servi.os de informaqio:

- 388 D 0524 : Decislo 88/524/CEE do Conselho, de 26 de Julho de 1988, relativa A execuqdo
de um piano de ac io para a criaq o de urn mercado de serviqos de informaqio (JO no L 288
de 21.10.1988, p. 39)

- 389 D 0286 : Decisdo 89/286/CEE do Conselho, de 17 de Abril de 1989, relativa A
realizaqAo a nfvel comunitArio da fase principal do programa estratdgico para a inovaqio e
transferncia de tecnologia (1989/1993) (Programa SPRINT) (JO no L 112 de 25.4.1989,
p. 12).

Arfigo 30
Ambiente

1. It reforqada a cooperaq.o no domfnio do ambiente no Ambito das actividades da Comunidade,
nomeadamente nas seguintes dreas:

- programas de orientaqo polftica e de acq;o no domfnio do ambiente;
- integrago noutras polfticas dos requisitos relativos A protecqio do ambiente;
- instrumentos econ6micos e fiscais;
- quest6es de ambiente corn implicaq6es transfronteiras;
- principais temas regionais e mundiais em debate nas organizar,6es internacionais.

A cooperaggo incluird, nomeadarnente, reuni6es regulares.

2. Serbo tomadas as decis6es necesstrias o mais brevemente possfvel ap6s a entrada em vigor do
presente Acordo, de forma a assegurar a participagdo dos Estados da EFTA na Ag~ncia Europeia
do Ambiente quando esta tiver sido criada pela Comunidade, caso esta questbo nio tenha sido
decidida antes dessa data.

3. Sempre que o Comitd Misto do EEE decidir que a cooperagdo deve revestir a forma de
iegislaqlo paralela de contetido idntico ou semelhante a adoptar pelas Partes Contratantes,
passarlo, consequentemente, a aplicar-se os procedimentos referidos no n0 3 do artigo 790 do
Acordo preparaqbo dessa legislagio no domfnio em questbo.

Artigo 40
Ensino, formaqbo e juventude

1. A partir da entrada em vigor do presente Acordo, os Estados da EFTA participardo no
programa comunitArio "Juventude para a Europa", em conformidade corn o disposto na Parte VI.

2. A partir de I de Janeiro de 1995, os Estados da EFTA participarlo, em conformidade corn o
disposto na Parte VI, em todos os programas da Comunidade no domfnio do ensino, da formaqdo
e da juventude em vigor nessa data ou que tenham sido adoptados. A partir da entrada em vigor
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do Acordo, a planificaqdo e o desenvolvimento de programas da Comunidade neste domfnio
processar-se-do em conformidade corn os procedimentos referidos na Parte VI, em especial o
no 3 do artigo 790 .

3. Os Estados da EFTA contribuirio financeiramente, em conformidade corn o no 1, alfnea a),
do artigo 820, para os programas referidos nos n's I e 2.

4. Os Estados da EFTA, a partir do infcio da cooperaqlo nos programas para os quais
contribuem financeiramente em conformidade corn o no 1, alfnea a), do artigo 820, participar.o
plenamente em todos os comit s comunitlrios que assistem a Comissdo na gest~o ou no
desenvolvimento desses programas.

5. A partir da entrada em vigor do Acordo, os Estados da EFTA participardo nas v~rias
actividades da Comunidade que impliquem troca de informaq6es, incluindo, se for caso disso,
contactos e reuni6es de peritos, semindrios e conferdncias. Para aldm disso, as Partes Contratantes
tomar~o, por interm~dio do Comitd Misto do EEE ou por outra forma, quaisquer outras iniciativas
que se afigurem adequadas neste sentido.

6. As Partes Contratantes promovero o estabelecimento de cooperaqco adequada entre as
organizaq6es, instituiq6es e outros organismos competentes no respectivo territ6rio sempre que tal
contribua para reforqar e ampliar a cooperaqdo. Tal aplicar-se-A, em especial, aos assuntos
abrangidos pelas actividades do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formaqio
Profissional (CEDEFOP) (,,

Anigo 5 °

Polftica social

1. No domfnio da polftica social, o di~1ogo referido no n* 1 do artigo 790 do Acordo abrangerd,
nomeadamente, a reaizaq.o de reuni6es, incluindo o estabelecimento de contactos entre peritos, a
an~lise de quest6es de interesse mdtuo em domfnios especfficos, a troca de informaq6es sobre
actividades das Partes Contratantes, a realizaqio de balanqos sobre o ponto da situaqo da
cooperagio e a execuqlo conjunta de actividades, tais como semindrios e conferencias.

2. As Partes Contratantes procuraro, em especial, reforgar a cooperag~o no rnbito das
actividades comunitArias que poderlo resultar dos seguintes actos comunitarios:

388 Y 0203 : Resoluq~o do Conselho de 21 de Dezembro de 1987 relativa A seguranqa,
higiene e satlde no local de trabalho (JO n* C 28 de 3.2.1988, p. 3).

375 R 0337 : Regulamento (CEE) n* 337/75 do Conselho, de 10 de Fevereiro de 1975, que cria
um Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formal;Ao Profissional (JO no L 39 de
13.2.1975, p. 1), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 1 79 H : Acto relativo ks condiq6es de adesdo e is adaptaq6es dos Tratados - Adesdo da
Reptiblica Heldnica (JO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 99).

- 1 85 I : Acto relativo is condiq6es de adesdo e Is adaptaq6es dos Tratados - Adeslo do Reino
de Espanha e da Reptiblica Portuguesa (JO n0 L 302 de 15.11.85, p. 170).
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- 391 Y 0531 : Resoluqo do Conselho de 21 de Marqo de 1991 relativa ao terceiro programa
de acqAo comunitArio, a m~dio prazo, para a igualdade de oportunidades entre mulheres e
homens (1991-1995) (JO n' C 142 de 31.5.1991, p. 1).

- 390 Y 627(06) : Resoluqco do Conselho de 29 de Maio de 1990 relativa a acq6es a favor dos
desempregados de Ionga duraqAo (JO no C 157 de 27.6.1990, p. 4).

- 386 X 0379 : Recomendaqdo 86/379/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1986, sobre o
emprego de deficientes na Comunidade (JO n* L 225 de 12.8.1986, p. 43).

- 389 D 0457 : Decisio 89/457/CEE do Conselho, de 18 de Julho de 1989, relativa a um
programa de acqdo comunitrio, a m&tio prazo, para a integraqio econ6mica e social dos
grupos de pessoas econ6mica e socialmente menos favorecidas (JO n* L 224 de 2.8.1989,
p. 10).

3. A partir da entrada em vigor do Acordo, os Estados da EFTA participardo nas actividades
inseridas no Anbito das acqfes comunittrias para os idosos ".

Os Estados da EFTA contribuirgo financeiramente em conformidade corn o n° 1, alfnea b), do
artigo 820 do Acordo.

Os Estados da EFTA participario plenanente nos comit~s comunitrios que assistem a Comissio
na gestio ou no desenvolvimento do programa, salvo no que respeita As quest6es relacionadas com
a repartiqio de recursos financeiros comunitrios entre os Estados-membros da Comunidade.

4. 0 Comitd Misto do EEE adoptard as decis6es necessdrias para facilitar a cooperaqAo entre as
Partes Contratantes em futuros programas e actividades da Comunidade no domfnio social.

391 D 0049 : Decislo 91/49/CEE do Conselho, de 26 de Novembro de 1991 (JO n0 L 28 de
2.2.1991, p. 29).
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5. As Panes Contratantes promover~o nos respectivos territ6rios o estabelecimento da
cooperaqdo adequada entre as organizaq6es, instituiq6es e outros organismos competentes sempre
que tal contribua para reforqar e ampliar a cooperaqdo. Tal aplicar-se-A, em especial, a assuntos
abrangidos pelas actividades da Fundaqio Europeia para a Melhoria das Condiq6es de Vida e de
Trabaho ".

Artigo 60
Defesa dos consumidores

I. No domfnio da defesa dos consumidores, as Partes Contratantes reforqardo o didlogo mdituo
atravds de todos os meios adequados, corn vista a determinar as dreas e as actividades em que ura
cooperaqdo mais estreita poderd contribuir para atingir os seus objectivos.

2. As Partes Contratantes procurargo reforqar a cooperardo no mnbito das actividades
comunitArias que poderdo resultar dos seguintes actos comunitArios, assegurando, em especial, a
influ~ncia e a participaqio dos consumidores:

- 389 Y 1122(01) : Resoluqio do Conselho de 9 de Novembro de 1989 sobre as futuras
prioridades para o relanqamento da polftica de defesa dos consumidores (JO no C 294 de
22.11.1989, p. 1).

- 590 DC 0098 : Piano de acqdo de trAs anos sobre polftica dos consumidores na Comunidade
Europeia (1990-1992).

- 388 Y 1117(01) : Resoluqdo do Conselho de 4 de Novembro de 1988 relativa a ura maior
participaqdo do consumidor no processo de normalizaqio (JO n* C 293 de 17.11.1988, p. 1).

375 R 1365 : Regulamento (CEE) n* 1365/75 do Conselho, de 26 de Maio de 1975, relativo
A criaqdo de uma Fundaqdo Europeia para a Melhoria das Condiq6es de Vida e de Trabalho
(JO n' L 139 de 30.5.1975, p. 1), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 1 79 H : Acto relativo !s condiq6es de ades~o e s adaptaq6es dos Tratados - Adesdo da
Reptiblica Heldnica (JO n* L 291 de 19.11.1979, p. 111).

- 1 85 1 : Acto relativo As condiq6es de adesdo e hs adaptaq6es dos Tratados - Adesio do
Reino de Espanha e da Repdblica Portuguesa (JO n* L 302 de 15.11.1985, p. 170).
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Arrigo 70
Pequenas e m~dias empresas

1. A cooperagdo no domfnio das pequenas e mrdias empresas serd promovida, em especial, no
hxnbito de acq6es da Comunidade corn os seguintes objectivos:

- suprimir restrig6es administrativas, financeiras e jurfdicas indevidas As trocas comerciais;

- prestar informaq6es e assistfncia As empresas, especialmente As pequenas e mdias empresas,
no que respeita a polfticas e programas susceptfveis de se revelarem importantes para tais
empresas;

- promover a cooperaqAo e a parceria entre empresas, especialmente entre pequenas e m~dias
empresas, de diferentes regi6es do Espago Econ6mico Europeu.

2. As Partes Contratantes procurario, em especial, reforqar a cooperaqAo no Arnbito de
actividades comunitrias que poderlo resultar dos seguintes actos comunitArios:

- 388 Y 0727(02) : Resoluqlo do Conselho relativa A melhoria do enquadramento empresarial e
das acq6es para promover o desenvolvimento das empresas, especialmente das pequenas e
m~dias empresas, na Comunidade (JO no C 197 de 27.7.1988, p. 6).

- 389 D 0490 : Decislo 89/490/CEE do Conselho, de 28 de Julho de 1989, relativa A melhoria
do enquadramento empresarial e A promoqIo do desenvolvimento das empresas, especialmente
das pequenas e m~dias empresas, na Comunidade (JO n* L 239 de 16.8.1989, p. 33).

- 389 Y 1007(01) : Resoluq.o do Conselho de 26 de Setembro de 1989, relativa ao
desenvolvimento da subcontratagio na Comunidade (JO n* C 254 de 7.10.1989, p. 1).

- 390 X 0246 : RecomendaqAo do Conselho, de 28 de Maio de 1990, relativa A execugdo de
uma polftica de simplificaqAo administrativa nos Estados-membros a favor das pequenas e
m6dias empresas, (JO n' L 141 de 2.6.1990, p. 55).

- 391 Y 0605 : ResoluqAo do Conselho de 27 de Maio de 1991 relativa a um programa de
acrio para as pequenas e mdias empresas, incluindo as empresas de artesanato (JO no C 146
de 5.6.1991, p. 3).

- 391 D 0319 : Decislo 91/319/CEE do Conselho, de 18 de Junho de 1991, que rev8 o
programa relativo A melhoria do enquadramento empresarial e A promoqAo do
desenvolvimento das empresas, especialmente das pequenas e mdias empresas, na
Comunidade (JO no L 175 de 4.7.1991, p. 32).

3. A partir da entrada em vigor do Acordo, o ComitO Misto do EEE adoptarA as decis6es
necessdrias relativas As modalidades, incluindo as referentes a quaisquer contribuiq6es financeiras
dos Estados da EFTA, aplic~veis no que respeita A cooperagfio no Axnbito das actividades
comunitArias para dar execugio A Decisio do Conselho relativa A melhoria do enquadramento
empresarial e A promoqAo do desenvolvimento das empresas na Comunidade, "I especialmente as
pequenas e m&Iias empresas, e As actividades delas resultantes.

389 D 0490: Decislo 89/490/CEE do Conselho, de 28 de Julho de 1989 (JO n* C 239 de
16.8.1989, p. 33).
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Artigo 80
Turismo

No domfnio do turismo, o didlogo referido no n* I do artigo 790 do Acordo terd por objectivo
determinar as Areas e as acq6es em que uma cooperaqdo mais estreita poderd contribuir para
promover o turismo e melhorar as condiq6es gerais da indtistria do turismo nos territ6rios das
Panes Contratantes.

Artigo 90
Sector do audiovisual

Serdo adoptadas as decis6es necess~rias o mais brevemente possfvel ap6s a entrada em vigor do
presente Acordo, de forma a assegurar a participaqlo dos Estados da EFTA nos programas
criados pela Decislo 90/685/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1990, relativa A execuqlo
de um programa de acqdo destinado a promover o desenvolvimento da inddistria audiovisual
europeia (Media) (1991-1995) (JO n* L 380 de 31.12.1990, p. 37) caso esta questao ndo tenha
sido decidida antes dessa data.

Artigo 100
Protecqdo civil

1. As Partes Contratantes procurardo reforqar a cooperaqdo no ambito de actividades
comunitArias susceptfveis de se realizarem na sequdncia da Resoluqio do Conselho de
13 de Fevereiro de 1989 relativa h evoluq.o recente da cooperagdo comunitria em matdria de
protecqo civil (JO no C 44 de 23.2.1989, p. 3).

2. Os Estados da EFTA assegurardo a introduqlo nos respectivos territ6rios do nimero 112
como ndmero telef6nico de emergencia dnico europeu, em conformidade corn as disposiq6es da
Decisdo do Conselho de 29 de Julho de 1991 relativa A criaqdo de ur ntimero de telefone de
emergencia tinico europeu (JO no L 217 de 6.8.1991, p. 31).
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PROTOCOLO No 32
RELATIVO AS DISPOSI(XOES FINANCEIRAS

PARA A APLICAI ,O DO ARTIGO 820

Artigo I I
Procedimento para a determinaio

da participaqdo financeira dos Estados da EFTA

1. 0 procedimento para o cAlcuto da participaqdo financeira dos Estados da EFTA nas
actividades comunitArias serd o estabelecido nos nimeros seguintes.

2. A Comissdo das Comunidades Europeias comunicard ao Comitd Misto do EEE, o mais tardar
em de 30 de Maio de cada exercfcio, juntamente corn os elementos de base pertinentes:

a) os montantes inscritos "para informaqdo" nas dotaq6es de autorizaqd.o e dotaq6es de
pagamento, no mapa de despesas do anteprojecto de orqamento geral, correspondentes s
actividades em que os Estados da EFTA participem, e calculados de acordo corn as
disposiq6es do artigo 820;

b) o montante estimado das contribuiq;es, inscritas "para informaqio" no mapa de receitas do
anteprojecto de orqamento, correspondentes participaqlo dos Estados da EFTA nessas
actividades.

3. 0 Comitd Misto do EEE confirmard, antes de 1 de Juiho de cada ano, que os montantes
referidos no n0 2 estdo em conformidade corn as disposiq6es do artigo 82* do Acordo.

4. Os montantes "para informaqdo" correspondentes A participaqdo dos Estados da EFTA, tanto
nas dotaq6es de autorizaqo corno nas dotaq6es de pagamento, bern como o montante das
contribuiq6es, serio ajustados quando o orqamento for aprovado pela Autoridade Orqamental, de
forma a respeitar as disposiq6es do artigo 820.

5. Assim que o orqamento geral tenha sido definitivamente aprovado pela Autoridade
Orqamental, a Comisso das Comunidades Europeias comunicard ao Comitd Misto do EEE os
montantes que nele estdo inscritos "para informaqdo", tanto no mapa de receitas como no mapa de
despesas, correspondentes h participaqdo dos Estados da EFTA.

O Comitd Misto do EEE confirmard, num prazo de 15 dias ap6s essa comunicaqdo, que esses
montantes estio de acordo corn as disposiq6es do artigo 820.

6. Atd I de Janeiro de cada exercfcio, o mais tardar, o Comitd Permanente dos Estados da
EFTA informard a Comissao das Comunidades Europeias da repartiq.o final da contribuiqio
relativamente a cada Estado da EFTA.

Essa repartiq.o serd vinculativa para cada Estado da EFTA.

No caso de essa informaqdo ndo ser facultada atd I de Janeiro, aplicar-se-A provisoriamente, a
repatiq;o do ano anterior.
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Artigo 20
DisponibilizagAo das contribuiq6es dos Estados da EFTA

I. Corn base na informaqo transmitida pelo Comitd Permanente dos Estados da EFTA em
cumprimento do disposto no n* 6 do artigo I', a Comissgo das Comunidades Europeias estabelecerd
o seguinte:

a) Nos termos do no I do artigo 280 do Regulamento Financeiro(1 ), uma proposta de cr6dito
correspondente ao montante da participag~o dos Estados da EFTA, calculada corn base nas
dotaq6es de autorizaqgo.

A elaboraq~o da proposta de cr6dito determinard a abertura formal, pela Comissdo das
Comunidades Europeias, das dotaq6es de autorizaqio nas rubricas orramentais em quest~o, no
quadro da estrutura orqamental criada para esse efeito.

Se o orqamento nio tiver sido aprovado atd ao infcio do exercfcio, serbo apliciveis as disposiq6es
do artigo 90 do Regulamento Financeiro.

b) Nos termos do no 2 do artigo 280 do Regulamento Financeiro, uma ordem de cobranqa
correspondente ao montante das contribuiq6es dos Estados da EFTA, calculada com base nas
dotaq6es de pagamento.

2. Esta ordem providenciard no sentido do pagamento, por cada Estado da EFTA, da sua
contribuiqbo em duas fases:

- seis duodkcimos da sua contribuiqfo atd 20 de Janeiro;
- seis duoddcimos da sua contribuiqgo atd 15 de Julho.

No entanto, os seis duoddcimos a pagar atd 20 de Janeiro sbo calculados com base no montante "para
informagbo" indicado no mapa de receitas do anteprojecto de orlamento: a regularizagio dos
montantes assim pagos efectuar-se-9 corn o pagamento dos duod6cimos que se vencem em 15 de
Julho.

Se o orxamento nio for aprovado antes de 30 de Marqo, o segundo pagamento efectuar-se-9 tambdm
corn base no montante previsto "para informaq5o" no anteprojecto de orqamento. A regularizaqo
verificar-se-A tr~s meses ap6s a concluso dos procedimentos previstos no n* 5 do artigo I0.

As cobrangas correspondentes ao pagamento pelos Estados da EFTA das suas contribuig6es
determinarbo a abertura formal de dotaq6es de pagamento nas rubricas orqamentais em questbo, no
quadro da estrutura orqamental criada para esse efeito, ser prejufzo da aplicaqio das disposiq6es do
artigo 90 do Regulamento Financeiro.

3. As contribuir96es serbo denominadas e pagas em ECU.

4. Para esse efeito, cada Estado da EFTA abrird, na sua Tesouraria ou num organismo que
designard para esse efeito, uma conta em ECU em nome da Comissbo das Comunidades Europeias.

(1) Regulamento Financeiro de 21 de Dezembro de 1977 aplic:vel ao orgamento geral das
Comunidades Europeias (JO n' L 356, de 31.12.1977, p.1), corn as alterag6es que Ihe foram
introduzidas pelo Regulamento do Conselho n' 610/90, de 13 de Marqo de 1990 (JO n° L 70,
de 16.3.1990, p. 1), a seguir denominado "Regulamento Financeiro".
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5. Qualquer atraso nos lanqamentos na conta referida no n0 4 em relaqdo aos prazos estabelecidos
no n* 2, dard lugar ao pagamento de juros, por parte dos Estados da EFTA em questio, a ura taxa
igual A taxa praticada pelo Fundo Europeu de Cooperaqdo Monet~ria nas suas operaq6es em ECU,
acrescida de 1,5 pontos percentuais, no m;-s da data de vencimento; essa taxa 6 publicada todos os
meses no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, sdrie C.

Artigo 30
Ajustamentos em funqio da execuq.o do orgamento

1. Os montantes da participaqdo dos Estados da EFTA, determinados, para cada rubrica orqamental
em questao, segundo as disposiq6es do artigo 820 do Acordo, manter-se-lo, em princfpio, inalterados
durante o exercfcio em questio.

2. A Comissdo das Comunidades Europeias, aquando do encerramento das contas relativas a cada
exercfcio (n), no quadro do estabelecimento da conta de receitas e despesas, procederd A regularizaqd.o
das contas no que respeita A participaq.do dos Estados da EFTA, tomando em consideraq.o:

- alteraq6es que se tenham verificado, quer por transfer6ncia, quer por orqamento suplementar,
durante o exercfcio;

- a execuqdo definitiva das dotaq6es de o exercfcio, tomando em conta possfveis anulaq6es e
transportes;

- quaisquer verbas referentes a despesas relacionadas com a Comunidade que os Estados da EFTA
cubram individualmente ou pagamentos em espcie efectuados por Estados da EFTA, como por
exemplo, apoio administrativo.

Esta regularizaqio verificar-se-A no ambito da elaboraq~o do orqamento para o ano seguinte (n + 2).

3. No entanto, em circunstncias excepcionais devidamente justificadas, e na medida em que o factor
de proporcionalidade deva ser salvaguardado, a Comissdo das Comunidades Europeias poderd solicitar
aos Estados da EFTA, ap6s aprovaqlo pelo Comitd Misto do EEE, uma contribuiqo suplementar
durante o mesmo exercfcio em que a variaqAo tenha ocorrido. Essas contribuiq6es suplementares serao
registadas nas contas referidas no n* 4 do artigo 20 numa data a fixar pelo Comit6 Misto do EEE e
que, tanto quanto possfvel, deverd coincidir corn a regularizaqdo prevista no n* 2 do artigo 20. No
caso de um atraso nestes registos, aplicar-se-.o as disposiq6es do n0 5 do artigo 2*.

4. 0 Comitd Misto do EEE adoptard, se necessdrio, regras complementares para a aplicaqlo dos
n~s I a 3.

Tal acontecerd, em particular, no que respeita A forma de ter em conta quaisquer verbas respeitantes
a despesas relacionadas corn a Comunidade que os Estados da EFTA cubram individualmente ou
pagamentos em espdcie efectuados pelos Estados da EFTA.
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Artigo 40

Reviso

As disposiq6es do:

- no I do artigo 20;
- no 2 do artigo 20;
- n 2 do artigo 3*; e
- n* 3 do artigo 30;

serlo revistas antes de I de Janeiro de 1994 pelo Comitt Misto do EEE e alteradas, se necess~rio,
I luz da experidncia da sua aplicaqAo e em funqgo das decis6es da Comunidade que afectem o
Regulamento Financeiro e/ou a apresentaq;o do orqarnento geral.

Arrigo 50
Condiq6es de aplicaqdo

1. A utilizaqdo das dotaq6es resultantes da participaqdo dos Estados da EFTA verificar-se-9 de
acordo corn as disposi,6es do Regulamento Financeiro.

2. No entanto, tendo em atenqAo as regras relativas aos procedimentos de concurso, os anincios de
concursos serio abertos a todos os Estados-membros das Comunidades Europeias, bern como a todos
os Estados da EFTA, na medida em que impliquern financiamento corn base em rubricas orqamentais
em que haja participaqo dos Estados da EFTA.

Arrigo 60
Informaio

1. A Comissdo das Comunidades Europeias fornecerd ao Comitd Permanente dos Estados da EFTA,
no final de cada trimestre, um extracto das suas contas indicando, tanto em relaqo As receitas como
s despesas, a situaqto respeitante A execuqfo dos programas e outras acq6es em que os Estados da

EFTA participem financeiramente.

2. Ap6s o encerramento do exercfcio, a Comissio das Comunidades Europeias comunicard ao
Comitd Permanente dos Estados da EFTA os dados relativos aos programas e outras acq6es em que
os Estados da EFTA participem financeiramente, os quais constam da conta de receitas e despesas,
e o balano financeiro estabelecido de acordo corn as disposiq6es dos artigos 780 e 810 do
Regulamento Financeiro.

3. A Comunidade fornecerd ao ComitA Permanente dos Estados da EFTA quaisquer outras
informaq6es financeiras que este jiltimo possa justificadamente solicitar relativamente aos programas
e outras ac,6es em que os Estados da EFTA participem financeiramente.

Artigo 70
Controlo

1. 0 controlo da determinaq.o e da disponibilidade de todas as receitas, bern como o controlo das
autorizaq6es e do calenddrio de todas as despesas correspondentes A participaqdo dos Estados da
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EFTA, efectuar-se-6 de acordo com as disposiq6es do Tratado que institui a Comunidade Econ6mica
Europeia, do Regulanento Financeiro e dos regulamentos aplicdveis nos domfnios referidos nos
artigos 760 e 780 do Acordo.

2. Sero acordadas medidas adequadas entre as autoridades de controlo financeiro da Comunidade
e nos Estados da EFTA, a fim de facilitar o controlo das receitas e despesas correspondentes A
participar:do dos Estados da EFTA em actividades comunitlrias, em conformidade corn o n0 1.

Artigo 80
Valor do PIB a tomar em considerago

no c Iculo do factor de proporcionalidade

1. Os valores do PIB a pregos de mercado referidos no artigo 820 do Acordo serdo os que forem
publicados como resultado da aplicaqdo do artigo 760 do Acordo.

2. Excepcionalmente, para os exercfcios de 1993 e de 1994, os dados relativos ao PIB serdo os
estabelecidos pela OCDE. Se necessirio, o Comit6 Misto do EEE poderg decidir prorrogar esta
disposiqdo por um ou mais anos subsequentes.
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PROTOCOLO No 33
RELATIVO AOS PROCESSOS DE ARBITRAGEM

I. Caso um litfgio seja submetido a um processo de arbitragem, serlo designados tr~s Irbitros, salvo

decisAo em contrgrio das partes em litfgio.

2. As panes em litfgio designarlo, cada uma, um Irbitro no prazo de trinta dias.

3. Os 6rbitros assim designados nomeardo, por consenso, um Arbitro de desempate que deverd ser
nacional de uma das Panes Contratantes que ndo as dos Arbitros designados. Caso ndo cheguem a acordo
no prazo de dois meses a contar da sua nomeaqdo, o Irbitro de desempate serd por eles escolhido de
entre uma lista de sete pessoas a elaborar pelo Comitd Misto do EEE. 0 Comitd Misto elaborard e
actualizard essa lista em conformidade corn as suas regras processuais.

4. Salvo decis.o em contr~rio das Partes Contratantes, o tribunal arbitral adoptard as suas regras
processuais. As decis6es do tribunal serdo tomadas por maioria.
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PROTOCOLO No 34
RELATIVO .A POSSIBILIDADE DE Os 6RGAOS JURISDICIONAIS

DOS ESTADOS DA EFFA
SOLICITAREM AO TRIBUNAL DE JUSTIVA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

QUE SE PRONUNCIE SOBRE A INTERPRETA(.AO DAS NORMAS DO EEE
CORRESPONDENTES AS NORMAS COMUNITARIAS

Aruigo 1

Quando ura questAo de interpretaqdo das disposiq6es do Acordo, cujo conteddo 6 id~ntico ao das
disposiq6es dos Tratados que instituem as Comunidades Europeias, corn as alteraq6es e aditamentos que
lhes foram introduzidos, ou de actos adoptados em sua execuqAo, seja suscitada em processo pendente
perante um 6rgdo jurisdicional de um Estado da EFrA, esse 6rglo jurisdicional pode, se o considerar
necessdrio, solicitar ao Tribunal de Justiqa das Comunidades Europeias que se pronuncie sobre essa
questdo.

Artigo 20

Um Estado da EFTA que pretenda recorrer ao disposto no presente Protocolo notificard o Depositqrio e
o Tribunal de Justiqa das Comunidades Europeias da medida em que o Protocolo se aplica aos seus
6rgos jurisdicionais e das respectivas modalidades de aplicaro.

Arigo 30

o Depositrio notificar as Partes Contratantes de qualquer notificaqo efectuada em conformidade corn
o disposto no artigo 20.
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PROTOCOLO NO 35
RELATIVO , APLICA.AO DAS NORMAS DO EEE

Considerando que o presente Acordo tern em vista a realizaqo de um Espaqo Econ6mico Europeu
homogdneo, baseado em regras comuns, sem exigir a qualquer Pane Contratante a transfer.ncia dos seus
poderes legislativos para qualquer instituiqdo do Esparo Econ6mico Europeu;

Considerando que, por conseguinte, este objectivo terd de ser atingido atrav~s de procedimentos
nacionais,

Artigo mico

Em caso de possfveis conflitos entre a aplicaqdo das normas do EEE e outras disposiq6es previstas pot
lei, os Estados da EFTA comprometem-se a introduzir, se necessArio, uma disposiqdo legal a im de
que, em tais casos, prevaleqam as regras do EEE.
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PROTOCOLO No 36
RELATIVO AOS ESTATUTOS DO COMITE PARLAMENTAR NUSTO DO EEE

Arrigo I o

O Comitd Parlamentar Misto do EEE, institufdo pelo artigo 950 do Acordo, 6 constitufdo e exercerl as suas
funq6es em conformidade corn as disposki6es do Tratado e dos presentes Estatutos.

Artigo 20

O ComitA- Parlamentar Misto do EEE 6 constitufdo por 66 membros.

o Parlamento Europeu e os Parlamentos dos Estados da EFTA designardo, respectivamente, urn
mimero igual de membros do Comitd Parlamentar Misto do EEE.

Arfigo 30

o Comitd Parlamentar Misto do EEE elege, de entre os seus membros, o seu Presidente e Vice-Presidente.
A Presiddncia do Comit6 6 exercida alternadamente, durante o perfodo de um ano, por um membro
designado pelo Parlamento Europeu e por um membro designado por um Parlamento de um Estado da
EFTA.

o Comitd designa a sua mesa.

Artigo 40

o Comitd Parlamentar Misto do EEE realiza uma sessAo geral duas vezes por ano, alternadamente na
Comunidade e num Estado da EFTA. Em cada sessio, o Comitd decide onde se realizard a pr6xima sesslo
geral. Podem realizar-se sess6es extraordingrias quando o Comitd ou a sua mesa assim o decidir, em
conformidade corn o regulamento interno do Comitd.

Artigo 5 0

0 ComitE Parlamentar Misto do EEE adoptard o seu regulamento interno por maioria de dois terqos dos
membros que o comp6em.

Artigo 60

As despesas de participaqdo dos deputados no ComitE Parlamentar Misto do EEE ficam a cargo do
Parlamento que os designou.
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PROTOCOLO No 37
QUE CONTEM A LISTA REFERIDA NO ARTIGO 1010

1. Comit6 Cientffico para a Alimentaq:o Humana (Decislo 74/234/CEE da Comisslo).

2. Comit6 Farmaceutico (Decisdo 75/320/CEE do Conselho).

3. Comitd Cientffico Veterintrio (Decisdo 81/651/CEE da Comisslo)

4. Comitd de Infra-estruturas de Transporte (Decisdo 78/174/CEE do Conselho)

5. Comisslo Administrativa para a Seguranqa Social dos Trabalhadores Migrantes (Regulamento (CEE)
no 1408/71 do Conselho)

6. Comitd de Contacto em Mat6ria de Branqueamento de Capitais (Directiva 91/308/CEE do Conselho)

7. Comitd Consultivo em Mat6ria de Acordos, Decis6es e Pr~ticas Concertadas e de Posiq6es
Dominantes (Regulamento (CEE) no 17/62 do Conselho)

8. Comit6 Consultivo em Mat6ria de Concentraq o de Empresas (Regulamento (CEE) no 4064/89 do
Conselho).
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PROTOCOLO NO 38
RELATIVO AO MECANISMO FINANCEIRO

Artigo 10

1. 0 Mecanismo Financeiro prestard assist~ncia financeira para o desenvolvimento e ajustamento
estrutural das regi6es referidas no artigo 40, por um lado, sob a forma de bonificaqIo de juros de
emprdstimos e, por outro, sob a forma de subvenq6es directas.

2. 0 Mecanismo Financeiro ser financiado pelos Estados da EFTA. Estes ditimos conferirio um
mandato ao Banco Europeu de Investimento que o executard em conformidade corn os artigos subsequentes.
Os Estados da EFTA instituirlo um Comitd do Mecanismo Financeiro que tomard as decis6es previstas nos
artigos 20 e 30 relativamente ks bonifica;6es de juros e hs subvenc6es.

Art'go 20

1. As bonificaq6es de juros previstas no artigo 1o serdo atribufdas a emprdstimos concedidos pelo Banco
Europeu de Investimento e expressas, sempre que possfvel, em ecus.

2. A bonificaqdo dejuros relativamente a esses empr6stimos 6 fixada em tres pontos percentuais por ano,
tendo como referdncia as taxas de juro do Banco Europeu de Investimento, e serd atribufda por um perfodo
de dez anos em relaqdo a cada emprdstimo.

3. Haverd um perfodo de carencia de dois anos antes do infcio do reembolso, em prestaq6es iguais, do
capital mutuado.

4. As bonificaq6es de juros serio submetidas A aprovaqdo do Comit6 do Mecanismo Financeiro da EFTA
e ao parecer da Comissdo das Comunidades Europeias.

5. 0 montante total dos emprdstimos que serd elegfvel, durante o perfodo de 1993 a 1997 (inclusive),
para as bonificaq6es de juros previstas no artigo 1 , e a ser autorizado em parcelas iguais, serd de 1,5 mil
milh6es de ecus.

Artigo 30

1. 0 montante total das subvenq6es previstas no artigo 10 6 de 500 milh6es de ecus, a ser autorizado em
parcelas iguais, durante o perfodo de 1993 a 1997 (inclusive).

2. Estas subvenq6es ser.o desembolsadas pelo Banco Europeu de Investimento corn base nas propostas
dos Estados-membros das Comunidades beneficiirios, ap6s consulta A Comissao das Comunidades Europeias
e ap6s aprovaqdo do Comitd do Mecanismo Financeiro da EFTA, que deverd ser mantido informado ao
longo do processo.

Artigo 40

1. A assistencia financeira prevista no artigo 10 ficarA limitada a projectos realizados pelas autoridades
pdblicas ou de iniciativa pdblica ou privada na Gr6cia, na Ilha da Irlanda, em Portugal e nas regi6es de
Espanha enumeradas no Ap~ndice. A repartiqlo por cada regido da assist~ncia financeira global serA
determinada pela Comunidade, que informard os Estados da EFTA.
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2. Serd concedida prioridade aos projectos que privilegiem o amnbiente (incluindo o desenvolvimento
urbano), os transportes (incluindo as infra-estruturas de transportes) ou a educaqio e a formaqAo. De entre
os projectos de iniciativa privada, devem merecer especial atenqlo os apresentados por pequenas e mdias
empresas.

3. 0 valor mximo da componente subvenqfio relativamente a cada projecto apoiado pelo Mecanismo
Financeiro serd fixado a um nfvel que nio seja incoerente com as polfticas comunit rias neste Ambito.

Artigo 50

Os Estados da EFTA acordarlo corn o Banco Europeu de Investimento e com a Comissio das Comunidades
Europeias as medidas mutuamente consideradas necess.rias para assegurar o bom funcionamento do
Mecanismo Financeiro. Os custos relativos A administraqio do Mecanismo Financeiro serdo decididos neste
contexto.

Arnigo 60

O Banco Europeu de Investimento pode participar, na qualidade de observador, nas reuni6es do Comitd
Misto do EEE, sempre que da ordem de trabalhos constern quest6es relativas ao Mecanismo Financeiro que
digam respeito Aquele Banco.

Arrigo 70

O Comit6 Misto do EEE pode tomar decis6es relativas a outras disposiq6es para a aplicaqdo do Mecanismo
Financeiro, sempre que tal se revelar necess~rio.
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APtNDICE

Lista das regi6es de Espanha susceptfveis de beneficiarem da assistfncia financeira

Andalucia
Asturias
Castilla y Le6n
Castilla - La mancha
Ceuta - Melilla
Valencia
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Murcia
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PROTOCOLO N* 39
RELATIVO AO ECU

Para efeitos do presente Acordo, "ECU" 6 o ECU tal como definido pelas autoridades comunitArias
competentes. Em todos os actos referidos nos Anexos do Acordo, a expressio "unidade de conta
europeia" serd substitufda por "ECU".
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PROTOCOLO NO 40
RELATIVO A SVALBARD

1. Ao ratificar o Acordo EEE, o Reino da Noruega tern o direito de excluir o territ6rio de Svalbard do
Ambito de aplicaqto do Acordo.

2. Caso o Reino da Noruega exerqa este direito, os acordos vigentes apliclveis a Svalbard, ou seja, a
Convenqdo que cria a Associaqdo Europeia de Comdrcio Livre, o Acordo de Comrcio Livre entre a
Comunidade Econ6mica Europeia e o Reino da Noruega e o Acordo de Comdrcio Livre entre os
Estados-membros da Comunidade Europeia do Carvdo e do Aqo e a Comunidade Europeia do CarvAo e
do Aqo, por um lado, e o Reino da Noruega, por outro, continuarlo a ser apliclveis ao territ6rio de
Svalbard.

Vol. 1813, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Traitks 339

PROTOCOLO No 41
RELATIVO AOS ACORDOS EXISTENTES

Em conformidade com o disposto no artigo 1200 do Acordo EEE, as Partes Contratantes decidirarn que os
seguintes acordos bilaterais ou multilaterais jA existentes, associando a Comunidade Econ6mica Europeia,
por um lado, e um ou vdrios Estados da EFTA, por outro, continuardo a ser aplicados ap6s a entrada ern
vigor do Acordo EEE.

29.4.1963/ Comissdo Internacional para a Protecqdo do Reno contra a
3.12.1976 Poluiqio. Acordo misto entre a Confederaq;o Sufqa e a Comunidade Econ6mica

Europeia, a Repdblica Federal da Alemanha, a Franqa, o Luxemburgo e os Parses
Baixos.

3.12.1976 Protecqlo do Reno contra a Polui; o Qufmica. Acordo misto entre a Confederaq!o
Sufqa e a Comunidade Econ6mica Europeia, a Repdblica Federal da Alemanha, a
Franqa, o Luxemburgo e os Pafses Baixos.

1.12.1987 Acordo entre a Reptiblica da Austria, por um lado, e, por outro, a Repiblica Federal
da Alemanha e a Comunidade Econ6mica Europeia, sobre cooperaqdo no domfnio da
gestdo dos recursos hfdricos na bacia do Danibio.

19.11.1991 Acordo sob a forma de troca de cartas entre a Reptiblica da Austria e a Comunidade
Econ6mica Europeia, relativo comercializaqdo no territ6rio austrfaco de vinhos de mesa
da Comunidade e de "Landwein" engarrafados.
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PROTOCOLO NO 42
RELATIVO AOS ACORDOS BILATERAIS SOBRE

PRODUTOS AGRICOLAS ESPECiFICOS

As Partes Contratantes tomato nota de que, em simultaneo corn o presente Acordo, foram assinados acordos
bilaterais sobre o com.rcio de produtos agrfcolas. Esses acordos, que aprofundam ou complementam outros
acordos anteriormente conclufdos pelas Partes Contratantes, e que, aldm disso, reflectem, nomeadamente
o seu acordado objectivo comum de contribuir para a reduqio das disparidades sociais e econ6micas entre
as respectivas regi6es, entrardo em vigor, o mais tardar, aquando da entrada em vigor do presente Acordo.
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PROTOCOLO N0 43
RELATIVO AO ACORDO

ENTRE A CEE E A REPUBLICA DA AUSTRIA
RESPEITANTE AO TRANsrro RODOVLIUmO E FERROVIARIO DE MERCADORIAS

As Partes Contratantes registam que, simultaneamente corn o presente Acordo, foi assinado urn Acordo
Bilateral entre a Comunidade Econ6mica Europeia e a Austria respeitante ao trlnsito rodovigrio e
ferroviftio de mercadorias.

Desde que incidam sobre a mesma mat6ria, as disposiq6es do Acordo Bilateral prevalecerio sobre as
disposiq6es do presente Acordo, tal como especificado neste dltimo.

Seis meses antes do termo da vigencia do Acordo entre a Comunidade Econ6mica Europeia e a
Reptiblica da Austria respeitante ao trlnsito ferrovilrio e rodovidrio de mercadorias, a situaqAo dos
transportes rodovigrios serA analisada conjuntamente.
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PROTOCOLO N° 44
RELATIVO AO ACORDO ENTRE A CEE

E A CONFEDERAIAO SUICA
RESPEITANTE AO TRANSPORTE RODOVLARIO E FERROVRO DE MERCADORIAS

As Partes Contratantes registam que, simultaneamente corn o presente Acordo, foi assinado um Acordo
Bilateral entre a Comunidade Econ6mica Europeia e a ConfederatAo Sufqa respeitante ao transporte
rodovilrio e ferrovilrio de mercadorias.

Desde que incidam sobre a mesma matdria, as disposiq6es do Acordo Bilateral prevalecerio sobre as
disposiq6es do presente Acordo, tal corno especificado neste dltimo.

Seis meses antes do termo da vig ncia do Acordo entre a Comunidade Econ6mica Europeia e a
Confederaqdo Sufqa respeitante ao transporte ferrovidrio e rodovigrio de mercadorias, a situaqlo dos
transportes rodovidrios serd analisada conjuntamente.
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PROTOCOLO NO 45
RELATIVO AOS PERIODOS DE TRANSI4;AO
RESPEITANTES A ESPANHA E A PORTUGAL

As Partes Contratantes consideram que o Acordo EEE ndo afecta os perfodos de transiqdo concedidos a
Espanha e a Portugal pelos respectivos Actos de Adesio ks Comunidades Europeias, que poderdo ser
mantidos ap6s a entrada em vigor do Acordo EEE, independentemente dos perfodos de transiqdo
previstos no pr6prio Acordo EEE.
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PROTOCOLO No 46
RELATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA COOPERA(AO

NO SECTOR DA PESCA

Corn base os resultados de exames bienais da situaqdo da sua cooperaqlo no sector da pesca, as Partes
Contratantes procurardo desenvolver essa cooperaqAo numa base harmoniosa e mutuamente ben~fica e no
Ambito das respectivas polfticas de pesca. 0 primeiro exame terd lugar antes do termo de 1993.
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PROTOCOLO No 47
RELATVO X SUPRESSAO DOS ENTRAVES TtCNICOS AO

COMERCIO VINICOLA

As Partes Contratantes autorizam a importaqao e a comercializaqio de produtos vinfcolas originlrios dos seus
territ6rios, que estejam em conformidade corn a legistaqAo comunitiria, devidamente adaptada para efeitos
do presente Acordo, como previsto no Apandice deste Protocolo relativo A definiqao do produto, prAticas
enol6gicas, composiqao dos produtos e normas de circulaq.o e comercializaqio.

Para efeitos do presente Protocolo, consideram-se "produtos vinfcolas origingrios" os "produtos vinfcolas
em que todas as uvas ou materiais derivados de uvas neles utilizados foram inteiramente obtidos nos
territ6rios das Partes Contratantes".

Excepto para efeitos de trocas comerciais corn a Comunidade, os Estados da EFTA podem continuar a
aplicar as suas legislaq6es nacionais.

0 disposto no Protocolo no 1 relativo .s adaptaq6es horizontais 6 aplicAvel aos actos referidos no Apendice
do presente Protocolo. 0 Comit6 Permanente dos Estados da EFTA desempenhard as funq6es referidas na
alfnea d) do ponto 4 e no ponto 5 do Protocolo n' 1.
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APtNDICE

373 R 2805: Regulamento no 2805/73 da Comissao, de 12 de Outubro de 1973, que estabelece a
lista de vinhos brancos de qualidade produzidos em regi6es determinadas e dos vinhos brancos de
qualidade importados corn urn teor em anidrido sulfuroso especial e que contdm certas disposiq6es
transit6rias que dizem respeito ao teor em anidrido sulfuroso dos vinhos produzidos antes de I de
Outubro de 1973 (JO no L 289, de 16.10.1973, p.2 1), corn as alteraq6es que lhe foram introduzidas
por:

- 373 R 3548: Regulamento (CEE) n* 3548/73 da Comisslo, de 21 de Dezembro de 1973
(JO no L 361, 29.12.1973, p.3 5 )

- 375 R 2160: Regulamento (CEE) no 2160/75 da Comiss~o, de 19 de Agosto de 1975
(JO no L 220, de 20.8.1975, p. 7 )

- 377 R 0966: Regulamento (CEE) no 966/77 da Comissdo, de 4 de Maio de 1977
(JO no L 115, de 6.5.1977, p. 7 7 )

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es do regulamento sao adaptadas da seguinte forma:

Os vinhos origintrios dos Estados da EFTA a que se aplican as disposiq6es do presente regulamento
continuam a ser abrangidos pela secqdo B do artigo 10.

2. 374 R 2319: Regulamento (CEE) 2319/74 da Comissio, de 10 de Setembro de 1974, que determina
certas superffcies vitfcolas cujos vinhos de mesa podem ter um teor alco6lico natural total m~ximo
de 17' (JO n° L 248, de 11.9.1974, p.7)

3. 378 R 1972: Regulamento (CEE) no 1972/78 da Comissio, de 16 de Agosto de 1978, que fixa as
modalidades de aplicaqgo para as pr~ticas enol6gicas (JO no L 226, de 17.8.1978, p. 11), com as
alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 380 R 0045: Regulamento (CEE) no 45/80 da ComissAo, de 10 de Janeiro de 1980
(JO n* L 7, de 11.1.1980, p.12)

4. 379 R 0358: Regulamento (CEE) no 358/79 do Conselho, de 5 de Fevereiro de 1979, relativo aos
vinhos espumantes produzidos na Comunidade, definidos no ponto 13 do Anexo 11 do Regulamento
(CEE) no 337/79 (JO no L 54, de 5.3.1979, p.130), corn as alteraq6es que lhe foram introduzidas
por:

379 R 2383: Regulamento (CEE) n 2383/79 do Conselho, de 29 de Outubro de 1979
(JO n0 L 274, de 31.10.1979, p.8)

179 H: Acto relativo Ms condig6es de adesao e As adaptaq6es dos Tratados - Adesio da
Repidblica Heldnica (JO n0 L 291, de 19.11.1979, p. 8 3 )

380 R 3456: Regulamento (CEE) no 3456/80 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1980
(JO n L 360, 31.12.1980, p.18)

384 R 3686: Regulamento (CEE) n 3686/84 do Conselho, de 19 de Dezembro de 1984
(JO n L 341, de 29.12.1984, p.3)

385 R 3310: Regulamento (CEE) no 3310/85 do Conselho, de 18 de Novembro de 1985
(JO no L 320, de 29.11.1985, p.19)

385 R 3805: Regulamento (CEE) no 3805/85 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985
(JO n L 367, de 31.12.1985, p.39)
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389 R 2044: Regulamento (CEE) no 2044/89 do Conselho, de 19 de Junho de 1989
(JO no L 202, de 14.7.1989, p.8)

390 R 1328: Regulamento (CEE) no 1328/90 do Conselho, de 14 de Maio de 1990
(JO no L 132, de 23.5.1990, p. 2 4 )

391 R 1735: Regulamento (CEE) n01735/91 do Conselho, de 13 de Junho de 1991
(JO n* L 163, de 26.6.1991, p.9)

5. 383 R 2510: Regulamento (CEE) n0 2510/83 da Comissdo, de 7 de Setembro de 1983, que derroga
certas disposiq6es em matdria de teor de acidez voldtil de certos vinhos (JO n0 L 248, de 8.9.1983,
p. 16), rectificado no JO n0 L 265, de 28.9.1983, p. 22.

6. 384 R 2394: Regulamento (CEE) n 2394/84 da Comissdo, de 20 de Agosto de 1984, que
determina, para as campanhas vitivinfcolas 1984/1985 e 1985/1986, as condiq6es de utilizaqAo das
resinas permutadoras de i6es e fixa as regras de aplicagdo para a preparaqdo de mosto concentrado
rectificado (JO n0 L 224, de 21.8.1984, p.8), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

385 R 0888: Regulamento (CEE) n' 888/85 da Comisslo, de 2 de Abril de 1985
(JO n' L 96, de 3.4.1985, p.14)

386 R 2751: Regulamento (CEE) n 2751/86 da Comisslo, de 4 de Setembro de 1986
(JO n0 L253, 5.9.1986, p. 11)

7. 385 R 3309: Regulamento (CEE) n0 3309/85 do Conselho, de 18 de Novembro de 1985, que
estabelece as regras gerais para a designaqio e a apresentaq1o dos vinhos espumantes e dos vinhos
espumantes gaseificados (JO no L 320, de 29.11.1985, p.9 ), rectificado nos JO no L 72, de
15.3.1986, p. 47, JO n0 L 347, de 28.11.1989, p. 37, JO n0 L 286, de 4.10.1989, p. 2 7 e
JO n0 L 367, de 16.12.1989, p. 71, corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

385 R 3805: Regulamento (CEE) n' 3805/85 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985
(JO no L 367, de 31.12.1985, p. 3 9 )

386 R 1626: Regulamento (CEE) n0 1626/86 do Conselho, de 6 de Maio de 1986
(JO n* L 144, de 29.5.1986, p.3)

387 R 0538: Regulamento (CEE) n' 538/87 do Conselho, de 23 de Fevereiro de 1987
(JO n0 L 55, de 25.2.1987, p.4)

389 R 2045: Regulamento (CEE) no 2045/89 do Conselho, de 19 de Junho 1989
(JO n0 L 202, de 14.7.1989, p.1 2 )

Para efeitos do presente Acordo, as disposir6es do regulamento sgo adaptadas da seguinte forma:

a) Nbo 6 apliclvel o n0 4, primeiro travessbo, do artigo 30;

b) Ao n 2 do artigo 50 6 aditada a seguinte affnea h):
"h) Para um vinho espumante de qualidade referido no Tftulo III do Regulamento (CEE)

n 358/79 origindrio da:
- Austria, por "Qualititsschaumwein", "QualitAtssekt.";"

c) Ao n 5 do artigo 60 6 aditada a seguinte alfnea b):
"b) A menqlo "Hauersekt" s6 pode ser utilizada para vinhos espumantes de qualidade

equivalente aos vinhos espumantes de qualidade produzidos numa regido
deterrninada em conformidade corn o Tftulo III do Regulamento (CEE) n0 358/79
e corn o n0 4 do artigo 60 do Regulamento (CEE) n 3309/85, desde que sejam:

- produzidos na Austria,
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produzidos a partir de uvas colhidas na mesma vinha em que o produtor
produz vinho a partir de uvas destinadas A preparaqdo de vinhos espumantes
de qualidade,
comercializados pelo produtor e apresentados corn r6tulos que indiquem a
vinha, a casta de videira e o ano,
regulamentados pelas normas austrfacas.".

8. 385 R 3803: Regulamento (CEE) no 3803/85 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, que fixa
as disposi,6es que permitern determinar a origern e seguir os movimentos comerciais dos vinhos
tintos de mesa espanh6is (JO no L 367, de 31.12.1985, p. 36)

9. 385 R 3804: Regulamento (CEE) no 3804/85 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, que
estabelece a lista das superficies plantadas corn videiras em determinadas regi6es espanholas em que
os vinhos de mesa podem ter um teor alco6lico adquirido inferior As exig ncias comunitdrias
(JO no L 367, de 31.12.1985, p.37)

10. 386 R 0305: Regulamento (CEE) no 305/86 da Comisslo, de 12 de Fevereiro de 1986, relativo ao
teor m ximo de di6xido de enxofre total dos vinhos origindrios da Comunidade produzidos antes
de 1 de Setembro de 1986 e, durante urn perfodo de transiqdo, de vinhos importados (JO no L 38,
de 13.2.1986, p. 13)

11. 386 R 1627: Regularnento (CEE) no 1627/86 do Conselho, de 6 de Maio de 1986, que estabelece
as regras para a designaqlo de vinhos especiais no que diz respeito A indicagAo de teor alcoom6trico
(J0 n L 144, de 29.5.1986, p.4)

12. 386 R 1888: Regulamento (CEE) no 1888/86 da Comisslo, de 18 de Junho de 1986, relativo ao teor
mximo em anidrido sulfuroso total de determinados vinhos espumantes origingrios da Comunidade
elaborados antes de I de Setembro de 1986 e, durante urn perfodo transit6rio, dos vinhos importados
(JO no L 163, de 19.6.1986, p.19)

13. 386 R 2094: Regulamento (CEE) no 2094/86 da Comissio, de 3 de Julho de 1986, que estabelece
as regras de execuqdo no que respeita utilizaq;o de dcido tart~rico para a desacidificaqdo dos
produtos vitfcolas determinados ern certas regi6es da zona A (JO no L 180, de 4.7.1986, p. 17), corn
as ateraqdes que lhe foram introduzidas por:

- 386 R 2736: Regulamento (CEE) no 2736/86 da Comissgo, (JO no L 252, de 4.9.1986,
p. 15)

14. 386 R 2707: Regulamento (CEE) no 2707/86 da Comisslo, de 28 de Agosto de 1986, que
estabelece as regras de execuq;o para a designaqo e a apresentaqio dos vinhos espumantes e dos
vinhos espumantes gaseificados (JO no L 246, 30.8.1986, p.71), corn as alteraq6es que Ihe foram
introduzidas por:

386 R 3378: Regulamnento (CEE) no 3378/86 da Comisslo, de 4 de Novembro de 1986
(JO n0 L 310, de 5.11.1986, p.5)

387R 2249: Regulamento (CEE) no 2249/87 da Comissdo, de 28 de Julho de 1987
(JO n0 L 207, de 29.7.1987, p.26)

388 R 0575: Regulamento (CEE) no 575/88 da Comissdo, de 1 de Marqo de 1988
(JO no L 56, de 2.3.1988, p.22)

388 R 2657: Regulamento (CEE) no 2657/88 da Comiss.o, de 25 de Agosto de 1988
(JO no L 237, de 27.8.1988, p.17)

389 R 0596: Regulamento (CEE) no 596/89 da Comiss o, de 8 de Marqo de 1989
(JO no L 65, de 9.3.1989, p. 9 )

390 R 2776: Regulamento (CEE) no 2776/90 da Comissio, de 27 de Setembro de 1990
(JO no L 267, de 29.9.1990, p.30)
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- 390 R 3826: Regulamento (CEE) no 3826/90 da Comissao, de 19 de Dezembro de 1990
(JO no L 366, de 29.12.1990, p.58)

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es do regulamento sao adaptadas da seguinte forma:

Nbo 6 aplicdvel o ponto I do Anexo II.

15. 387 R 0822: Regulamento (CEE) no 822/87 do Conselho, de 16 de Marqo de 1987, que estabelece
a organizaqdo comum do mercado vitivinfcola (JO no L 84, de 27.3.1987, p.1), rectificado no
JO no L 284, 19.10.1988, p. 65, corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

387 R 1390: Regulamento (CEE) no 1390/87 do Conselho, de 18 de Maio de 1987
(JO no L 133, de 22.5.1987, p.3)

387 R 1972: Regulamento (CEE) no 1972/87 do Conselho, de 2 de Julho de 1987
(JO no L 184, de 3.7.1987, p.26)

387 R 3146: Regulamento (CEE) no * do Conselho, 87/3146/CEE, de 19 de Outubro de
1987 (JO no L 300, de 23.10.1987, p.4)

387 R 3992: Regulamento (CEE) no 3992/87 da Comissio, de 23 de Dezembro de 1987
(JO n0 L 377, de 31.12.1987, p. 20)

388 R 1441: Regulamento (CEE) no 1441/88 do Conselho, de 24 de Maio de 1988
(JO n0 L 132, de 28.5.1988, p.1)

388 R 2253: Regulamento (CEE) no 2253/88 do Conselho, de 19 de Julho de 1988
(JO n0 L 198, de 26.7.1988, p.35)

- 388 R 2964: Regulamento (CEE) no 2964188 do Conselho, de 26 de Setembro de 1988
(JO no L 269, de29.9.1988, p.5)

- 388 R 4250: Regulamento (CEE) no 4250/88 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988
(JO n L 373, de 31.12.1988, p.55)

- 389 R 1236: Regulamento (CEE) no 1236/89 do Conselho, de 3 de Maio de 1989
(JO n0 L 128, de 11.5.1989, p.3 1)

- 390 R 0388: Regulamento (CEE) no 388/90 do Conselho, de 12 de Fevereiro de 1990
(JO no L 42, de 16.2.1990, p.9)

- 390 R 1325: Regulamento (CEE) no 1325/90 do Conselho, de 14 de Maio de 1990
(JO no L 132, de 23.5.1990, p.19 )

- 390 R 3577: Regulamento (CEE) no 3577/90 do Conselho, de 4 de Dezembro de 1990
(JO no L 353, de 17.12.1990, p.23)

Para efeitos do presente Acordo, as disposit6es do regulanento slo objecto das seguintes
adaptaq6es:

a) Do artigo 10 nio slo apliciveis o no 1, o no 4, alfneas c), e) e g) do primeiro parigrafo,
e o no 4, segundo parAgrafo;

b) Em derrogaqao do no 6 do artigo 10, para a Sufqa, a campanha vinfcola tern infcio em
1 de Julho de cada ano e termo em 30 de Junho do ano seguinte;
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c) Nio slo aplicdveis os Tftulos I, corn excepqbo do artigo 130, Ill e IV;

d) A Austria, a Sufqa e o Liechtenstein definiro um regime de classificaqbo de castas em
conformidade corn os princfpios previstos no artigo 130;

e) No no 7 do artigo 160, A expressAo "lote de um vinho origindrio de um pafs terceiro" sdo
aditados os termos "ou de um Estado da EFTA";

f) Relativamente aos produtos obtidos nos respectivos territ6rios, a Austria, a Sufqa e o
Liechtenstein podem aplicar as suas legislaq6es nacionais relativas s pr~ticas referidas nos
artigos 180, 190, 210, 220, 230 e 240;

g) Nio 6 aplicivel o artigo 200;

h) Em derrogaqAo do no I do artigo 660 , os vinhos de qualidade que se seguem, produzidos
na Austria em conformidade corn mdtodos especiais, podem ter um teor de acidez volitil
superior a 18 miliequivalentes por litro mas nAo superior a 22 miliequivalentes por litro:
"Ausbruch", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese", "Eiswein" e "Strohwein';

i) Ndo sbo aplicdveis os artigos 700, 750, 760, 80* e 850;

j) 0 artigo 780 6 abrangido pelo ponto 3 do Protocolo no 1;

k) Ao Anexo I, 6 aditado o seguinte:

"a) "Strohwein", o produto origingrio da Austria e produzido em conformidade com o
disposto no n0 3, ponto 1, do artigo 170 da lei dos vinhos austrfaca
("Osterreichisches Weingesetz", 1985);

b) 0 mosto de uvas parcialmente fermentado produzido em conformidade corn o
disposto no ponto 3 do Anexo I pode ser designado por:

"Sturm", se for originlnio da Austria,
"Federweiss" ou "Federweisser", se for origintrio da Sufqa ou do
Liechtenstein.

Pordm, por raz6es de ordem tdcnica, o teor alco6lico em volume adquirido pode
excepcionalmente, exceder tres quintos do teor alco6lico em volume total;

c) 0 termo "Tafelwein" e seus equivalentes, a que se refere o ponto 13, nio podem
ser utilizados para vinhos origindrios da Austria.";

I) Ndo sdo aplic~veis os Anexos III, V e VII;

m) Para efeitos do Anexo IV, considera-se que a Austria, o Liechtenstein e a Sufqa pertencem
A zona vitfcola B;

n) Em derrogaqbo do Anexo VI:

a Austria pode manter a proibiqdo geral do dcido s6rbico,
a Noruega e Su6cia podem manter a proibiqlo geral do Acido metatartArico,
os vinhos origindrios da Austria, Liechtenstein e Sufka podem ser tratados corn
cloreto de prata, em conformidade corn a respectiva legislaqbo vinfcola.
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16. 387 R 0823: Regulamento (CEE) no 823/87 do Conseiho, de 16 de Marqo de 1987, que estabelece
disposiq6es especiais relativas aos vinhos de qualidade produzidos em regi6es determinadas
(JO no L 84, de 27.3.1987, p.59), corn as altera6es que Ihe foram introduzidas por:

- 389 R 2043: Regulamento (CEE) no 2043/89 do Conselho, de 19 de Junho de 1989
(JO n0 L 202, de 14.7.1989, p.1)

- 390 R 3577: Regulamento (CEE) no 3577/90 do Conselho, de 4 de Dezembro de 1990
(JO no L 353, de 17.12.1990, p.23)

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es do regulamento sgo objecto das seguintes
adaptaq6es:

Os produtos vinfcolas origindrios dos Estados da EFTA sdo considerados equivalentes aos vinhos
de qualidade produzidos em regi6es determinadas (vqprd), desde que satisfaqam a legislaq lo nacional
que, para efeitos do presente protocolo, deve estar em conformidade corn os princfpios previstos no
artigo 20 do regulamento.

Pordm, a designagio "vqprd", bern como as outras designaq6es referidas no no 2, segundo
parggrafo, do artigo 1' daquele regulamento, nlo podem ser utilizadas para estes vinhos.

Ser~o publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias as listas de vinhos de qualidade
estabelecidas pelos Estados da EFTA produtores de vinho.

17. 387 R 1069: Regulamento (CEE) no 1069/87 da Comiss~o, de 15 de Abril de 1987, que estabelece
regras de execu Ao para a indicaggo do teor alco6lico na rotulagem de vinhos especiais
(JO no L 104, de 16.4.1987, p.14)

18. 388 R 3377: Regulamento (CEE) no 3377/88 da Comissio, de 28 de Outubro de 1988, que autoriza
o Reino Unido a permitir, em determinadas condig6es, um aumento suplementar do tftulo
alcoom~trico de determinados vinhos de mesa (JO no L 296, de 29.10.1988, p. 69)

19. 388 R 4252: Regulamento (CEE) no 4252/88 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativo
A elaboraqio e h comercializaqio dos vinhos licorosos produzidos na Comunidade (JO no L 373, de
31.12.1988, p.59)

- 390 R 1328: Regulamento (CEE) no 1328/90 do Conselho, de 14 de Maio de 1990
(JO n0 L 132, de 23.5.1990, p.24)

20. 389 R 0986: Regulamento (CEE) no 986/89 da Comisslo, de 10 de Abril de 1989, relativo aos
documentos que acompanham o transporte dos produtos vitivinfcolas e aos registos a manter no
sector vitivinfcola (JO no L 106, 18.4.1989, p. 1), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

389 R 2600: Regulamento (CEE) no 2600/89 da Comissdo, de 25 de Agosto de 1989
(JO no L 251, de 29.8.1989, p.5)

390 R 2246: Regulamento (CEE) no 2246/90 da Comisslo, de 31 de Julho de 1990
(JO no L 203, 1.8.1990, p.50)

390 R 2776: Regulamento (CEE) no 2776/90 da Comisslo,de 27 de Setembro de 1990
(JO no L 267, de 29.9.1990, p.30)

391 R 0592: Regulamento (CEE) no 592/90 do Conselho, de 12 de Marqo de 1991
(JO n0 L 66, de 13.3.1991, p.13)
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Para efeitos do presente Acordo, as disposir6es do regulamento slo adaptadas da seguinte forma:

N~o sio aplic~veis o n0 4 do artigo 100 e o Tftulo II.

21. 389 R 2202: Regulamento (CEE) n* 2202/89 da ComissAo, de 20 de Julho de 1989, que define
lotaqAio, vinificaqdo, engarrafador e engarrafamento (JO n* L 209, de 21.7.1989, p.31)

22. 389 R 2392: Regularnento (CEE) n0 2392/89 do Conselho, de 24 de Julho de 1989, que estabelece
as regras gerais para a designaqio e a apresentaqdo dos vinhos e dos mostos de uvas (JO n0 L 232,
de 9.8.1989, p. 13), corn as aheraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 389 R 3886: Regulamento (CEE) n0 3886/89 do Conselho, de I I de Dezembro de
1989(JO no L 378, de 27.12.1989, p.12)

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es do regulamento slo objecto das seguintes
adaptaq6es:

a) Aos produtos vinfcolas origin~rios da Austria, Sufqa e Liechtenstein, so aplicAveis as
exigdncias relativas A designaqio constantes do Capftulo II, em vez das exigencias constantes
do Captftulo 1;

b) Em conformidade corn as exigdncias do n* 1, alfnea d), do artigo 25', a designaqdo "vinho
de mesa" ou "Landwein" e seus equivalentes serdo utilizados ern combinaqdo corn a
indicaqlo do pafs de origem;

c) Para os vinhos de mesa origin~rios, respectivamente, da Sufqa e do Liechtenstein, podem
set utilizadas as express6es "Landwein", Vin de pays" e "Vino tipico", desde que os pafses
produtores em questdo tenham estabelecido regras para a sua utilizaqdo em conformidade
corn, pelo menos, as seguintes condiq6es:

refer~ncia geogrdfica especffica,
certas exigencias de produqdo, nomeadamente quanto s castas, ao teor alco6lico
mfnimo, er volume, natural e s caracterfsticas organolpticas.

23. 389 R 3677: Regulamento (CEE) n' 3677/89 do Conselho, de 7 de Dezembro de 1989, relativo ao
tftulo alcoomntrico voldmico total e ao teor de acidez total de certos vinhos de qualidade importados
e que revoga o Regulamento (CEE) n* 2931/80 (JO n* L 360, de 9.12.1989, p.1), corn as
alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 390 R 2178: Regulamento (CEE) n0 2178/90 do Conselho, de 24 de Julho de 1990
(JO n* L 198, de 28.7.1990, p.9)

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es do regulamento sdo adaptadas da seguinte forma:

Ndo sdo aplicAveis o n0 1, alfneas a) e c), do artigo 10.

24. 390 R 0743: Regulamento (CEE) n* 743/90 da Comissdo, de 28 de Marqo de 1990, que derroga
determinadas disposiq6es em matdria de teor de acidez vol;til de certos vinhos (JO n* L 82, de
29.3.1990, p.20)

25. 390 R 2676: Regulamento (CEE) n* 2676/90 da Comissao, de 17 de Setembro de 17 de 1990, que
determina os m todos de anAlise comunitArios aplicAveis no sector do vinho (JO n* L 272, de
3.10.1990, p.1)
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26. 390 R 3201: Regulamento (CEE) no 3201/90 da Comissffo, de 16 de Outubro de 1990, que contdm
normas de execuqio relativas A designaq io e A apresentaq[o dos vinhos e dos mostos (JO n0 L 309,
de 8.11.1990, p.1), rectificado no JO no L 28, de 2.2.1991, p. 47

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es do regulamento sfo objecto das seguintes
adaptaq6es:

a) Ao no 3, segundo travessio do primeiro pardgrafo, do artigo 50 slo aditados os seguintes
termos: "Weinhauer" e "Hauer";

b) Ao ponto 4 do Anexo I, relativo A Austria, slo aditados os seguintes termos:

"Strohwein",
"Qualit~tswein";

c) Ao ponto 12 do Anexo 1, relativo A Sufqa, slo aditadas as seguintes express6es:

- "La Gerle",
- "appellation d'origine control6e",
- "appellation d'origine";

d) Ao ponto 17.A do Anexo II, relativo A Sufga, 6 aditado o seguinte subponto 19:

"19. Cantlo do Jura
Nome da area administrativa local:
- Buix.";

e) Ao Anexo 11 6 aditado o seguinte ponto 23:

"23. LIECHTENSTEIN

Os vinhos com uma das seguintes designaq6es da regilo vitfcola de que sejam
origindrios:

- Balzers,
- Bendern,
-Eschen,
- Mauren,
-Schaan,
- Triesen,
-Vaduz.";

0 ponto 17 do Anexo IV, relativo A Sufqa, 6 alterado do seguinte modo:

1) A coluna da esquerda sdo aditadas as seguintes variedades:

"- Raze
- Kerner
-Charmont
- Bacchus
- Gamay
- Humagne rouge
- Cornalin
- Cabernet franc
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- Diolinoir
- Gamaret
- Granoir";

2) A coluna da direita 6 aditada a designaqlo "Humagne blanche", sin6nima de
"Humagne";

g) Ao ponto 2 do Anexo V A aditado o seguinte subponto 4:

"4. Na Austria, os seguintes vinhos produzidos nas regi~es vinfcolas de Burgenland,
Nieder6sterreich, Steiermark e Wien:

vinhos de qualidade produzidos a partir de "Gewiirztraminer" e "Muskat-
Ottonel",
Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein,Strohwein, Ausbruch.".

27. 390 R 3220: Regulamento (CEE) n° 3220/90 da Comisslo, de 7 de Novembro de 1990, que

determina as condiq6es de utilizaq~o de determinadas pr ticas enol6gicas previstas pelo

Regulamento (CEE) no 822/87 do Conselho (JO no L 308, de 8.11.1990, p. 2 2 )

28. 390 R 3825: Regulamento (CEE) no 3825/90 da Comissdo, de 19 de Dezembro de 1990, relativo
s medidas transit6rias aplicdveis em Portugal entre 1 de Janeiro e I de Setembro de 1991 no sector

vitivinfcola (JO no L 366, de 29.12.1990, p.56)

Para efeitos do presente acordo, as disposiq6es do regulamento sgo objecto das seguintes adaptaq6es:

Nio se aplicam os artigos 20, 40 e 50 .
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PROTOCOLO NO 48
RELATIVO AOS ARTIGOS 1050 E 1110

As decis6es tomadas pelo Comitd Misto do EEE ao abrigo dos artigos 1050 e 1110 ndo podem
contrariar a jurisprudencia do Tribunal de Justiqa das Comunidades Europeias.
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PROTOCOLO No 49
RELATIVO A CEUTA E MELILHA

Ao serem importados para Ceuta ou Melilha, os produtos abrangidos pelo Acordo e originkrios do
EEE beneficiam integralmente do mesmo regime aduaneiro que o aplicado aos produtos origindrios
do territ6rio aduaneiro da Comunidade, ao abrigo do Protocolo no 2 do Acto de Adeslo do Reino de
Espanha e da Repiblica Portuguesa s Comunidades Europeias.

Os Estados da EFTA concederdo As importa,6es de produtos abrangidos pelo Acordo e origindrios
de Ceuta e Melilha o mesmo regime aduaneiro que o concedido aos produtos importados e origindrios
do EEE.
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ANEXO I

QUESTOES VETERIN.AsS E FITOSSANITARIAS

Lista prevista no artigo 170

INTRODUCAO

Sempre que os actos referidos no presente Anexo contenham noq6es ou referncias a procedimentos
especfficos da ordem jurfdica comunit~ria, tais como:

- preambulos;
- destinatqrios dos actos comunitlrios;
- referncias a territ6rios ou Ifnguas das Comunidades;
- referdncias a direitos e obrigaq6es dos Estados-membros das Comunidades Europeias, dos seus

organismos ptiblicos, empresas ou particulares nas relaq6es entre si; e
- refer ncias a procedimentos de informaqdo e notificaqio,

6 aplictvel o Protocolo n' 1 relativo s adaptaq6es horizontais, salvo disposiqdo em contrArio do
presente anexo.

ADAPTACOES SECTORIAIS

Relativamente aos actos referidos no presente Anexo, a Sufqa e o Liechtenstein sdo considerados uma
dnica entidade.

I. QUESTOES VETERINARIAS

1. a) Ndo sAo apliclveis as disposic6es respeitantes 4s relag6es corn pafses terceiros constantes dos
actos referidos no presente Capftulo. Todavia, slo aplicAveis os seguintes princfpios gerais:

- as Partes Contratantes nao aplicargo s importag6es de pafses terceiros regras mais
favorveis que as resultantes do presente Acordo.

Contudo, relativamente s substincias corn efeitos hormonais ou tireostAticos, os Estados
da EFTA podem manter a respectiva legislaq;o nacional respeitante ks importa,6es de
pafses terceiros.

- no comdrcio entre os Estados da EFTA ou entre qualquer dos Estados da EFTA e a
Comunidade, os animais e os produtos parcial ou totalmente derivados dos mesmos e
provenientes de pafses terceiros devem respeitar as normas da Parte Contratante
importadora respeitantes a parses terceiros.

A Parte Contratante exportadora assegurard que a autoridade competente toma, em cada
caso, as medidas necessrias para garantir o cumprimento do disposto na presente alfnea;

b) As Partes Contratantes voltarAo a analisar esta questdo em 1995.
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2. Nto sdo aplicgveis as disposives respeitantes aos controlos fronteiriqos, ao bem-estar dos animais
e s quest6es financeiras constantes dos actos referidos no presente Capftulo. As Panes
Contratantes voltario a analisar esta questio em 1995.

3. Para efeitos do presente Acordo e a fim de permitir ao 6rg~o de Fiscalizaq o da EFTA tomar
as medidas necessrias, o disposto nos actos referidos no presente Capftulo aplicar-se-A num
prazo de nove meses ap6s a entrada em vigor do Acordo e, o mais tardar, a partir de
I de Janeiro de 1994.

4. Os actos referidos no presente Capftulo, com excepq o das Directivas 91/67/CEE, 91/492/CEE
e 91/493/CEE, nio sio apliclveis na Isl.ndia. Nos domfnios n~o abrangidos por estas directivas,
as outras Partes Contratantes podem continuar a aplicar s suas trocas comerciais corn a IslAndia
o regime que aplicam aos parses terceiros. As Partes Contratantes voltario a analisar esta questio
em 1995.

5. Sem prejufzo da integraq o no presente Acordo da legislaqAo comunitAria relativa A BSE e na
pendencia do resultado das discuss6es em curso com vista a acanqar, tUo cedo quanto possfvel,
um acordo global sobre a aplicago desta legislaq.o pelos Estados da EFTA, estes podem aplicar
as suas normas nacionais. Comprometer-se-lo, por~m, a aplicar normas nacionais transparentes
com base em crit~rios objectivos e de modo n~o discriminat6rio nem imprevisfvel. Estas normas
nacionais devem ser comunicadas k Comunidade, em conformidade corn o disposto no n' 4 do
Protocolo n' 1, at6 entrada em vigor do Acordo. A Comunidade reserva-se o direito de aplicar
normas identicas is trocas comerciais corn os Estados da EFTA em causa. As Panes Contratantes
voltarlo a analisar a situaq;o em 1995.

6. Sem prejufzo da integra; o no presente Acordo da legislaqlo comunitwia relativa A nova doenqa
dos sufnos e na penddncia do resultado das discuss6es em curso corn vista a alcanqar, tao cedo
quanto possfvel, urn acordo global sobre a aplicaqlo desta legislagAo pela Noruega, este pafs pode
aplicar as suas prdprias normas de protecqlo, baseadas numa definigio de regi6es ndo afectadas,
em matdria de sufnos vivos, came fresca, produtos k base de came e s~men de sufno. As demais
Panes Contratantes reservam-se o direito de aplicar normas semelhantes s trocas comerciais corn
a Noruega. As Partes Contratantes voltardo a analisar a situag;o em 1995.

7. Sem prejufzo da integraq.o no presente Acordo da Directiva 91/68/CEE do Conselho, relativa
s condiqes de polfcia sanitAria que regern as trocas comerciais intracomunitlrias de ovinos e

caprinos, e na penddncia do resultado das discuss6es em curso corn vista a alcanqar, tdo cedo
quanto possfvel, um acordo global sobre a aplicaq.o desta legisla;.o pela Austria, a Finlfndia e
a Noruega, estas Panes Contratantes podem aplicar a respectiva legislaqAo nacional. As demais
Panes Contratantes podem manter neste domfnio, e relativamente a estes pafses, os seus regimes
respeitantes a parses terceiros. As Panes Contratantes voltarlo a analisar a situa;Ao em 1995.

8. Ser prejurzo da integraqdo no presente Acordo da Directiva 91/67/CEE do Conselho, relativa
As condiq6es de polfcia sanitgria que regern a introduqAo no mercado de animais e produtos da
aquicultura, e na penddncia do resultado das discuss6es em curso corn vista a alcanqar, tdo cedo
quanto possfvel, urn acordo global sobre a aplicaqdo desta legislaqio pela Finlindia, IslAndia e
Noruega, estas Partes Contratantes podem aplicar a respectiva legislaql.o nacional relativa aos
peixes vivos e crustAceos, bern como aos ovos e g~metas de peixe e crustAceos para cultura ou
repovoamento. As demais Partes Contratantes podem manter, em rela;do a estes pafses e nos
domfnios acima referidos, os seus regimes respeitantes a pafses terceiros. As Partes Contratantes
voltar.o a analisar a situaqdo em 1995.
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9. Clusula de salvaguarda

1) a) A Comunidade e qualquer dos Estados da EFTA podem, caso exista uma ameaqa grave
para a satde ptiblica ou dos animais, adoptar, de acordo corn os seus procedimentos
pr6prios, medidas de protecqdo provis6rias relativas k introduqco nos seus territ6rios de
animais ou produtos de origem animal.

Estas medidas devem ser imediatamente notificadas As demais Partes Contratantes, A
Comissdo das Comunidades Europeias e ao 6rglo de Fiscalizaqdo da EFTA;

b) As consultas relativas A situaqdo verificada devem ter lugar no prazo de dez dias a contar
da data da notificaqio.

No Ambito das suas compet~ncias, a Comissio das Comunidades Europeias e/ou o 6rg~o
de Fiscalizaqdo da EFTA adoptardo as medidas necessdxias, tendo em conta os resultados
de tais consultas.

2) A Comissdo das Comunidades Europeias e o 6rglo de Fiscalizaqdo da EFTA podem proceder
a consultas relativamente a qualquer aspecto da situaqlo da satide ptiblica ou dos animais.
Neste caso, 6 aplicdvel o disposto na afnea b) do n* 1.

3) a) A Comisslo das Comunidades Europeias transmitird ao 6 rglo de Fiscalizaqdo da EFTA
qualquer decisao de salvaguarda relativa ks trocas comerciais intracomunitlrias. No caso
de o 6rgdo de Fiscalizaqio da EFTA considerar a decis~o inadequada, 6 aplicdvel o
disposto no n' 2);

b) 0 6rgio de Fiscalizaqdo da EFTA transmitird A Comissdo das Comunidades Europeias
qualquer decisdo de salvaguarda relativa bs trocas comerciais entre os Estados da EFTA.
No caso de a Comissdo considerar a decisdo inadequada, 6 aplicdvel o disposto no n0 2).

10. Inspecq6es no local

1) Relativamente aos Estados da EFTA, o 6rgdo de Fiscalizaqdo da EFTA serg responslvel pela
aplicaqdo das disposiq6es respeitantes aos controlos por amostragem, As inspec96es e aos
litfgios que exijam a participaqdo de peritos, referidas no presente Capftulo.

2) S~o aplicdveis os seguintes princfpios:

a) As inspecq6es sergo realizadas em conformidade com programas equivalentes aos da
Comunidade;

b) 0 6rglo de Fiscalizaqio da EFTA dispord de uma estrutura equivalente A existente na
Comunidade para realizar inspecq6es nos Estados da EFTA;

c) Os critdrios aplicdveis hs inspec96es serdo os mesmos;

d) As inspecq6es serio realizadas por inspectores independentes;

e) Os inspectores devem ter nfveis compargveis de formaqio e experi6ncia;

f) A Comissdo das Comunidades Europeias e o 6rg~o de Fiscalizaq~o da EFTA proceder.o
a trocas de informaq6es relativas As inspecq6es;
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g) A Comisslo das Comunidades Europeias e o Org~o de Fiscalizagdo da EFTA coordenardo
o acompanhamento das inspecq6es.

3) As normas necess~rias para a implementaqdo das disposiq6es relativas aos controlos por
amostragem, s inspecq6es e aos litfgios que exijam a participaqlo de peritos serAo definidas
em estreita cooperaqAo entre a Comissio das Comunidades Europeias e o 6rgdo de
Fiscalizaqio da EFTA.

4) As normas relativas aos controlos por amostragem, bs inspecq6es e aos litfgios que exijam
a participagdo de peritos, referidas no presente Capftulo, apenas sdo vdidas em relagio aos
actos ou partes de actos aplicados pelos Estados da EFTA.

11. Designaqdo dos laborat6rios de refer~ncia comuns

Sem prejufzo das consequencias financeiras, os laborat6rios de referdncia da Comunidade
funcionardo como laborat6rios de refer~ncia para todas as Partes no presente acordo.

Proceder-se-A a consultas entre as Partes Contratantes a fim de definir as condiq6es de trabalho.

12. Comitd Cientffico Veterindrio

A Comissdo das Comunidades Europeias nomeard, de entre personalidades cientfficas altamente
qualificadas dos Estados da EFTA e para alum do ntimero de membros previsto no artigo 30 da
Decislo 81/651/CEE da Comissio (I ) , dois peritos para cada secqdo prevista no no 1 do
artigo 20 e no artigo 3 da referida decisdo, que participardo plenamente nos trabalhos do Comitd
Cientffico Veterindrio. Estes peritos ndo participaro na votaqdo, sendo a sua posiqio registada
separadamente.

ACTOS REFERIDOS

1. ACTOS DE BASE

1.1. SAUDE DOS ANIMALS

1.1.1. Trocas comerciais e colocaqdo no mercado

Bovinos/sunos

1. 364 L 0432: Directiva 64/432/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1964, relativa a problemas
de fiscalizaqAo sanitlria em matdria de comdrcio intracomunittrio de animais das esp~cies bovina
e sufna (JO no 121, de 29.7.1964, p. 1977), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 366 L 0600: Directiva 66/600/CEE do Conselho, de 25 de Outubro de 1966 (JO no L 192,
de 27.10.1966, p. 3294)

- 371 L 0285: Directiva 71/285/CEE do Conselho, de 19 de Julho de 1971 (JO no L 179, de
9.8.1971, p. 1)

() JO no L 233, de 19.8.1981, p. 32.
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- 1 72 B: Acto relativo As condiq6es de adesdo e ks adaptaq6es dos Tratados - Adesdo do
Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Grd-Bretanha e da rlanda do Norte
(JO n0 L 73, de 27.3.1972, p. 76)

- 372 L 0445: Directiva 72/445/CEE do Conselho, de 28 de Dezembro de 1972 (JO n° L 298,
de 31.12.1972, p. 49)

- 373 L 0150: Directiva 73/150/CEE do Conselho, de 5 de Junho de 1973 (JO n' L 172, de
28.6.1973, pig. 18)

- 377 L 0098: Directiva 77/98/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976 (JO n* L 26,
de 31.1.1977, p. 81)

- 379 L 0109: Directiva 79/109/CEE do Conselho, de 24 de Janeiro de 1979 (JO n° L 29, de
3.2.1979, p. 20)

- 379 L 0111: Directiva 79/111/CEE do Conselho, de 24 de Janeiro de 1979 (JO n' L 29, de
3.2.1979, p. 26)

- 380 L 0219: Directiva 80/219/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro de 1980 (JO n' L 47, de
21.2.1980, p. 25)

- 380 L 1098: Directiva 80/1098/CEE do Conselho, de 11 de Novembro de 1980
(JO n* L 325, de 1.12.1980, p. 11)

- 380 L 1274: Directiva 80/1274/CEE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1980 (JO n0 L 375,
de 31.12.1980, p. 75)

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1981 (JO no L 186, de
8.7.1981, p. 20)

- 382 L 0061: Directiva 82/61/CEE do Conselho, de 26 de Janeiro de 1982 (JO n* L 29, de
6.2.1982, p. 13)

- 382 L 0893: Directiva 82/893/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1982 (JO no L 378,
de 31.12.1982, p. 57)

- 383 L 0642: Directiva 83/642/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1983 (JO n' L 358,
de 22.12.1983, p. 41)

- 383 L 0646: Directiva 83/646/CEE do Conselho, de 13 de Dezembro de 1983 (JO n' L 360,
de 23.12.1983, p. 44)

- 384 L 0336: Directiva 84/336/CEE do Conselho, de 19 de Junho de 1984 (JO n0 L 177, de
4.7.1984, p. 22)

- 384 L 0643: Directiva 84/643/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1984 (JO no L 339,
de 27.12.1984, p. 27)

- 384 L 0644: Directiva 84/644/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1984 (JO n' L 339,
de 27.12.1984, p. 30)

- 385 L 0320: Directiva 85/320/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1985 (JO n0 L 168, de
28.6.1985, p. 36)
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- 385 L 0586: Directiva 85/586/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985 (JO no L 372,
de 31.12.1985, p. 44)

- 387 D 0231: Decisgo 87/231/CEE do Conselho, de 7 de Abril de 1987 (JO no L 99, de
11.4.1987, p. 18)

- 387 L 0489: Directiva 87/489/CEE do Conselho, de 22 de Setembro de 1987 (JO no L 280,
de 3.10.1987, p. 28)

- 388 L 0406: Directiva 88/406/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1988 (JO n° L 194, de
22.7.1988, p. 1)

- 389 L 0360: Directiva 89/360/CEE do Conselho, de 30 de Maio de 1989 (JO no L 153, de
6.6.1989, p. 29)

- 389 D 0469: Decislo 89/469/CEE da Comisslo, de 28 de Julho de 1989 (JO no L 225, de
3.8.1989, p. 51)

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1989 (JO no L 395,
de 30.12.1989, p. 13)

- 390 L 0422: Directiva 90/422/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990 (JO n° L 224, de
18.8.1990, p. 9)

- 390 L 0423: Directiva 90/423/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990 (JO no L 224, de
18.8.1990, p. 13)

- 390 L 0425: Directiva 90/425/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990 (JO no L 224, de
18.8.1990, p. 29)

- 391 D 0013: Decisgo 91/13/CEE da Comissio, de 17 de Dezembro de 1990 (JO n° L 8, de
11.1.1991, p. 26)

- 391 D 0177: Decisio 91/177/CEE da Comiss~o, de 26 de Marqo de 1991 (JO n° L 86, de
6.4.1991, p. 32).

Para efeitos do presente Acordo, as disposio6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

a) A alfnea o) do artigo 20, relativa s regides, 6 aditado o seguinte:

Austria: Bundesland
- FinlAndia: Li~ni/Ldn
- Liechtenstein: Liechtenstein
- Noruega: Fylke
- Sudcia: Lin
- Sufqa: Kanton/Canton/Cantone*;

b) A alfnea b) do artigo 40 nao 6 aplicAvel. Seri elaborada nova legislav;o em conformidade corn
o procedimento previsto no presente Acordo;
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c) No n° 2, dlltima frase, do artigo 101, as datas de I de Julho de 1991 e de I de Janeiro de 1992
sdo substitufdas, no que se refere aos Estados da EFTA, pelas datas de I de Janeiro de 1993 e
de 1 de Julho de 1993, respectivamente;

d) Ao ponto 12 do Anexo B, 6 aditado o seguinte no que respeita aos institutos oficiais encarregados
do controlo oficial da tuberculina:

"im) Austria: Bundesanstalt fUr Tierseuchenbekdnpfung, Mdling

n) Finlndia: Veterinerinstituttet, Oslo

o) Noruega: Veterinzerinstituttet, Oslo

p) Sudcia: Instituto do pafs fornecedor

q) Sufga/Liechtenstein: Eidgen6ssisches Institut fir Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhdusern.;

e) Ao ponto 9 do Anexo C 6 aditado o seguinte, no que respeita aos institutos oficiais encarregados
do controlo oficial dos antigdnios:

. m) Austria: Bundesanstalt fir Tierseuchenbekimpfung, M6dling

n) FinlAndia: Veterinierinstituttet, Oslo

o) Noruega: Veterinmrinstituttet, Oslo

p) Sudcia: Statens veterinrimedicinska anstalt, Upsdlia

q) SufgalLiechtenstein: Institut fir Veterin r-Bakteriologie, Berna*;

f) No Anexo F, A

nota de p--de-pdgina 4 do modelo I,
nota de p-de-pdgina 5 do Modelo II,
nota de p6-de-plgina 4 do Modelo III e
nota de p6-de-pdgina 5 do Modelo IV,
6 aditado o seguinte no que respeita A designaq~o dos serviqos veterindrios:

am) Austria: Amtstierarzt

n) Finlfndia: Kunnanel1inliikiri/Kaupunginelinl.kdri
/Liininelfiinlikri/Komm unalveteringr
/Stadsveterindr/Ldnsveterinir

o) Noruega: Distriktsveterinwr

p) Suecia: Grinsveterin&r/Distriktsveterin r

q) Sufqa/Liechtenstein: KontrolltierarztIVtdrinaire de contr6le/ Veterinario
di controllo.;
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g) A letra A, ponto 2, do Anexo G, 6 aditado o seguinte no que respeita aos institutos oficiais:

wm) Austria Bundesanstalt fir Tierseuchenbekdimpfung, M6dling

n) Finl~ndia Valtion eliinlddketieteellinen laitos,Helsfnquia/
Statens veteringrmedicinska anstalt, Helsfnquia

o) Noruega: Veterinerinstituttet, Oslo

p) Su~cia: Statens veteringrmedicinska anstalt, Upsdlia

q) Sufqa/Liechtenstein: Eidgen6ssisches Institut flir Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhausern-.

Ovinos/caprinos

2. 391 L 0068: Directiva 91/68/CEE do Conselho, de 28 de Janeiro de 1991, relativa s condiq6es
de polfcia sanitria que regem as trocas comerciais intracomunitrias de ovinos e caprinos
(JOn 0 L46, de 19.2.1991, p. 19).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva sdo adaptadas da seguinte forma:

a) 0 no 3 do artigo 20 passa a ter a seguinte redacqco:

.Exploraqdo: o estabelecimento agrfcola ou o estabelecimento de urn negociante, na acepqdo
das regulamentaq6es nacionais em vigor, situado no territ6rio de urn Estado-membro das
Comunidades Europeias ou de urn Estado da EFTA, e onde os animais das esp6cies bovina,
sufna, ovina e caprina, bern como as ayes de capoeira vivas e os coelhos domsticos, slo
mantidos ou criados de forma habitual, bern como a exploraq.o tal como vein definida na
alfnea a) do artigo 20 da Directiva 90/426/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990,
relativa s condiq6es de polfcia sanitAria que regem a circulaqio de equfdeos e as importaq6es
de equfdeos provenientes de pafses terceiros 2).,;

b) O n' 9 do artigo 20 passa a ter a seguinte redacqdo:

-Mercado ou centro de concentraqdo autorizado: qualquer local, corn excepqdo da exploraqdo,
em que sejam vendidos ou comprados e onde sejam reunidos, carregados ou embarcados
ovinos ou caprinos, que seja conforme ao n' 7 do artigo 30 da Directiva 64/432/CEE do
Conselho e tenha sido autorizado.-;

c) O no 1, alfnea a), do artigo 40 passa a ter a seguinte redacq~o:

.devem ser identificados e registados de modo a permitir identificar a exploraqao, centro ou
organismo, de origem ou de passagem. No que se refere A identificaqdo, os Estados da EFTA
comprometem-se a coordenar o seu sistema, entre si e com a Comunidade.

(2) JO no L 224, de 18.8.1990, p. 42.
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Antes de 1 de Setembro de 1993, os Estados da EFTA devem tomar as medidas adequadas
para garantir que os sistemas de identificaq.o e de registo aplictveis ks trocas comerciais
intra-EEE sejam alargados k circulaqdo de animais no interior do seu territ6rio. Os sistemas
nacionais de identificaqdo ou de registo devem ser notificados ao 6rgdo de Fiscalizaqdo da
EFTA antes de I de Julho de 1993.-;

d) 0 n' 2, primeiro travessio, do artigo 40 passa a ter a seguinte redacq.o:

w- devam ser eliminados no Ambito de um programa nacional de erradicaqco de doenqas nio
referidas na seguinte lista ner no Capftulo I do Anexo B da presente directiva:

- febre aftosa,
- peste sufna cldssica,
- peste sufna africana,
- doenqa vesiculosa dos sufnos,
- doenqa de Newcastle,
- peste bovina,
- peste dos pequenos ruminantes,
- estomatite vesiculosa,
- febre catarral,
- peste equina africana,
- encefalomielite viral do cavalo,
- doenqa de Teschen,
- gripe avidria,
- varfola ovina e caprina,
- dermatite nodular contagiosa,
- febre do Vale do Rift,
- peripneumonia contagiosa dos bovinos-;

e) 0 n° 2, segundo travessio, do artigo 40 passa a ter a seguinte redacq~o:

- n.o possam ser comercializados no seu pr6prio territ6rio por motivos sanit&ios ou de
polfcia sanitqria.-;

f) A alfnea b), primeiro travessio da subalfnea i), do artigo 60 passa a ter a seguinte redacqio:

a exploraqlo deve estar sob controlo veterindrio oficial regular que satisfara as seguintes
exig6ncias:

Sem prejufzo das tarefas de controlo atribufdas ao veteringrio oficial ao abrigo do
presente Acordo, a autoridade competente procederd ao controlo das exploraq6es, dos
mercados e centros de concentraq~o autorizados, dos centros e dos organismos, a fim de
se certificar de que os animais ou produtos destinados bs trocas comerciais satisfazem as
exigencias da presente directiva, e em especial, as condiq6es previstas no n0 1, alfnea a),
do artigo 40 em matdria de identificaqio e de registo,devendo estes animais ou produtos
ser acompanhados, atd ao(s) seu(s) local(ais) de destino, dos certificados sanit~rios
previstos na presente directiva.-;

g) No n0 2, tiltima frase, do artigo 80, as datas de 1 de Janeiro de 1992 e de 1 de Julho de 1992
s.o substitufdas, no que se refere aos Estados da EFTA, pelas datas de 1 de Janeiro de 1993
e de 1 de Julho de 1993, respectivamente;
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h) 0 artigo 100 n~o 6 aplicgvel;

i) No Capftulo 2 do Anexo A, o ponto 2, primeira frase, da Parte D passa a ter a seguinte
redacgdo:

.Ou, atd I de Setembro de 1993, os ovinos ou caprinos provenientes de exploraq6es que nio
as referidas no n* I que satisfaqam as seguintes condiq6es:.;

j) 0 Anexo C passa a ter a seguinte redacqio:

'Provas para a pesquisa da brucelose (B. melitensis)

A pesquisa da brucelose (B. melitensis) para efeitos de qualificaqAo de uma exploraqdo deve
ser efectuada por meio do teste Rosa Bengala, ou por meio do teste de fixaqdo do
complemento, descritos, respectivamente, nos pontos 1 e 2, ou ainda por qualquer outro
m&odo reconhecido de acordo corn o procedimento referido no artigo 150 da presente
directiva. 0 teste de fixaq.o do complemento fica reservado aos testes a efectuar em animais
individuais.

1. Teste Rosa Bengala

0 teste Rosa Bengala pode ser utilizado para seleccionar as exploraq6es de ovinos ou
caprinos corn vista A concessdo do estatuto de oficialmente indemne de brucelose ou de
indemne de brucelose.

2. Teste de fixaqdo do complemento

a) 0 teste de fixaqdo do complemento deve ser utilizado para todos os testes individuais;

b) 0 teste de fixaqdo do complemento pode ser utilizado para seleccionar as exploraq6es
de ovinos ou caprinos corn vista A concessio do estatuto de oficialmente indemne de
brucelose ou de indemne de brucelose.

Se, ao utilizar o teste Rosa Bengala nesta pesquisa, mais de 5% dos animais da exploraqdo
apresentarem uma reacqdo positiva, deverdo submeter-se todos os animais da exploraqlo a um
controlo suplementar mediante um teste de fixaqdo do complemento. No que se refere ao teste
de fixaqdo do complemento, deverd considerar-se como positivo o soro que contenha pelos
menos 20 unidades de ICTF por ml.

Os antigdnios utilizados devern set aprovados pelo laborat6rio nacional e devem set
normalizados em relaq1o ao segundo soro padr.o internacional anti-brucella abortus.-;

k) No Anexo E,
a Parte III, alfnea b), e a Parte V, terceiro travesslo da alfnea e), do Modelo 1,
a Parte III, alfnea b), e a Parte V, terceiro travess.o da alfnea f), do Modelo II e
a Parte III, alfnea b), e a Parte V, terceiro travess.o da alfnea i), do Modelo III
ndo s.o aplicgveis.
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Equfdeos

3. 390 L 0426: Directiva 90/426/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990, relativa As condiq5es
de polfcia sanitAria que regem a circulaqo de equfdeos e as importag6es de equfdeos provenientes
de pafses terceiros (JO n' L 224, de 18.8.1990, p. 42).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

a) 0 artigo 90 nio 6 aplic~vel;

b) A nota de pd-de-pAgina 1 do Anexo C 6 aditado o seguinte:

-Austria: Amtstierarzt

Finlandia: Kunnanel iinIlkiri/Kaupunginel iinl k r i
L nnineldinl5kri/Kommunalveterin r/Stadsveterinr/
Linsveterindr

Noruega: Distriktsveterinwr

Sudcia: Grd.sveterinir/Distriktsveteringr

Sufga/Liechtenstein: Kontrolltierarzt/Vdtdrinaire de c~ntrole/Veterinario di
controllo-.

Aves de capoeira/Ovos para incubapao

4. 390 L 0539: Directiva 90/539/CEE do Conselho, de 15 de Outubro de 1990, relativa ks
condi,6es de polfcia sanitAria que regem o com6rcio intracomunitlrio e as importag6es de aves
de capoeira e de ovos para incubag~o provenientes de pafses terceiros (JO n ° L 303, de
31.10.1990, p. 6).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva sdo adaptadas da seguinte forma:

a) No n* 1, primeira frase, do artigo 30, a data de 1 de Julho de 1991 6 substitufda, no que se
refere aos Estados da EFTA, pela data de I de Janeiro de 1993;

b) Para efeitos da aplicaq o do disposto no n* 1, alfnea b), do artigo 70, s~o aplic~veis as
disposig6es relativas A marcaq.o previstas no Regulamento (CEE) n° 1868/77 da
ComissAo (3). Para a aplicaglo destas disposiqes, utilizar-se-lo, relativamente aos Estados
da EFTA, as seguintes abreviaturas:

AT para a Austria,
F1 para a FinlAndia,
NO para a Noruega,
SE para a Su6cia,
CH ou FL para a Sufga/Liechtenstein;

(3) JO n' L 209, de 17.8.1977, p. 1.
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c) No n° 2, segundo pardgrafo, do artigo 13*, as datas de I de Julho de 1991 e de I de Janeiro
de 1992 slo substitufdas, no que se refere aos Estados da EFTA, pelas datas de 1 de Janeiro
de 1993 e de I de Julho de 1993, respectivamente;

d) No n0 2, dlltima frase, do artigo 140, as datas de I de Julho de 1991 e de 1 de Janeiro
de 1992 slo substitufdas, no que se refere aos Estados da EFTA, pelas datas de 1 de Janeiro
de 1993 e de 1 de Julho de 1993, respectivamente;

e) 0 artigo 290 ndo 6 aplicAvel;

f) 0 artigo 300 ndo 6 aplic~vel;

g) No Anexo 1, sdo aditados os seguintes laborat6rios nacionais de referancia para as doengas
avidrias:

-Austria Bundesanstalt ffir Virusseuchenbekimpfung bei Haustieren,
Viena-Hetzendorf

Finlndia Valtion elainlraketieteellinen laitos, Helsfnquia/Statens
veterinirmedicinska anstalt, Helsfnquia

Noruega Veterinwrinstituttet, Oslo

Sudcia Statens veterinirmedicinska anstalt, Upsdlia

Sufga/Liechtenstein Eidgen6ssisches Institut fir Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhgusernp;

h) No Capftulo I, n* 2, do Anexo 11, ndo 6 aplicAvel a referancia ao Regulamento (CEE)
n° 2782/75.

Aquicultura

5. 391 L 0067: Directiva 91/67/CEE do Conselho, de 28 de Janeiro de 1991, relativa s condiq6es
de polfcia sanitAria que regem a introduqdo no mercado de animais e produtos da aquicultura
(JO n' L 46, de 19.2.1991, p. 1).

Para efeitos do presente Acordo, as disposi,6es da directiva sdo adaptadas da seguinte forma:

O artigo 160 n~o 6 aplic~vel.

EmbriOes de bovinos

6. 389 L 0556: Directiva 89/556/CEE do Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece as
condiq6es de polfcia sanitria aplicdveis As trocas comerciais intracomunitrias e s importag6es
provenientes de pafses terceiros de embri6es de animais da esp6cie bovina (JO n° L 302,
de 19.10.1989, p. 1), corn as alteraq6es que the foram introduzidas por:

- 390 L 0425: Directiva 90/425/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990 (JO n° L 224, de
18.8.1990, p. 29).
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Para efeitos do presente Acordo, as disposio6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

O artigo 140 no 6 aplic~vel.

Semen de bovino

7. 388 L 0407: Directiva 88/407/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1988, que fixa as exigfncias
de polfcia sanitAria aplic~veis As trocas comerciais intracomunitirias e As importaq6es de s6men
congelado de animais da esp6cie bovina (JO no L 194, de 22.7.1988, p. 10), corn as alteraq6es
que Ihe foram introduzidas por:

- 390 L 0120: Directiva 90/120/CEE do Conselho, de 5 de Marqa de 1990 (JO no L 71, de
17.3.1990, p. 37),

- 390 L 0425: Directiva 90/425/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990 (JO n' L 224, de
18.8.1990, p. 29).

Para efeitos do presente Acordo, as disposig6es da directiva sdo adaptadas da seguinte forma:

o artigo 151 n.o 6 aplic~vel.

Semen de sutno

8. 390 L 0429: Directiva 90/429/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990, que fixa as exig ncias
de polfcia sanitdria apliciveis As trocas comerciais intracomunitArias e ks importa 6es de sdmen
de animais da esp6cie sufna (JO n0 L 224, de 18.8.1990, p. 62).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

a) O n* 2 do artigo 60 nla 6 aplicdvel;

b) 0 artigo 140 nAo 6 aplicivel;

c) 0 artigo 150 no 6 aplicivel.

Carnes frescas

9. 372 L 0461: Directiva 72/461/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1972, relativa aos
problemas de polfcia sanitlria respeitantes a trocas intracomunitrias de carnes frescas
(JO n° L 302, de 31.12.1972, p. 24), corn as altera,6es que Ihe foram introduzidas por:

- 377 L 0098: Directiva 77/98/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976 (JO n' L 26,
de 31.1.1977, p. 81)

- 380 L 0213: Directiva 80/213/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro de 1980 (JO n' L 47, de
21.2.1980, p. 1)
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- 380 L 1099: Directiva 88/1099/CEE do Conselho, de 11 de Novembro de 1980
(JO n' L 325, de 1.12.1980, p. 14)

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1981 (JO n° L 186, de
8.7.1981, p. 20)

- 382 L 0893: Directiva 82/893/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1982 (JO n' L 378,
de 31.12.1982, p. 57)

- 383 L 0646: Directiva 83/646/CEE do Conselho, de 13 de Dezembro de 1983 (JO n0 L 360,
de 23.12.1983, p. 44)

- 384 L 0336: Directiva 84/336/CEE do Conselho, de 19 de Junho de 1984 (JO n' L 177, de
4.7.1984, p. 22)

- 384 L 0643: Directiva 84/643/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1984 (JO n0 L 339,
de 27.12.1984, p. 27)

- 385 L 0322: Directiva 85/322/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1985 (JO n' L 168, de
28.6.1985, p. 41)

- 387 L 0064: Directiva 87/64/CEE do Conselho, de 30 de Dezembro de 1986 (JO no L 34,
de 5.2.1987, p. 52)

- 387 D 0231: Decisdo 87/231/CEE do Conselho, de 7 de Abril de 1987 (JO no L 99, de
11.4.1984, p. 18)

- 387 L 0489: Directiva 87/489/CEE do Conselho, de 22 de Setembro de 1987 (JO n' L 280,
de 3.10.1987, p. 28)

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1989 (JO no L 395,
de 30.12.1989, p. 13)

- 391 L 0266: Directiva 91/266/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1991 (JO n' L 134, de
29.5.1991, p. 45).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva sdo adaptadas da seguinte forma:

a) No no I do artigo 50, a refer~ncia ao -Capftulo IX do Anexo 1. 6 substitufda por uma
refer~ncia ao -Capftulo XI do Anexo I.;

b) Para efeitos da aplicardo do n* 2 do artigo 8'-A, a referencia ao -artigo 90 da
Directiva 89/662/CEE do Conselho* 6 substitufda por uma referdncia ao wCapftulo 1, ponto
9, do Anexo I do Acordo EEE.;

c) 0 artigo 13*-A n~o 6 aplicfvel. Serd elaborada nova legislaq:o, de acordo corn o
procedimento previsto no presente Acordo;

d) 0 artigo 150 nAo 6 aplic~vel;

e) No Anexo, ao terceiro travess~o do ponto 2, 6 aditado o seguinte:

wEFTA, AELE,.
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Carnes de aves de capoeira

10. 391 L 0494: Directiva 91/494/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1991, relativa As condiq6es
de polfcia sanitAria que regem o comdrcio intracomunitArio e as importaq6es provenientes de
pafses terceiros de carnes frescas de aves de capoeira (JO no L 268, de 24.9.1991, p. 35).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva sgo adaptadas da seguinte forma:

O artigo 60 no 6 aplic~vel.

Produtos d base de came

11. 380 L 0215: Directiva 80/215/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro de 1980, relativa aos
problemas de polfcia sanitAria em mat6ria de trocas comerciais intracomunitrias de produtos A
base de came (JO n' L 47, de 21.2.1980, p. 4), corn as alteraq6es que the foram introduzidas
por:

- 380 L 1100: Directiva 80/1 100/CEE do Conselho, de 11 de Novembro de 1980
(JO n' L 325, de 1.12.1980, p. 16)

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1981 (JO n* L 186, de
8.7.1981, p. 20)

- 385 L 0321: Directiva 85/321/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1985 (JO no L 168, de
28.6.1985, p. 39)

- 387 L 0491: Directiva 87/491/CEE do Conselho, de 22 de Setembro de 1987 (JO n' L 279,
de 2.10.1987, p. 27)

- 388 L 0660: Directiva 88/660/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1988 (JO no L 382,
de 31.12.1988, p. 35)

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1989 (JO no L 395,

de 30.12.1989, p. 13).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva sdo adaptadas da seguinte forma:

a) Para efeitos da aplicaqio dos n~s 1 e 2 do artigo 7*-A, as referencias ao *artigo 90 da
Directiva 89/662/CEE do Conselho* sio substitufdas por referncias ao -Capftulo I, ponto 9,
do Anexo I do Acordo EEE-;

b) Ndo 6 aplic~vel o artigo 10'. Serd elaborada nova legislaqlo de acordo corn o procedimento
previsto no presente Acordo;

c) 0 artigo 15' nio 6 aplic~vel.
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1.1.2. Medidas de controlo

Febre aftosa

12. 385 L 0511: Directiva 85/51 1/CEE do Conselho, de 18 de Novembro de 1985, que estabelece
medidas comunittrias de luta contra a febre aftosa (JO no L 315, de 26.11.1985, p. 11), corn
as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:
- 390 L 0423: Directiva 90/423/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990 (JO n0 L 224, de

18.8.1990, p. 13).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva sdo adaptadas da seguinte forma:

a) No Anexo A, 6 aditado o seguinte no que respeita aos estabelecimentos aprovados:

PNblicos

*m) Austria:
n) Finltndia:
o) Noruega:
p) Su~cia:
q) Sufqa/Liechtenstein:

Bundesanstalt ffir Virusseuchenbekdimpfung bei Haustieren, Viena-

Veterinmrinstituttet, Oslo
Statens veterinirmedicinskaanstalt, Upsa1ia
Eidgen6ssisches Institut fir Viruskrankheiten und Immun-prophylaxe,
Mittelhiusern-;

Privados: -nenhum.;

b) No Anexo B, 6 aditado o seguinte no que respeita aos laborat6rios nacionais:

Wm) Austria:

n) Finllndia:

o) Noruega:

p) Su~cia:

q) Sufga/Liechtenstein:

Bundesanstalt fUr Virusseuchenbekkmpfung bei Haustieren,
Viena-Hetzendorf

Statens veterin-re Institut for virusforskning, Lindholm,
Dinamarca

Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey

Statens veterinwre Institut for virusforskning, Lindholm,
Dinamarca

Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey

Statens veterinirmedicinska anstalt, UpsAlia

Eidgen6ssisches Institut ftir Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhiusern.

13. 390 L 0423: Directiva 90/423/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990, que altera a Directiva
85/51 1/CEE, que estabelece medidas comunittrias de luta contra a febre aftosa, a Directiva
64/432/CEE, relativa a problemas de fiscalizagdo sanit.ria em matdria de comdrcio
intracomunitArio de animais das esp6cies bovina e sufna, e a Directiva 72/462/CEE, relativa a
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problemas sanitrios e de polfcia sanitAria na importagao de animais das esp6cies bovina e sufna,
de carnes frescas ou de produtos A base de came provenientes de pafses terceiros (JO no L 224,
de 18.8.1990, p. 13).

Peste suina cldssica

Procedeu-se A revisdo do disposto na Decisdo 90/678/CEE do Conselho, de 13 de Dezembro de 1990,
que reconhece determinadas partes do territ6rio da Comunidade como oficialmente indemnes de peste
sufna ou indemnes de peste sufna, pelo que ndo serd adoptada pelos Estados da EFTA. As novas
normas comunitArias na rnatdria serdo tratadas em conformidade com o disposto no Acordo.

14. 380 L 0217: Directiva 80/217/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro de 1980, que estabelece as
medidas comunitArias de luta contra a peste sufna clssica (JO no L 47, de 21.2.1980, p. 11),
com as alteraq6es que lhe foram introduzidas por:

- 380 L 1274: Directiva 80/1274/CEE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1980 (JO no L 375,
de 31.12.1980, p. 75)

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1981 (JO n* L 186, de
8.7.1981, p. 20)

- 384 L 0645: Directiva 84/645/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1984 (JO n* L 339,
de 27.12.1984, p. 33)

- 385 L 0586: Directiva 85/586/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985 (JO n' L 372,
de 31.12.1985, p. 44)

- 387 L 0486: Directiva 87/486/CEE do Conselho, de 22 de Setembro de 1987 (JO n* L 280,
de 3.10.1987, p. 21).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva sdo adaptadas da seguinte forma:

a) No Anexo II, 6 aditado o seguinte no que respeita aos laborat6rios nacionais da peste sufna:

.m) Austria: Bundesanstalt fir Virusseuchenbekdmpfung bei Haustieren,
Viena-Hetzendorf

n) FinlAndia: Statens veterinwre Institut for virusforskning, Lindholm,
Dinamarca

o) Noruega: Statens veterinwre Institut for virusforskning, Lindholm,
Dinamarca

p) Su6cia: Statens veterinirmedicinska anstalt, Upsa1ia

q) Sufga/Liechtenstein: Eidgen6ssisches Institut fur Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhdusern;

b) Para efeitos da aplicaqAo do Anexo III, os Estados da EFTA estabelecero urn sistema de
notificagio e informaqdo iddntico, que funcionarA em conformidade corn o disposto no
Protocolo no 1 e em coordenaq~o corn o sistema comunittrio.
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1.1.3. Notificaqdo das doenqas

15. 382 L 0894: Directiva 82/894/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1982, relativa A
notificagdo de doenqas dos animais na Comunidade (JO no L 378, de 31.12.1982, p. 58), corn
as alteraq6es que Ihe foram introduzidas pot:

- 389 D 0162: Decisdo 89/162/CEE da Comissdo, de 10 de Fevereiro de 1989 (JO no L 61,
de 4.3.1989, p. 48)

- 390 D 0134: Decisdo 90/134/CEE da Comissdo, de 6 de Margo de 1990 (JO n' L 76, de
22.3.1990, p. 23).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva sdo adaptadas da seguinte forma:

Os Estados da EFTA estabelecerdo, em princ(pio antes de I de Setembro de 1993, um sistema
de notificaqdo e informaqao id~ntico, que funcionard em conformidade com o disposto no
Protocolo n' 1 e em coordenaqdo corn o sistema comunittrio (ADNS).

16. 384 D 0090: Decislo 84/90/CEE da Comiss~o, de 3 de Fevereiro de 1984, que adopta a forma
codificada para a notificaq~o das doenqas dos animais, nos termos da Directiva 82/894/CEE do
Conselho (JO n* L 50, de 21.2.1984, p. 10), corn as alterag6es que Ihe foram introduzidas por:

- 389 D 0163: Decisio 89/163/CEE da Comiss~o, de 13 de Fevereiro de 1989 (JO n' L 61,
de 4.3.1989, p. 49).

Para efeitos do presente Acordo, as disposig6es da directiva sdo adaptadas da seguinte forma:

Os Estados da EFTA estabelecerlo, em princfpio antes de 1 de Setembro de 1993, um sistema
de notificaqlo e informaqdo idAntico, que funcionard em conformidade corn o disposto no
Protocolo n' I e em coordenago corn o sistema comunitrio (ADNS).

17. 390 D 0442: DecisAo 90/442/CEE da Comissio, de 25 de Julho de 1990, que estabelece os
c6digos para a notifica;Ao das doengas dos animais (JO no L 227, de 21.8.1990, p. 39).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva sio adaptadas da seguinte forma:

Os Estados da EFTA estabelecer~o, em princfpio antes de I de Setembro de 1993,um sistema de
notificaqdo e informaqAo identico, que funcionard em conformidade corn o disposto no Protocolo
n*1 e em coordenaqio corn o sistema comunitrio (ADNS).

1.2. SAODE POBLICA

Carnes frescas

18. 364 L 0433: Directiva 64/433/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1964, relativa a problemas
sanitdrios em matdria de comdrcio intracomunitrio de came fresca (JO no 121, de 29.7.1964,
p. 2012/64), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 391 L 0497: Directiva 91/497/CEE do Conselho, de 29 de Julho de 1991 (JO n" L 268, de
24.9.1991, p. 69).
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Para efeitos do presente Acordo, as disposi 6es da directiva s~o adaptadas da seguinte forma:

a) No ponto A, primeira frase, do artigo 40, as datas de 1 de Janeiro de 1993 e de 31 de
Dezembro de 1991 s~o substitufdas, no que se refere aos Estados da EFTA, pelas de I de
Setembro de 1993 e de 31 de Dezembro de 1992, respectivamente;

b) 0 n0 1, alfnea a), subalfnea i), do artigo 50 passa a ter a seguinte redacqdo:

,Nos quais, sem preju(zo das doenqas referidas na seguinte lista:

- febre aftosa,
- peste sufna clssica,
- peste sufna africana,
- doenqa vesiculosa dos sufnos,
- doenqa de Newcastle,
- peste bovina,
- peste dos pequenos ruminantes,
- estomatite vesiculosa,
- febre catarral,
- peste equina africana,
- encefalomielite viral do cavalo,
- doenqa de Teschen,
- gripe avidria,
- varfola ovina e caprina,
- dermatite nodular contagiosa,
- febre do Vale do Rift,
- peripneumonia contagiosa dos bovinos,

se diagnosticou uma das seguintes doenqas:

- actinobacilose ou actinomicose generalizada,
- carbtinculo bacteridiano e carbtinculo sintomdtico,
- tuberculose generalizada,
- linfadenite generalizada,
- mormo,
- raiva,
- t~tano,
- salmonelose aguda,
- brucelose aguda,
- erisipela,
- botulismo,
- septicemia, piemia, toxemia e viremia*;

c) Para efeitos da aplicaqio do disposto no n0 1, alfnea a), do artigo 60, 6 aplic~vel a Directiva
77/96/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976, relativa A pesquisa de triquinas
aquando das importaq6es, provenientes de pafses terceiros, das carnes frescas provenientes
de animais domdsticos da esp6cie sufna (4);

(4) JO n' L26, de 31.1.1977, p. 67.
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d) No que se refere aplicaqgo do n' 2 do artigo 60, o Comit6 Permanente da EFTA tomard,
relativamente aos Estados da EFTA, as decis6es necessgrias antes de I de Setembro
de 1993;

e) 0 n0 1, ditima frase do sexto pardgrafo, do artigo 100 passa a ter a seguinte redacqdo: -Os
outros Estados-membros, o Orgdo de Fiscalizaqdo da EFTA e a Comissio das Comunidades
Europeias serlo informados da suspens~o ou do cancelamento da aprovaq. o.-;

f) No n0 1, alfnea b), do artigo 130, a data de 1 de Julho de 1991 6 substitufda, no que se refere
aos Estados da EFTA, pela data de I de Janeiro de 1993;

g) 0 artigo 180 n~o 6 aplic~vel;

h) No Capftulo VI, alfnea b) do ponto 26, do Anexo I, a expresslo -disposir6es comunitArias
em matdria de bem-estar dos animais. 6 substitufda pela express~o -legislaq o nacional em
materia de bem-estar dos animais-;

i) Para efeitos da aplicaqlo do disposto no Capftulo VIII, parte 42.A., terceiro pardgrafo do
ponto 3, do Anexo I, 6 aplicivel a Parte I do Anexo I da Directiva 77/96/CEE do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1976, relativa A pesquisa de triquinas aquando das importaq6es,
provenientes de pafses terceiros, das carnes frescas provenientes de animais dom6sticos da
esp6cie sufna (5);

j) Ao Capftulo XI, alfnea a), primeiro travessgo, do ponto 50, do Anexo I aditado o seguinte:

wAT - FI - NO - SE - CH - FL-;

k) Ao Capftulo XI, alfnea a), segundo travessio, e alfnea b), terceiro travessdo, do ponto 50, do
Anexo I 6 aditado o seguinte:

,EFTA-, wAELE-.

19. 391 L 0498: Directiva 91/498/CEE do Conselho, de 29 de Julho de 1991, relativa s condiq6es
de concesslo de derrogaq6es tempordrias e limitadas das normas comunitArias sanitdrias
especfficas para a produqio e a comercializaqlo de carnes frescas (JO no L 268, de 24.9.1991,
p. 105).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva sio adaptadas da seguinte forma:

a) No n* 1 do artigo 20, a -data da notificaqdo da presente directiva- 6 substitufda, no que se
refere aos Estados da EFTA, pela data de .1 de Janeiro de 1993-;

b) No n' 2 do artigo 20:

- a data de 1 de Abril de 1992 referida no primeiro pardgrafo 6 substitufda, no que se refere
aos Estados da EFTA, pela data de 1 de Abril de 1993;

(5) JO n' L 26, de 31.1.1977, p. 67.
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- a data de I de Julho de 1992 referida no quarto pardgrafo 6 substitufda, no que se refere
aos Estados da EFTA, pela data de I de Julho de 1993;

- a data de I de Janeiro de 1993 referida no quinto parAgrafo 6 substitufda, no que se refere
aos Estados da EFTA, pela data de I de Setembro de 1993.

20. 371 L 0118: Directiva 71/118/CEE do Conselho, de 15 de Fevereiro de 1971, relativa a
problemas sanitfrios em matdria de comdrcio de carnes frescas de ayes de capoeira (JO n0 L 55,
de 8.3.1971, p. 23), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 375 L 0431: Directiva 75/431/CEE do Conselho, de l0 de Julho de 1975 (JO no L 192, de
24.7.1975, p. 6 )

- 378 L 0050: Directiva 78/50/CEE do Conselho, de 13 de Dezembro de 1977 (JO n* L 15,
de 19.1.1978, p. 28)

- 380 L 0216: Directiva 80/216/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro de 1980 (JO n* L 47, de
21.2.1980, p. 8)

- 380 L 0879: Directiva 80/879/CEE do Conselho, de 3 de Setembro de 1980 (JO no L 251,
de 24.9.1980, p. 10)

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1981 (JO n* L 186, de
8.7.1981, p. 20)

- 384 L 0642: Directiva 84/642/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1984 (JO no L 339,
de 27.12.1984, p. 26)

- 385 L 0324: Directiva 85/324/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1985 (JO no L 168, de
28.6.1985, p. 45)

- 385 L 0326: Directiva 85/326/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1985 (JO n* L 168, de
28.6.1985, p. 48)

- 387 R 3805: Regulamento (CEE) n* 3805/87 do Conselho, de 15 de Dezembro de 1987
(JO n* L 357, de 19.12.1987, p. 1)

- 388 L 0657: Directiva 88/657/CEE do Conselho, de 14 de Dezembro de 1988 (JO n* L 382,
de 31.12.1988, p. 3)

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE do Conselho, de I I de Dezembro de 1989 (JO n) L 395,
de 30.12.1989, p. 13)

- 390 D 0484: Decisdo 90/484/CEE da ComissAo, de 27 de Setembro de 1990 (JO n* L 267,
de 29.9.1990, p. 45)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE do Conselho, de 4 de Dezembro de 1990 (JO n* L 353,
de 17.12.1990, p. 48)

- 391 L 0494: Directiva 91/494/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1991 (JO n' L 268, de
24.9.1991, p. 35).
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Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

a) O no 1, iltima frase do quarto pardgrafo, do artigo 50, passa a ter a seguinte redacqAo:
wA suspensio da aprovaqAo serd comunicada aos outros Estados-membros, ao 6rgio de
FiscalizaqAo da EFTA e A Comissio das Comunidades Europeias..;

b) 0 artigo 190 ndo 6 aplicAvel;

c) Ao Capftulo X, ponto 1, primeiro travessio da alfnea a), do ponto 44, do Anexo I aditado
o seguinte:

a- AT - F1 - NO - SE - CH - FL*;

d) Ao Capftulo X, ponto 1, terceiro travessio da alfnea a), do ponto 44, do Anexo 1 6 aditado
o seguinte:

wEFTA-, -AELEv.

Produtos 4 base de came

21. 377 L 0099: Directiva 77/99/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976, relativa aos
problemas sanitrios em matdria de comdrcio intracomunitkrio de produtos A base de came
(JO n0 L 26, de 31.1.1977, p. 85), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1981 (JO n* L 186, de
8.7.1981, p. 20)

- 385 L 0327: Directiva 85/327/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1985 (JO n* L 168, de
28.6.1985, p. 49)

- 385 L 0586: Directiva 85/586/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985 (JO n° L 372,
de 31.12.1985, p. 44)

- 387 R 3805: Regulamento (CEE) n0 3805/87 do Conselho, de 15 de Dezembro de 1987
(JO no L 357, de 19.12.1987, p. 1)

- 388 L 0658: Directiva 88/658/CEE do Conselho, de 14 de Dezembro de 1988 (JO n* L 382,
de 31.12.1988, p. 15)

- 389 L 0227: Directiva 89/227/CEE do Conselho, de 21 de Marqo de 1989 (JO no L 93, de
6.4.1989, p. 25)

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE do Conselho, de I I de Dezembro de 1989 (JO n* L 395,
de 30.12.1989, p. 13).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

a) 0 n* 1, lltima frase do terceiro par~grafo, do artigo 70 passa a ter a seguinte redacqAo: Em
caso de supressio de uma aprovaq~o, ela serd comunicada aos outros Estados-membros, ao
6rgao de Fiscalizaqao da EFTA e A Comisso das Comunidades Europeias..;
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b) 0 artigo 240 ndo 6 aplic~vel;

c) Ao Capftulo VI, alfnea a), primeiro travessio da subalfnea i), do ponto 39, do Anexo A 6
aditado o seguinte:

*/AT/FI/NO/SE/CH/FL.;

d) Ao Capftulo VI, alfnea a), segundo travessio da subalfnea i) e terceiro travessao da
subalfnea ii), do ponto 39, do Anexo A 6 aditado o seguinte:

.EFTA-, tAELE*.

Came picada

22. 388 L 0657: Directiva 88/657/CEE do Conselho, de 14 de Dezembro de 1988, que estabelece
os requisitos relativos 4 produqio e ao comdrcio de came picada, de came em pedaqos de menos
de cem gramas e de preparados de came e que altera as Directivas 64/433/CEE, 71/118/CEE e
72/462/CEE (JO n' L 382, de 31.12.1988, p. 3), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas
por:

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1989 (JO n' L 395,
de 30.12.1989, p. 13).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

a) 0 n* 3, dltima frase, do artigo 70 passa a ter a seguinte redacqio:gOs outros Estados-
-membros, o 6rgAo de Fiscal izaqAo da EFTA e a Comissao das Comunidades Europeias serdo
informados da retirada da indicaqlo especffica prevista no n* 1.-;

b) 0 artigo 180 n~o 6 aplic~vel.

Ovoprodutos

23. 389 L 0437: Directiva 89/437/CEE do Conselho, de 20 de Junho de 1989, relativa aos problemas
de ordem higi6nica e sanitria respeitantes produqao e A colocaqAo no mercado dos ovoprodutos
(JO no L 212, de 22.7.1989, p. 87), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1989 (JO n* L 395,
de 30.12.1989, p. 13).
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Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva sbo adaptadas da seguinte forma:

a) A primeira frase do artigo 20 passa a ter a seguinte redacqbo:

4Para efeitos da presente directiva, entende-se por:

- ovos: os ovos de galinha, corn casca, pr6prios para o consumo humano directo ou para
utilizaqio pelas indtistrias alimentares, com excepqio dos ovos incubados que ndo
respeitem as seguintes condiq6es:

a) Serem marcados antes de colocados em incubaqdo;
b) Nio estarem fecundados e serem perfeitamente claros A transparancia;
c) Apresentarem uma altura de cfmara-de-ar que nbo ultrapasse 9 mm;
d) Nio terem permanecido mais de seis dias na incubadora;
e) Nio terem sido objecto de um tratamento por meio de antibi6ticos;
f) Serem destinados a uma fabrica que produza ovoprodutos pasteurizados.

Entende-se por ovos industriais os ovos de galinha, com casca, com excepqdo dos referidos

no travessio anterior.

Para alum disso, entende-se por:*;

b) 0 no II do artigo 20 passa a ter a seguinte redacqgo:

4 11. ColocaqAo no mercado: a comercializaqbo de ovoprodutos, definida como a posse ou a
exposiqdo para venda, a colocaqbo A venda, a venda, a entrega ou qualquer outra forma
de comercializaqlo.-;

c) 0 no 1, dltima frase do segundo parggrafo, do artigo 60 passa a ter a seguinte redacAo:

40s outros Estados-membros, o OrgAo de Fiscalizaqdo da EFTA e a Comissbo das
Comunidades Europeias serbo informados da retirada da aprovaqAo..;

d) 0 artigo 170 nbo 6 aplic~vel;

e) 0 Capftulo IV, ponto 1, do Anexo I passa a ter a seguinte redacqbo:

a1. Os ovos utilizados para o fabrico de ovoprodutos devem ser acondicionados em
conformidade corn as seguintes disposiq6es:

a) i) As embalagens, incluindo os elementos interiores, devern ser resistentes aos
choques, estar secas, limpas e em bom estado de conservaqlo, e ser fabricadas com
matdrias tais que os ovos se encontrem ao abrigo dos cheiros estranhos e dos riscos
de alteraqlo da qualidade;

ii) As embalagens grandes utilizadas no transporte e na expediqAo dos ovos, incluindo
os seus elementos interiores, s6 poderbo voltar a ser utilizadas na medida em que
se encontrem em estado novo e satisfaqam as exigtncias da subalfnea i). As
embalagens grandes reutilizadas ndo devem apresentar quaisquer marcas anteriores
susceptfveis de estabelecer qualquer confusAo;

iii) As embalagens pequenas nbo podem voltar a ser utilizadas;
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b) i) Os ovos devem ser armazenados em instalag6es limpas, secas e isentas de cheiros
estranhos;

ii) Os ovos devem ser armazenados e transportados em condiq~es tais que se
mantenham limpos, secos e isentos de cheiros estranhos e sejam eficazmente
preservados dos choques, das intempdries e da actoo da iuz;

iii) Os ovos devem ser armazenados e transportados em condiq~es tais que se
mantenham ao abrigo das variaq6es extremas de temperatura.w;

f) Ao Capftulo XI, alfnea i), primeiro travessio, do ponto 1, do Anexo 6 aditado o seguinte:

-/AT/FI/NO/SE/CH/FL-.;

g) Ao Capftulo XI, alfnea i), segundo travessio e alfnea ii), terceiro travessio, do ponto 1, do
Anexo 6 aditado o seguinte:

gEFTA*, .AELE-.

Produtos da pesca

24. 391 L 0493: Directiva 91/493/CEE do Conselho, de 22 de Julho de 1991, que adopta as normas
sanit~rias relativas A produqdo e a colocaqio no mercado dos produtos da pesca (JO n* L 268,
de 24.9.1991, p. 15).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

a) No n* 2, segunda frase, do artigo 70, as datas de 31 de Dezembro de 1991 e de I de Julho
de 1992 slo substitufdas, no que se refere aos Estados da EFTA, pelas de 31 de Dezembro
de 1992 e de I de Abril de 1993, respectivamente;

b) 0 artigo 90 ndo 6 aplic:vel;

c) Para efeitos do disposto no Capftulo V, ponto 1 da Parte II, do Anexo, sdo aplic~veis as
normas comuns de comercializaqdo fixadas em conformidade corn o artigo 20 do Regulamento
(CEE) no 3796/81 do Conselho.

Moluscos

25. 391 L 0492: Directiva 91/492/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, que estabelece as
normas sanitArias que regem a produqio e a colocaqfo no mercado de moluscos bivalves vivos
(JO n0 L 268, de 24.9.1991, p. 1).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

a) No n* 1, segundo par~grafo, segunda frase, da alfnea a), do artigo 5*, as datas de
31 de Dezembro de 1991 e de I de Julho de 1992 slo substitufdas, no que se refere aos
Estados da EFTA, substitufdas pelas de 31 de Dezembro de 1992 e de I de Abril de 1993,
respectivamente;

b) 0 artigo 70 nio 6 aplic~vel.
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Honnonas

26. 381 L 0602: Directiva 81/602/CEE do Conselho, 31 de Julho de 1981, relativa A interdiqo de
certas substAncias de efeito hormonal e de substAncias de efeito tireostltico (JO n0 L 222, de
7.8.1981, p. 32), corn as alteraqGes que The foram introduzidas por:

- 385 L 0358: Directiva 85/358/CEE do Conselho, de 16 de Julho de 1985 (JO n0 L 191, de
23.7.1985, p. 46).

27. 385 L 0358: Directiva 85/358/CEE do Conselho, de 16 de Julho de 1985, que completa a
Directiva 81/602/CEE respeitante A proibiqAo de determinadas substAncias corn efeito hormonal
e de subst~ncias corn efeito tireostAtico (JO no L 191, de 23.7.1985, p. 46), corn as alteraq6es
que Ihe foram introduzidas por:

- 388 L 0146: Directiva 88/146/CEE do Conselho, de 7 de Margo de 1988 (JO n* L 70, de
16.3.1988, p. 16).

28. 388 L 0146: Directiva 88/146/CEE do Conselho, de 7 de Margo de 1988, que profbe a utilizaqio
de certas substAncias de efeito hormonal nas especulaq6es animais (JO n° L 70, de 16.3.1988,
p. 16).

Res(duos

29. 386 L 0469: Directiva 86/469/CEE do Conselho, de 16 de Setembro de 1986, respeitante A
pesquisa de resfduos nos animais e nas carnes frescas (JO n' L 275, de 26.9.1986, p. 36).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva s~o adaptadas da seguinte forma:

a) No artigo 20, a refer~ncia A wDirectiva 85/649/CEE* 6 substitufda por ura refer~ncia A
wDirectiva 88/146/CEE.;

b) No no 1, primeira frase, do artigo 40, a data de 31 de Maio de 1987 6 substitufda, no que se
refere aos Estados da EFTA, pela data de I de Janeiro de 1993;

c) No n* 3, terceira frase, do artigo 40, a data de 30 de Setembro de 1987 6 substitufda, no que
se refere aos Estados da EFTA, pela data de 1 de Setembro de 1993;

d) No n' 1, primeira frase,do artigo 90, a data de 16 de Setembro de 1986 6 substitufda, no que
se refere aos Estados da EFTA, pela data de 1 de Janeiro de 1993.

BST

30. 390 D 0218: Decisio 90/218/CEE do Conselho, de 25 de Abril de 1990, relativa A administraqo
de somatotrofina bovina (BST) (JO no L 116, de 8.5.1990, p. 27).
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1.3. GRUPO MISTO

Leite

31. 385 L 0397: Directiva 85/397/CEE do Conselho, de 5 de Agosto de 1985, relativa aos problemas
sanitArios e de polfcia sanitria no comdrcio intracomunitrio de leite tratado termicamente
(JO no L 226, de 24.8.1985, p. 13), corn as alteraoes que Ihe foram introduzidas por:

- 389 D 0159: DecisAo 89/159/CEE da Comissio, de 21 de Fevereiro de 1989 (JO no L 59,
de 2.3.1989, p. 40)

- 389 D 0165: Decislo 89/165/CEE da Comissgo, de 22 de Fevereiro de 1989 (JO no L 61,
de 4.3.1989, p. 57)

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1989 (JO no L 395,

de 30.12.1989, p. 13)

Para efeitos do presente Acordo, as disposigfes da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

a) Para efeitos do disposto no Capftulo VIII, ponto 4, do Anexo A 6 aplicAvel a referencia I
Directiva 79/112/CEE do Conselho(6);

b) No Capftulo VIII, alfnea c) do ponto 4, do Anexo A 6 aditado o seguinte:

-EFTAw, -AELE*.

Resduos animals, agentes patogdnicos

32. 390 L 0667: Directiva 90/667/CEE do Conselho, de 27 de Novembro de 1990, que estabelece
as normas sanitArias para a eliminagio e a transformaglo de resfduos animais, para a sua
colocaqdo no mercado e para a prevenqAo da presenqa de agentes patogdnicos nos alimentos para
animais de origem animal ou k base de peixe e que altera a Directiva 90/425/CEE (JO n° L 363,
de 27.12.1990, p. 51).

Para efeitos do presente Acordo, as disposig6es da directiva sdo adaptadas da seguinte forma:

a) No no 1, alfnea g), do artigo 30, os termos -legislaglo comunit~riaw e -disposi 6es
comunitrias- sdo substitufdos, relativanente aos Estados-membros da EFTA, pelos termos
-legislaqo nacional do respectivo Estado da EFTA*;

b) A subalfnea iii) do artigo 70 nlo 6 apliclvel;

c) 0 artigo 130 ndo 6 aplicgvel.

(6) JO no L 33 de 8.2.1979, p. 1.
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Alimentos medicamentosos para animais

33. 390 L 0167: Directiva 90/167/CEE do Conselho, de 26 de Marqo de 1990, que estabelece as
condiq6es de preparaqAo, colocaqo no mercado e utilizaqlo dos alimentos medicamentosos para
animais na Comunidade (JO no L 92, de 7.4.1990, p. 42).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

a) No n0 2, segundo pardgrafo, do artigo 80, a expressio cantes da data prevista no primeiro
parigrafo, primeiro travessio, do artigo 15** 6 substitufda, no que diz respeito aos Estados
da EFTA, pela expresslo ,antes de 1 de Abril de 1993-;

b) 0 artigo I11 n~o 6 aplicvel.

Carnes de coelho e carnes de cafa de criagao

34. 391 L 0495: Directiva 91/495/CEE do Conselho, de 27 de Novembro de 1990, relativa aos
problemas sanitdrios e de polfcia sanit~ria relativos A produqlo e A colocaqco no mercado de
carnes de coelho e As carnes de caqa de criaq.o (JO n* L 268, de 24.9.1991, p. 41).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva sdo adaptadas da seguinte forma:

a) Para efeitos da aplicagio do n* 1, iltimo par~grafo, do artigo 60, 6 aplicvel a Direc-
tiva 77/96/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976, relativa A pesquisa de triquinas
aquando das importaq6es, provenientes de pafses terceiros, das carnes frescas provenientes de
animais domdsticos da espkcie sufna 0;

b) No n* 2, sexto travesso, do artigo 60, os termos wda Directiva 74/577/CEE- sdo substitufdos
pelos termos wna legislalo nacional apliclvel.;

c) 0 artigo 160 ndo 6 aplicdvel;

d) 0 artigo 210 nio 6 apiic~vel;

e) Ao ponto 11. 1, primeiro travessdo da alfnea a), do Capftulo III do Anexo 1, 6 aditado o
seguinte:

oAT, FI, NO, SE, CH, FL-;

f) Ao ponto 11.1, terceiro travessio da alfnea a), do Capftulo III do Anexo 1, 6 aditado o
seguinte:

'.EFTAw, wAELF'.

7) JO n* L 26, de 31.1.1977, p. 67.
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Assistncia mdtua

35. 389 L 0608: Directiva 89/608/CEE do Conselho, de 21 de Novembro de 1989, relativa I
assistncia mitua entre as autoridades administrativas dos Estados-membros e A colaboraqao entre
estas e a Comisslo, tendo em vista assegurar a boa aplicaqio das legislates veteringria e
zoot6cnica (JO no L 351, de 2.12.1989, p. 34).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

Os Estados da EFTA estabelecerio urn sistema de cooperaq o iddntico, que funcionard em
conformidade corn o disposto na directiva e em coordenaqio corn o sistema comunitArio.

1.4. ZOOTECNIA

Bovinos

36. 377 L 0504: Directiva 77/504/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1977, que diz respeito aos
animais da esp6cie bovina reprodutores de raqa pura (JO n° L 206, de 12.8.1977, p. 8), corn as
alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 379 L 0268: Directiva 79/268/CEE do Conselho, de 5 de Marqo de 1979 (JO no L 62, de
13.3.1979, p. 5)

- 385 L 0586: Directiva 85/586/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985 (JO no L 372,
de 31.12.1985, p. 44)

- 391 L 0174: Directiva 91/174/CEE do Conselho, de 25 de Marqo de 1991 (JO n" L 85, de
5.4.1991, p. 37).

Sudnos

37. 388 L 0661: Directiva 88/661/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1988, relativa Is normas
zootdcnicas aplicdveis aos animais reprodutores da esp6cie sufna (JO n* L 382, de 31.12.1988,
p. 36).

Ovinos e caprinos

38. 389 L 0361: Directiva 89/361/CEE do Conselho, de 30 de Maio de 1989, relativa aos animais
reprodutores de raqa pura das esp6cies ovina-e caprina (JO n* L 153, de 6.6.1989, p. 30).

EquIdeos

39. 390 L 0427: Directiva 90/427/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990, relativa Is condiq6es
zoot6cnicas e geneal6gicas que regem o comdrcio intracomunittrio de equfdeos (JO no L 224,
de 18.8.1990, p. 55).

40. 390 L 0428: Directiva 90/428/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990, relativa Is trocas de
equfdeos destinados a concursos e que estabelece as condiq6es de participardo nesses concursos
(JO n' L 224, de 18.8.1990, p. 60).
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Animais de rara pura

41. 391 L 0174: Directiva 91/174/CEE do Conselho, de 25 de Marco de 1991, relativa As condiq6es
zoot~cnicas e geneal6gicas que regem a comerciaizarAo de animais de raa pura e que altera as
directivas 77/504/CEE e 90/425/CEE (JO no L 85, de 5.4.1991, p. 37).

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

No artigo 1*, nao slo aplicdveis os termos wabrangido pelo Anexo 11 do Tratado*.

2. ACTOS DE EXVECUCO

2.1. SAUDE DOS ANIMAIS

42. 373 D 0053: Decislo 73/53/CEE da Comissio, de 26 de Fevereiro de 1973, relativa As medidas
de protecqio a aplicar aos Estados-membros contra a doenqa vesiculosa do sufno (JO n* L 83,
de 30.3.1973, p. 43).

43. 385 D 0445: Decislo 85/445/CEE da Comissio, de 31 de Julho de 1985, relativa a determinadas
medidas sanitlrias respeitantes A leucose bovina enzo6tica (JO no L 260, de 2.10.1985, p. 18).

44. 389 D 0091: Decislo 89/91/CEE da Comissio, de 16 de Janeiro de 1989, que autoriza o Reino
de Espanha a aplicar exigancias sanitArias adicionais, para prevenqdo da leucose bovina enzo6tica,
A importagAo de animais da esp~cie bovina de criaqdo ou de rendimento (JO n* L 32, de
3.3.1989, p. 37).

45. 390 D 0552: Decisdo 90/552/CEE da Comisslo, de 9 de Novembro de 1990, que determina os
limites do territ6rio infectado pela peste equina (JO n' L 313, de 13.11.1990, p. 38).

46. 390 D 0553: Decisdo 90/553/CEE da Comisslo, de 9 de Novembro de 1990, que determina a
marca de identificaqio dos equfdeos vacinados contra a peste equina (JO n' L 313, de
13.11.1990, p. 40).

47. 391 D 0093: Decisdo 91/93/CEE da Comisslo, de 11 de Fevereiro de 1991, que fixa o perfodo
do ano durante o qual Portugal pode expedir certos equfdeos da parte do seu territdrio
considerada infectada por peste equina (JO n' L 50, de 23.2.1991, p. 27).

48. 388 D 0397: Decisdo 88/397/CEE da Comissdo, de 12 de Julho de 1988, que coordena as regras
estabelecidas pelos Estados-membros nos termos do artigo 60 da Directiva 85/511/CEE do
Conselho (JO no L 189, de 20.7.1988, p. 25).

49. 389 D 0531: DecisAo 89/531/CEE do Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que designa um
laborat6rio de referdncia para a identificaqdo do vfrus da febre aftosa e determina as funq6es
desse laborat6rio (JO n* L 279, de 28.9.1989, p. 32).

50. 391 D 0042: Decisio 91/42/CEE da Comissio, de 8 de Janeiro de 1991, que define os critdrios
a utilizar para a elaboraq;o dos pianos de alerta de luta contra a febre aftosa, em aplicaqdo do
disposto no artigo 50 da Directiva 90/423/CEE do Conselho (JO n0 L 23, de 29.1.1991, p. 29).
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51. 381 D 0859: Decislo 81/859/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1981, relativa A designaqdo
e ao funcionamento de um laborat6rio de ligaqdo para a peste sufna clssica (JO no L 319, de
7.11.1981, p. 20).

52. 387 D 0065: Decisdo 87/65/CEE do Conselho, de 19 de Janeiro de 1987, que prorroga a acqio
prevista pela Decisio 81/859/CEE relativa A designaqio e ao funcionamento de urn laborat6rio
de ligaqdo para a peste sufna clssica (JO no L 34, de 5.2.1987, p. 54).

53. 383 D 0138: Decisio 83/138/CEE da Comissfio, de 25 de Marqo de 1983, relativa a certas
medidas de protecqdo contra a peste sufna africana (JO no L 93, de 13.4.1983, p. 17), corn as
alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 383 D 0300: Decisio 83/300/CEE da Comissfio, de 8 de Junho de 1983 (JO no L 160, de
18.6.1983, p. 44)

- 384 D 0343: Decisio 84/343/CEE da Comissio, de 18 de Junho de 1984 (JO n' L 180, de
7.7.1984, p. 38).

54. 389 D 0021: Decisdo 89/21/CEE do Conselho, de 14 de Dezembro de 1988, relativa a uma
derrogaqdo, para determinadas partes do territ6rio da Espanha, de proibiq6es devidas A peste
sufna africana (JO n* L 9, de 12.1.1989, p. 24), corn as alterar6es que Ihe foram introduzidas
por:

- 391 D 0112: Decisio 91/112/CEE da Comissio, de 12 de Fevereiro de 1991 (JO no L 58,
de 5.3.1991, p. 29).

55. 390 D 0208: Decisdo 90/208/CEE da Comissio, de 18 de Abril de 1990, relativa a determinadas
medidas de protecq~o respeitantes A pleuropneumonia bovina contagiosa em Espanha
(JO no L 108, de 28.4.1990, p. 102).

56. 391 D 0052: Decis~o 91/52/CEE da Comiss~o, de 14 de Janeiro de 1991, relativa a determinadas
medidas de proteclo respeitantes A peripneumonia contagiosa dos bovinos ern Portugal
(JO n* L 34, de 6.2.1991, p. 12).

57. 391 D 0056: Decislo 91/56/CEE da Comisslo, de 21 de Janeiro de 1991, relativa a determinadas
medidas de protecq~o respeitantes A peripenumonia contagiosa dos bovinos em Italia (JO n* L 35,
de 7.2.1991, p. 29).

58. 389 D 0469: Decisao 89/469/CEE da Comisslo, de 28 de Julho de 1989, relativa a determinadas
medidas de protecqio contra a encefalopatia espongiforme bovina no Reino Unido (JO n* L 225,
de 3.8.1989, p. 51), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 390 D 0059: Decisio 90/59/CEE da Comissio, de 7 de Fevereiro de 1990 (JO n* L 41, de
15.2.1990, p. 23)

- 390 D 0261: Decisio 90/261/CEE da Comissio, de 8 de Junho de 1990, (JO n* L 146, de
9.6.1990, p. 29).
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59. 390 D 0200: Decislo 90/200/CEE da Comisslo, de 9 de Abril de 1990, relativa a exigencias
suplementares para determinados tecidos e 6rgaos no que diz respeito A encefalopatia
espongiforme bovina (EEB) (JO no L 105, de 25.4.1990, p. 24), com as alteraq6es que Ihe foram
introduzidas par:

- 390 D 0261: Decislo 90/261/CEE da Comissio, de 8 de Junho de 1990 (JO no L 146, de
9.6.1990, p. 29).

60. 391 D 0237: Decislo 91/237/CEE da Comissio, de 25 de Abril de 1991, relativa a medidas de
protec Ao contra a nova doena dos sufnos (JO no L 106, de 26.4.1991, p. 67), corn as alteraq6es
que lhe foram introduzidas por:

- 391 D 0332: Decislo 91/332/CEE da Comissio, de 8 de Julho de 1991 (JO no L 183, de
9.7.1991, p. 15).

2.2. SAODE POBLICA

61. 384 D 0371: Decisio 84/371/CEE da ComissAo, de 3 de Julho de 1984, que fixa as
caracterfsticas da marcaqAo especial para came fresca a que se refere a alfnea a) do artigo 50 da
Directiva 64/433/CEE do Conselho (JO no L 196, de 26.7.1984, p. 46).

62. 385 D 0446: Decisdo 85/446/CEE da Comissio, de 18 de Setembro de 1985, relativa s
inspecq6es no local efectuadas no que diz respeito ao comircio intracomunitArio de carnes frescas
(JO no L 260, de 2.10.1985, p. 19) corn as alterai6es que Ihe foram introduzidas por:

- 389 D 0136: Decisio 89/136/CEE da Comiss~o, de 8 de Fevereiro de 1989 (JO no L 49, de
21.2.1989, p. 36)

- 390 D 0011: Decisdo 90/11/CEE da Comissio, de 20 de Dezembro de 1989 (JO n0 L 7, de
10.1.1990, p. 12).

63. 390 D 0515: Decisio 90/515/CEE da Comissiao, de 26 de Setembro de 1990, que adopta os
m~todos de referencia para a pesquisa de resfduos de metais pesados e de arsdnio (JO no L 286,
de 18.10.90, p. 33).

64. 387 D 0266: Decislo 87/266/CEE da Comissio, de 8 de Maio de 1987, que reconhece que o
regime de controlo medico do pessoal apresentado pelos Pafses Baixos oferece garantias
equivalentes (JO no L 126, de 15.5.87, p. 20).

65. 390 D 0514: Decisdo 90/514/CEE da Comissdo, de 25 de Setembro de 1990, que reconhece que
o regime apresentado pela Dinamarca para o controlo medico do pessoal oferece garantias
equivalentes ((JO no L 286, de 18.10.1990, p. 29).

66. 389 D 0610: Decisio 89/610/CEE da Comissao, de 14 de Novembro de 1989, que adopta os
mdtodos de referencia e a lista dos laboratdrios nacionais de referdncia para a pesquisa de
resfduos (JO no L 351, de 2.12.1989, p. 39).
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Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

No Anexo I, 6 inserido o seguinte no que respeita aos laborat6rios nacionais de refer~ncia:

Estado-membro

-Austria:

FinlAndia:

Noruega:

Su6cia:

Sufqa/
Liechtenstein:

Laborat6rio de referdncia

Bundesanstalt ffir
Tierseuchenbekimpfung, M6dling
Valtion elliinlainetieteellinen laitos,

Helsinki/Statens veterinirmedicinska
anstalt, Helsingfors

Valtion maitovalmisteiden
tarkastoslaitos, Helsinki/Statens
kontrollanstalt for mj6lkprodukter,
Helsingfors

Norges Veterinwrhoyskole/
Veterinmrinstituttet, Oslo

Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus,
Oslo

Bavarian Animal Health Service,
Grub

Statens livsmedelverk, Uppsala

Bundesamt ffir Veterinbrwesen,
Sektion Chemie,
Schwarzenburgstrasse 161, CH-3097
Liebefeld

Grupos de resfduos

Todos os grupos

Todos os grupos

Grupo A III (a,b)
Grupo B II (c)

Grupo A 1 (b)
Grupo A III
Grupo B I (a,f)
Grupo B II

Grupo A I (a,c)
Grupo A II

Grupo B I (b)

Todos os grupos

Todos os grupos-.

67. 380 L 0879: Directiva 80/879/CEE da Comissao, de 3 de Setembro de 1980, relativa A marcaqAo
de salubridade das grandes embalagens de carnes frescas de aves de capoeira (JO n* L 251, de
24.9.1980, p. 10).

68. 383 L 0201: Directiva 83/201/CEE da Comiss.o, de 12 de Abril de 1983, que estabelece
derrogaq6es A Directiva 77/99/CEE do Conselho para certos produtos que contdm outros gdneros
alimentares e com uma percentagem mfnima de came ou de produtos k base de came
(JO n0 L 112, de 28.4.1983, p. 28), corn as alterar6es que Ihe foram introduzidas por:

- 383 L 0577: Directiva 83/577/CEE da Comisslo, de 15 de Novembro de 1983 (JO n' L 334,
de 29.11.1983, p. 21).

69. 387 D 0410: Decis.o 87/410/CEE da Comissio, de 14 de Julho de 1987, que estabelece os
m6todos a utilizar para a pesquisa de resfduos de substAncias corn efeito tireostltico
(JO n0 L 223, de 11.8.1987, p. 18).
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70. 389 D 0153: Decisdo 89/153/CEE da ComissAo, de 13 de Fevereiro de 1989, relativa ao
estabelecimento da relaq;o entre as amostras colhidas para pesquisa de resfduos e os animals e
respectivas exploraq6es de origem (JO n0 L 59, de 2.3.1989, p. 33).

71. 389 D 0358: Decisdo 89/358/CEE da Comissio, de 23 de Maio de 1989, que estabelece as regras
de execuqlo do artigo 80 da Directiva 85/358/CEE do Conselho (JO n' L 151, de 3.6.1989,
p. 39).

72. 389 D 0187: Decislo 89/187/CEE do Conselho, de 6 de Marqo de 1989, que determina os
poderes e as condiq6es de actividade.dos laborat6rios comunitArios de referencia previstos pela
Directiva 86/469/CEE respeitante A pesquisa de resfduos nos animais e nas carnes frescas
(JO no L 66, de 10.3.1989, p. 37).

73. 388 L 0299: Directiva 88/299/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1988, relativa As trocas
comerciais dos animais tratados corn certas subst.ncias de efeito hormonal e da came proveniente
desses animais, referidos no artigo 70 da Directiva 88/146/CEE (JO no L 128, de 21.5.1988,
p. 36).

2.3. GRUPO MISTO

74. 389 L 0362: Directiva 89/362/CEE da Comissdo, de 26 de Maio de 1989, relativa s condiq6es
gerais de higiene nas exploraq6es de produqdo de leite (JO n* L 156, de 8.6.1989, p. 30).

75. 389 L 0384: Directiva 89/384/CEE do Conselho, de 20 de Junho de 1989, que fixa as regras de
controlo da observ.ncia do ponto de congelaqlo do leite cru, previsto no anexo A da Directiva
85/397/CEE (JO n0 L 181, de 28.6.1989, p. 50).

76. 391 D 0180: DecisAo 91/180/CEE da ComissAo, de 14 de Fevereiro de 1991, que adopta
determinados mdtodos de an~lise e testes para o leite cru e o leite tratado termicamente
(JO n' L 93, de 13.4.1991, p. 1).

2.4. ZOOTECNIA

77. 384 D 0247: Decisdo 84/247/CEE da Comiss.o, de 27 de Abril de 1984, que determina os
critdrios de reconhecimento das organizaqdes e associaq6es de criadores que criem ou mantenham
livros geneal6gicos para bovinos reprodutores de raga pura (JO n' L 125, de 12.5.1984, p. 58).

78. 384 D 0419: Decislo 84/419/CEE da Comissio, de 19 de Julho de 1984, que determina os
critdrios de inscriqio dos bovinos nos livros geneal6gicos (JO n* L 237, de 5.9.1984, p. 11).

79. 386 D 0130: Decisdo 86/130/CEE da Comisslo, de 11 de Marqo de 1986, que fixa os mdtodos
de controlo do rendimento e de apreciaqdo do valor gendtico dos reprodutores de raqa pura da
esp6cie bovina (JO n' L 101, de 17.4.1986, p. 37).

80. 386 D 0404: Deciso 86/404/CEE da Comisslo, de 29 de Julho de 1986, que estabelece o
modelo e os dados a inscrever no certificado geneal6gico dos animais da esp6cie bovina
reprodutores de raqa pura (JO no L 233, de 20.8.1986, p. 19).

81. 387 L 0328: Directiva 87/328/CEE do Conselho, de 18 de Junho de 1987, relativa A admisso
A reproduqdo de bovinos reprodutores de raqa pura (JO n0 L 167, de 26.6.1987, p. 54).

Vol. 1813, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites

82. 388 D 0124: Decislo 88/124/CEE da Comissio, de 21 de Janeiro de 1988, que estabelece os
modelos dos certificados geneal6gicos do esperma e dos 6vulos fecundados dos animais
reprodutores de rara pura da esp~cie bovina e as menq6es que deles devem constar (JO n0 L 62,
de 8.3.1988, p. 32).

83. 389 D 0501: Decisio 89/501/CEE da Cornissio, de 18 de Julho de 1989, que determina os
critdrios de reconhecimento e de fiscalizaqAo das associaq6es de criadores e das organizaq6es de
criaqdo que mant~m ou estabelecern livros geneal6gicos relativanente aos reprodutores sufnos de
raqa pura (JO n' L 247, de 23.8.89, p. 19).

84. 389 D 0502: Decislo 89/502/CEE da Comissio, de 18 de Julho de 1989, que determina os
critdrios de inscriqlo nos livros geneal6gicos dos sufnos reprodutores de raqa pura (JO no L 247,
de 23.8.1989, p. 21).

85. 389 D 0503: Decislo 89/503/CEE da Comissio, de 18 de Julho de 1989, que estabelece o
certificado dos sufnos reprodutores de raqa pura, bern como dos respectivos s6men, 6vulos e
embri6es (JO no L 247, de 23.8.1989, p. 22).

86. 389 D 0504: Decis.o 89/504/CEE da Comisslo, de 18 de Julho de 1989, que determina os
critdrios de reconhecimento e de fiscalizaqio das associaq6es de criadores, organizaq6es de
criaqdo e empresas privadas que mantrn ou estabelecem registos relativos aos reprodutores sufnos
hibridos (JO n' L 247, de 23.8.1989, p. 31).

87. 389 D 0505: Decislo 89/505/CEE da Comissio, de 18 de Julho de 1989, que determina os
crit~rios de inscrigio nos registos dos sufnos reprodutores hfbridos (JO no L 247, de 23.8.1989,
p. 33).

88. 389 D 0506: Decislo 89/506/CEE da Comissio, de 18 de Julho de 1989, que estabelece o
certificado dos sufnos reprodutores hbridos, bern corno dos respectivos sdmen, 6vulos e embri6es
(JO no L 247, de 23.8.1989, p. 34).

89. 389 D 0507: DecisAo 89/507/CEE da Comissdo, de 18 de Julho de 1989, que fixa os mdtodos
de controlo das performances e de apreciaqAo do valor gendtico dos animais reprodutores de raga
pura e reprodutores hibridos da esp6cie sufna (JO no L 247, de 23.8.1989, p. 43).

90. 390 L 0118: Directiva 90/118/CEE do Conselho, de 5 de Marqo de 1990, relativa A admissio
A reproduqio de sufnos reprodutores de raqa pura (JO n0 L 71, de 17.3.1990, p. 34).

91. 390 L 0119: Directiva 90/119/CEE do Conselho, de 5 de Marro de 1990, relativa A admissdo
A reproduqAo de sufnos reprodutores de raqa hfbrida (JO no L 71, de 17.3.1990, p. 36).

92. 390 D 0254: Decisao 90/254/CEE da Comissio, de 10 de Maio de 1990, que determina os
crit~rios de aprovaqAo das organizaq6es e associaq6es de criadores que mant~m ou estabelecern
livros geneal6gicos relativarnente aos ovinos e caprinos reprodutores de raqa pura (JO n' L 145,
de 8.6.1990, p. 30).

93. 390 D 0255: Decislo 90/255/CEE da Comisslo, de 10 de Maio de 1990, que determina os
critdrios de inscriqio nos iivros geneal6gicos dos ovinos e caprinos reprodutores de raqa pura
(JO n0 L 145, de 8.6.1990, p. 32).
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94. 390 D 0256: Decisio 90/256/CEE da ComissAo, de 10 de Maio de 1990, que fixa os mdtodos
de controlo de performances e de apreciaqdo do valor gendtico dos ovinos e caprinos reprodutores
de raqa pura (JO n0 L 145, de 8.6.1990, p. 35).

95. 390 D 0257: Decis.o 90/257/CEE da Comissdo, de 10 de Maio de 1990, que determina os
critdrios de admisslo do reprodutor ou da reprodutora de raqa pura das esp6cies ovina e caprina
h reproduq~o e de utilizaq o dos respectivos stmen, 6vulos e embri6es (JO no L 145,
de 8.6.1990, p. 38).

96. 390 D 0258: Decisdo 90/258/CEE da Comissio, de 10 de Maio de 1990, que fixa o certificado
zoot~cnico dos ovinos e caprinos reprodutores de raqa pura, bern como dos respectivos s~menes,
6vulos e embri6es (JOn 0 L 145, de 8.6.1990, p. 39).

3. ACTOS QUE OS ESTADOS DA EFTA E 0 6RGO DE FISCALIZAI;,AO DA EFTA

TOMARAO DEVIDAMENTE EM CONSIDERACAO

3.1. SAUDE DOS ANIMAIS

97. 379 D 0837: Decisio 79/837/CEE da Comissto, de 25 de Setembro de 1979, que fixa as
modalidades de controlo para a manutenggo do estatuto de -oficialmente indemne de brucelose*
das criav6es de gado bovino na Dinamarca (JO n' L 257, de 12.10.1979, p. 46).

98. 380 D 0775: Decisio 80/775/CEE da Comisslo, de 25 de Julho de 1980, que fixa as
modalidades de controlo para a manutenq o do estatuto de -oficialmente indemne de brucelose.
das cria,6es de gado bovino em agumas regimes da Reptiblica Federal da Alemanha
(JO no L 224, de 27.8.1990, p. 14), corn as altera0es que lhe foram introduzidas por:

- 389 D 0031: Decis~o 89/31/CEE da Comisslo, de 21 de Dezembro de 1988 (JO n* L 15,
de 19.1.1989, p. 20);

- 390 D 0029: Decislo 90/29/CEE da Comissao, de 10 de Janeiro de 1990 (JO no L 16, de
20.1.1990, p. 34).

99. 380 D 0984: Decisgo 80/984/CEE da ComissAo, de 2 de Outubro de 1980, que estabelece os
mdtodos de controlo para determinar se as criag6es de bovinos na Dinamarca podem conservar
o estatuto de -oficialmente indemnes de tuberculose (JO n' L 281, de 25.10.1980, p. 31).

100. 388 D 0267: Decisdo 88/267/CEE da Comissao, de 13 de Abril de 1988, que estabelece os
intervalos a observar entre os controlos serol6gicos relativos A brucelose em determinadas
regi6es do Reino Unido (JO n' L 107, de 28.4.1988, p. 51).

3.2. SAODE POBLICA

101. 388 D 0196: Decisao 88/196/CEE da Comisslo, de 18 de Fevereiro de 1988, que aprova o
piano de pesquisa de resfduos de hormonas apresentado pelo Reino Unido (JO n' L 94, de
12.4.1988, p. 22).

102. 388 D 0197: Decisgo 88/197/CEE da Comisslo, de 18 de Fevereiro de 1988, que aprova o
piano de pesquisa de resfduos de hormonas apresentado pela Dinamarca (JO n' L 94, de
12.4.1988, p. 23).
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103. 388 D 0198: Decisfo 88/198/CEE da Comissio, de 18 de Fevereiro de 1988, que aprova o
piano de pesquisa de resfduos de hormonas apresentado pela Repdblica Federal da Alemanha

(JO n' L 94, de 12.4.1988, p. 24).

104. 388 D 0199: Decis~o 88/199/CEE da Comissio, de 18 de Fevereiro de 1988, que aprova o
piano de pesquisa de resfduos de hormonas apresentado pela ItAlia (JO n0 L 94, de 12.4.1988,
p. 25).

105. 388 D 0200: Decisao 88/200/CEE da Comissio, de 18 de Fevereiro de 1988, que aprova o
piano de pesquisa de resfduos de hormonas apresentado pela Bdlgica (JO n0 L 94, de
12.4.1988, p. 26).

106. 388 D 0201: Deciso 88/201/CEE da Comissdo, de 18 de Fevereiro de 1988, que aprova o
piano de pesquisa de resfduos de hormonas apresentado pela Espanha (JO n* L 94, de
12.4.1988, p. 27).

107. 388 D 0202: Decisdo 88/202/CEE da Comissdo, de 18 de Fevereiro de 1988, que aprova o
piano de pesquisa de resfduos de hormonas apresentado pela Irlanda (JO n' L 94, de
12.4.1988, p. 28).

108. 388 D 0203: Decisdo 88/203/CEE da Comisslo, de 18 de Fevereiro de 1988, que aprova o
piano de pesquisa de resfduos de hormonas apresentado pela Franqa (JO n* L, 94 de 12.4.1988,
p. 29).

109. 388 D 0204: Decis.o 88/204/CEE da Comissio, de 18 de Fevereiro de 1988, que aprova 0
piano de pesquisa de resfduos de hormonas apresentado pelo Luxemburgo (JO n* L 94, de
12.4.1988, p. 30).

110. 388 D 0205: Decisdo 88/205/CEE da Comissao, de 18 de Fevereiro de 1988, que aprova o
piano de pesquisa de resfduos de hormonas apresentado pela Gr6cia (JO n* L 94, de 12.4.1988,
p. 31).

111. 388 D 0206: Decisdo 88/206/CEE da Comissao, de 18 de Fevereiro de 1988, que aprova o
piano de pesquisa de resfduos de hormonas apresentado pelos Pafses Baixos (JO n' L 94, de
12.4.1988, p. 32).

112. 388 D 0240: Decisio 88/240/CEE da Comissdo, de 14 de Marqo de 1988, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos de hormonas apresentado por Portugal (JO no L 105, de 26.4.1988,
p. 28).

113. 389 D 0265: Decisao 89/265/CEE da Comissdo, de 30 de Marqo de 1989, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos das substAncias que nao as de efeito hormonal apresentado pela Espanha
(JO n0 L 108, de 19.4.1989, p. 20).

114. 389 D 0266: Decisao 89/266/CEE da Comissio, de 30 de Marqo de 1989, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos das substAncias que nd.o as de efeito hormonal apresentado pela
Dinamarca (JO n' L 108, de 19.4.1989, p. 21).

115. 389 D 0267: Deciso 89/267/CEE da Comissao, de 30 de Marqo de 1989, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos das substAncias que ndo as de efeito hormonal apresentado pela Itlia
(JO n° L 108, de 19.4.1989, p. 22).

116. 389 D 0268: Decisdo 89/268/CEE da Comissdo, de 30 de Marqo de 1989, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos das substncias que ndo as de efeito hormonal apresentado pela Franqa
(JO n0 L 108, de 19.4.1989, p. 23).
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117. 389 D 0269: Decislo 89/269/CEE da Comissio, de 30 de Marqo de 1989, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos das substtncias que nlo as de efeito hormonal apresentado pela Bd1gica
(JO n0 L 108, de 19.4.1989, p. 24).

118. 389 D 0270: Decis.o 89/270/CEE da ComissAo, de 30 de Marqo de 1989, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos das substhncias que nio as de efeito hormonal apresentado pela
Reptiblica Federal da Alemanha (JO n0 L 108, de 19.4.1989, p. 25).

119. 389 D 0271: Decisdo 89/271/CEE da Comissio, de 30 de Marco de 1989, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos das substAncias que no as de efeito hormonal apresentado por Portugal
(JO n' L 108, de 19.4.1989, p. 26).

120. 389 D 0272: DecisAo 89/272/CEE da Comissao, de 30 de Marqo de 1989, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos das substAncias que nao as de efeito hormonal apresentado pelo
Luxemburgo (JO no L 108, de 19.4.1989, p. 27).

121. 389 D 0273: Decisdo 89/273/CEE da Comiss~o, de 30 de Marqo de 1989, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos das substhncias que nAo as de efeito hormonal apresentado pelos Pafses
Baixos (JO no L 108, de 19.4.1989, p. 28).

122. 389 D 0274: Decis~o 89/274/CEE da Comiss~o, de 30 de Marqo de 1989, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos das substAncias que nAo as de efeito hormonal apresentado pelo Reino
Unido (JO n* L 108, de 19.4.1989, p. 29).

123. 389 D 0275: Decisdo 89/275/CEE da Comiss o, de 30 de Marqo de 1989, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos das substhncias que n.o as de efeito hormonal apresentado pela Gr~cia
(JO n* L 108, de 19.4.1989, p. 30).

124. 389 D 0276: Decislo 89/276/CEE da ComissAo, de 30 de Marqo de 1989, que aprova o piano
de pesquisa de resfduos das substAncias que nio as de efeito hormonal apresentado pela Irlanda
(JO n* L 108, de 19.4.1989, p. 31).

4. ACTO QUE AS PARTES CONTRATANTES TERAO EM CONTA

As Partes Contratantes tomato nota do contedido do seguinte acto:

1. 389 X 0214: RecomendaqAo 89/214/CEE da Comissio, de 24 de Fevereiro de 1989, relativa
s regras a seguir aquando das inspecq6es efectuadas nos estabelecimentos de came fresca

aprovados para o comdrcio intracomunitArio (JO n' L 87, de 31.3.1989, p. 1).

11. ALIMENTOS PARA ANIMALS

1. Sem prejufzo do disposto nos actos referidos no presente Capftulo, a Sufqa e o Liechtenstein
devem introduzir legislaqdo nacional em matdria de alimentos para animals domdsticos, em
conformidade corn estes actos, o mais tardar em I de Janeiro de 1995. A partir de I de Janeiro
de 1993, a Sufqa e o Lichtenstein ndo podem proibir a colocagio no mercado de produtos conformes
corn as disposiq6es dos referidos actos.
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2. Os produtos de origem animal obtidos a partir de alimentos para animais em conformidade com
as disposiq6es dos actos referidos no presente Anexo ngo podem ser sujeitos a quaisquer entraves ao
comdrcio em consequencia das disposiq6es previstas no presente Capftulo.

ACTOS REFERIDOS

Aditivos

1. 370 L 0524: Directiva 70/524/CEE do Conselho, de 23 de Novembro de 1970, relativa aos
aditivos na alimentaqdo para animais (JO no L 270, de 14.12.1970, p. 1), corn as alteraq6es que
Ihe foram introduzidas por:

- 373 L 0103: Directiva 73/103/CEE do Conselho, de 28 de Abril de 1973 (JO n' L 124,
de 10.5.1973, p. 17)

- 384 L 0587: Directiva 84/587/CEE do Conselho, de 30 de Junho de 1984 (JO n' L 319,
de 8.12.1984, p. 13)

- 387 L 0153: Directiva 87/153/CEE do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1987 (JO n* L 64,
de 7.3.1987, p. 19)

- 391 L 0248: Directiva 91/248/CEE da Comissdo, de 12 de Abril de 1991 (JO n* L 124,
de 18.5.1991, p. 1)

- 391 L 0249: Directiva 91/249/CEE da Comissdo, de 19 de Abril de 1991 (JO n' L 124,
de 18.5.1991, p. 43)

- 391 L 0336: Directiva 91/336/CEE da Comisso, de 10 de Junho de 1991 (JO n* L 185,
de 11.7.1991, p. 31).

Os Estados da EFTA adoptarlo as disposiq6es da directiva a partir de I de Janeiro de 1993, de
acordo corn as seguintes condiq6es:

- os Estados da EFTA podem, no que diz respeito aos promotores de crescimento, manter
as respectivas legislaq6es nacionais. As Partes Contratantes voltario a analisar a questAo
em 1995;

- os Estados da EFTA podem aplicar as respectivas legislaq6es nacionais em matdria de

outros aditivos abrangidos pelo Anexo I at6 31 de Dezembro de 1994.

No obstante,

- a Finlindia pode, no que diz respeito aos antibi6ticos, manter a sua legislaqgo nacional. As
Panes Contratantes voltardo a analisar a questAo em 1995;

- a Islfndia pode,
- no que diz respeito aos antibi6ticos, manter a sua legislag~o nacional. As Partes

Contratantes voltarlo a analisar a questio em 1995;
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- no que diz respeito As substAncias antioxidantes, aromatizantes e apetentes, bem como
aos corantes, incluindo os pigmentos, aplicar a sua legislaqfio nacional atd 31 de
Dezembro de 1995;

- a Noruega pode,
- no que diz respeito aos antibi6ticos, coccidiostdticos e outras substAncias

medicamentosas, aos conservantes Acido sulfdrico e Acido clorfdrico, bern como ac
elemento residual cobre enquanto promotor do crescimento, manter a sua legislaq o
nacional. As Partes Contratantes voltario a analisar a questdo em 1995;

- no que diz respeito As vitaminas, provitarninas e substAncias quimicamente bern
definidas com um efeito semelhante, aplicar a sua legislaqdo nacional durante um
perfodo que termina em 31 de Dezembro de 1994. As Partes Contratantes podem
decidir prorrogar esse perfodo;

- a Su&cia pode, no que diz respeito aos antibi6ticos, coccidiostAticos e outras substAncias
medicamentosas, bern como ao conservante dcido f6rmico, manter a sua legislaq o nacional.
As Partes Contratantes voltario a analisar a questio em 1995.

Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva s~o adaptadas da seguinte forma:

Para a aplicaq[o dos artigos 40 e 50,

- atd 1 de Janeiro de 1993, os Estados da EFTA devern apresentar os processos relativos aos
aditivos por eles autorizados, mas n5o pela Comunidade, elaborados de acordo corn as
directrizes previstas na Directiva 87/153/CEE.

Quando necess~rios, processos e monografias devern ser redigidos,pelo menos, em ingls.
Aldm disso, deve ser redigido em ingles, frances e alemo um breve sumdrio destinado a
publicar~ao que fornera as informaq6es de base constantes desses processos e monografias;

- antes de 1 de Janeiro de 1995, as autorizacr6es nacionais concedidas pelos Estados da EFTA
serdo decididas em conformidade com o procedimento definido no artigo 230. Na pendencia
da adopqio de uma decisio pela Comunidade Econ6mica Europeia, os Estados da EFTA
podem, relativanente aos produtos comercializados nos seus territ6rios, manter as
respectivas autoriza96es nacionais.

2. 387 L 0153: Directiva 87/153/CEE do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1987, que fixa linhas
directrizes para a avaliaqo dos aditivos na alimentaqio para animais (JO n' L 64, de 7.3.1987,
p. 19).

Alimentos simples e compostos para animais

3. 377 L 0101: Directiva 77/101/CEE do Conselho, de 23 de Novembro de 1976, relativa A
comercializaio dos alimentos simples para animais (JO n* L 32, de 3.2.1977, p. 1), com as
alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 379 L 0372: Directiva 79/372/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979 (JO no L 86,
de 6.4.1979, p. 29)

- 379 L 0797: Primeira Directiva 79/797/CEE da Comissio, de 10 de Agosto de 1979
(JO n0 L 239, de 22.9.1979, p. 53)
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- 380 L 0510: Segunda Directiva 80/510/CEE da Comissdo, de 2 de Maio de 1980
(JO n* L 126, de 21.5.1980, p. 12)

- 382 L 0937: Terceira Directiva 82/937/CEE da Comissio, de 21 de Dezembro de 1982
(JO n0 L 383, de 31.12.1982, p. 11)

- 386 L 0354: Directiva 86/354/CEE do Conselho, de 21 de Julho de 1986 (JO no L 212,
de 2.8.1986, p. 27)

- 387 L 0234: Directiva 87/234/CEE da Comissio, de 31 de Marqo de 1987 (JO n° L 102,
de 14.4.1987, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE do Conselho, de 4 de Dezembro de 1990
(JO no L 353, de 17.12.1990, p. 48).

Sem prejufzo do disposto na directiva,

- a Sukcia pode manter a sua legislaqo nacional em matdria de farinha de came e outros
produtos obtidos a partir de materials de alto risco na acepqdo do artigo 3 da Directiva

90/667/CEE do Conselho. As Partes Contratantes voltardo a analisar a questdo em 1995;

- a Sufqa e o Liechtenstein podem manter as respectivas legislaq6es nacionais relativamente
A proibiqio de amendoins at6 31 de Dezembro de 1994.

4. 379 L 0373: Directiva 79/373/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa a

comercializaqlo de alimentos compostos para animais (JO n0 L 86, de 6.4.1979, p. 30), corn
as ateraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 380 L 0509: Primeira Directiva 80/509/CEE da Comissio, de 2 de Maio de 1980
(JO n' L 126, de 21.5.1980, p. 9)

- 380 L 0695: Segunda Directiva 80/695/CEE da Comissio, de 27 de Junho de 1980
(JO n° L 188, de 22.7.1980, p. 23)

- 382 L 0957: Terceira Directiva 82/957/CEE da Comissdo, de 21 de Dezembro de 1982
(JO n0 L 386, de 31.12.1982, p. 46)

- 386 L 0354: Directiva 86/354/CEE do Conselho, de 21 de Julho de 1986 (JO n* L 212,
de 2.8.1986, p. 27)

- 387 L 0235: Directiva 87/235/CEE da Comissio, de 31 de Marqo de 1987 (JO n' L 102,
de 14.4.1987, p. 34)

- 390 L 0044: Directiva 90/44/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro de 1990 (JO n ° L 27, de
31.1.1990, p. 35)

Sem prejufzo do disposto na directiva,

- a Su6cia pode manter a sua legislaqo nacional em matdria de farinha de came e outros
produtos obtidos a partir de materiais de alto risco na acepqo do artigo 30 da Directiva
90/667/CEE do Conselho. As Partes Contratantes voltar~o a analisar a questio em 1995;
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- a Sufqa e o Liechtenstein podem manter as respectivas legislag6es nacionais relativamente
a proibiqAo de amendoins atd 31 de Dezembro de 1994.

5. 380 L 511: Directiva 80/51 1/CEE da Comissgo, de 2 de Maio de 1980, que autoriza, em certos
casos, a comercializarAo dos alimentos compostos em embalagens ou recipientes nio fechados
(JO no L 126, d- 21.5.1980, p. 14).

6. 382 L 0475: Directiva 82/475/CEE da Comisslo, de 23 de Junho de 1982, que fixa as
categorias de ingredientes que podem ser utilizados na marcaqAo dos alimentos compostos para
animais domesticos (JO no L 213, de 21.7.1982, p. 27), corn as alteraq6es que Ihe foram
introduzidas por:

- 391 L 0334: Directiva 91/334/CEE da Comissdo, de 6 de Junho de 1991 (JO n* L 184,
de 10.7.1991, p. 27)

- 391 L 0336: Directiva 91/336/CEE da Comissdo, de 10 de Junho de 1991 (JO n' L 185,
de 17.7.1991, p. 31).

7. 386 L 0174: Directiva 86/174/CEE da Comissio, de 9 de Abril de 1986, que fixa o mdtodo de
c~lculo do valor energdtico dos alimentos compostos destinados As ayes de capoeira
(JO n* L 130, de 6.5.1986, p. 53).

8. 391 L 0357: Directiva 91/357/CEE da Comissdo, de 13 de Junho de 1991, que fixa as
categorias de ingredientes que podem ser utilizadas na rotulagem dos alimentos compostos
destinados a animais, com excepqdo dos animais de companhia (JO n' L 185, de
17.7.1991, p. 34).

Bioprotetnas e similares

9. 382 L 0471: Directiva 82/471/CEE da Comisso, de 30 de Junho de 1982, relativa a certos
produtos utilizados na alimentaq~o dos animais (JO n' L 213, de 21.7.1982, p. 8), corn as
ateraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 385 L 0509: Segunda Directiva 85/509/CEE da Comiss~o, de 6 de Novembro de 1985
(JO n0 L 314, de 23.11.1985; p. 25)

- 386 L 0530: Directiva 86/530/CEE da Comissio, de 28 de Outubro de 1986 (JO n° L 312,
de 7.11.1986, p. 39)

- 388 L 0485: Directiva 88/485/CEE da Comiss o, de 26 de Julho de 1988 (JO n' L 239,
de 30.8.1988, p. 36)

- 389 L 0520: Directiva 89/520/CEE da Comissdo, de 6 de Setembro de 1989 (JO n* L 270,
de 19.9.1989, p. 13)

- 390 L 0439: Directiva 90/439/CEE da Comisslo, de 24 de Julho de 1990 (JO no L 227,
de 21.8. 1990, p. 33).
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Para efeitos do presente Acordo, as disposiq6es da directiva slo adaptadas da seguinte forma:

Para a aplicag~o da directiva,

- At6 1 de Janeiro de 1993, os Estados da EFTA devem apresentar os processos relativos aos
produtos abrangidos pelos grupos de microrganismos referidos nos pontos 1.1 e 1.2 do
Anexo, autorizados pelos Estados da EFTA mas nio na Comunidade, em conformidade
corn as directrizes da Directiva 83/288/CEE.

Os processos devem ser redigidos, pelo menos, em ingles. Aldm disso, deve ser redigido
em ingles, frances e alem~o um breve sumdrio destinado a publicagdo que fornera as
informaq6es de base constantes dos processos;

- Antes de 1 de Janeiro de 1995, as autorizaq6es nacionais concedidas pelos Estados da
EFTA serdo decididas em conformidade corn o procedimento previsto no artigo 130. Na
pendencia da adopqdo de uma decisdo pela Comunidade Econ6mica Europeia, os Estados
da EFTA podem, relativamente aos produtos comercializados nos seus territ6rios, manter
as respectivas autorizaq6es nacionais.

10. 383 L 0228: Directiva 83/228/CEE do Conselho, de 18 de Abril de 1983, que diz respeito A
fixagdo de linhas directrizes para a avaliaqio de certos produtos utilizados na alimentaqdo dos
animais (JO n' L 126, de 13.5.1983, p. 23).

11. 385 D 0382: Decisdo 85/382/CEE da Comissdo, de 10 de Julho de 1985, que profbe a
utilizaqao, na alimentarao animal, de produtos proteicos obtidos a partir de leveduras do tipo
Candida* cultivadas sobre n-alcanos (JO n' L 217, de 14.8.1985, p. 27).

Mtodos de andlise e de controlo

12. 370 L 0373: Directiva 70/373/CEE do Conselho, de 20 de Julho de 1970, relativa A introduqAo
de modos de colheita de amostras e de mdtodos de anadlise comunitrios para o controlo oficial
dos alimentos para animais (JO n' L 170, de 3.8.1970, p. 2), corn as alteraq6es que Ihe foram
introduzidas por:

- 372 L 0275: Directiva 72/275/CEE do Conselho, de 20 de Julho de 1972 (JO n' L 171,
de 29.7.1972, p. 39).

13. 371 L 0250: Primeira Directiva 71/250/CEE da Comisslo, de 15 de Junho de 1971, que fixa
os mtodos de andlise comunitrios para o controlo oficial dos alimentos para animals
(JO n* L 155, de 12.7.1971, p. 13), corn as alteraq6es que lhe foram introduzidas por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE da Comisslo, de 30 de Julho de 1981 (JO n* L 246,
de 29.8.1981, p. 32).

14. 371 L 0393: Segunda Directiva 71/393/CEE da Comissio, de 18 de Novembro de 1971, que
fixa os mOtodos de andlise comunitArios para o controlo oficial dos alimentos para animais
(JO no L 279, de 20.12.1971, p. 7), corn as alteraqaes que lhe foram introduzidas por:

- 373 L 0047: Directiva 73/47/CEE da Comisslo, de 5 de Dezembro de 1972 (JO n' L 83,
de 30.3.1973, p. 35)

Vol. 1813, 1-31121



400 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

- 381 L 0680: Directiva 81/608/CEE da Comissfo, de 30 de Julho de 1981 (JO n' L 246,
de 29.8.1981, p. 32)

- 384 L 0004: Directiva 84/4/CEE da Comiss~o, de 20 de Dezembro de 1983 (JO no L 15,
de 18.1.1984, p. 28).

15. 372 L 0199: Terceira Directiva 72/199/CEE da Comissdo, de 27 de Abril de 1972, que fixa os
mdtodos de and1ise comunitArios para o controlo dos alimentos para animais (JO no L 123, de
29.5.1972, p. 6), corn as alterag6es que Ihe foram introduzidas por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE da Comissdo, de 30 de Julho de 1981 (JO n' L 246,

de 29.8.1981, p. 32)

- 384 L 0004: Directiva 84/4/CEE da Comissgo, de 20 de Dezembro de 1983 (JO n° L 15,
de 18.1.1984, p. 28).

16. 373 L 0046: Quarta Directiva 373/46/CEE da Comisso, de 5 de Dezembro de 1972, que
estabelece m~todos de an~lise comunit~xios para o controlo oficial dos alimentos para animais

(JO no L 83, de 30.3.1973, p. 21), com as alterag6es que lhe foram introduzidas por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE da Comissdo, de 30 de Julho de 1981 (JO n* L 246,
de 29.8.1981, p. 32).

17. 374 L 0203: Quinta Directiva 74/203/CEE da Comissdo, de 25 de Marqo de 1974, que fixa

m6todos comunitrios de anIise para o controlo oficial dos alimentos para animais
(JO n' L 108, de 22.4.1974, p. 7), corn as alteraq6es que lhe foram introduzidas por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE da Comissdo, de 30 de Julho de 1981 (JO n' L 246,
de 29.8.1981, p. 32).

18. 375 L 0084: Sexta Directiva 75/84/CEE da Comiss.o, de 20 de Dezembro de 1974, que fixa

m6todos comunitArios de and]ise para o controlo oficial dos alimentos para animais (JO n0 L 32,
de 5.2.1975, p. 26), corn as alterag6es que Ihe foram introduzidas por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE da Comissdo, de 30 de Julho de 1981 (JO n' L 246,
de 29.8.1981, p. 32).

19. 376 L 0371: Primeira Directiva 76/371/CEE da Comissdo, de I de Marco de 1976, que fixa

as formas de recolha comunitlrias de amostras para o controlo oficial dos alimentos para
animais (JO n0 L 102, de 15.4.1976, p. 1).

20. 376 L 0372: Sdtima Directiva 76/372/CEE da Comisslo, de 1 de Marqo de 1976, que fixa os
m6todos de an~1ise comunitArios para o controlo oficial dos alimentos para animals
(JO no L 102, de 15.4.1976, p. 8), com as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE da Comiss.o, de 30 de Julho de 1981 (JO no L 246,
de 29.8.1981, p. 32).
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21. 378 L 0633: Oitava Directiva 78/633/CEE da Comissao, de 15 de Junho de 1978, que fixa os
mdtodos comunitArios para o controlo oficial dos alimentos para animals (JO no L 206, de
29.7.1978, p. 43), corn as alteraq6es que lhe foram introduzidas por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE da Comissdo, de 30 de Juiho de 1981 (JO n* L 246,
de 29.8.1981, p. 32)

- 384 L 0004: Directiva 84/4/CEE da Comissdo, de 20 de Dezembro de 1983 (JO no L 15,
de 18.1.1984, p. 28).

22. 381 L 0715: Nona Directiva 81/715/CEE da Comissdo, de 31 de Julho de de 1981, que
estabelece a fixaqdo de mdtodos de andIise comunitrios para controlo oficial dos alimentos dos
animais (JO n' L 257, de 10.9.1981, p. 38).

23. 384 L 0425: D~cima Directiva 84/425/CEE da Comissdo, de 25 de Julho de 1984, que
estabelece a fixaqlo de mdtodos de ana1ise comunitArios para fiscalizaqdo oficial dos alimentos
dos animais (JO n* L 238, de 6.9.1984, p. 34).

Produtos e substOtncias indesejdveis

24. 374 L 0063: Directiva 74/63/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1973, relativa A fixaqao
de teores miximos em substAncias e produtos indesejdveis nos alimentos para animais
(JO n' L 38, de 11.2.1974, p. 31), corn as alteraq6es que the foran introduzidas por:

- 376 L 0934: Directiva 76/934/CEE da Comissdo, de I de Dezembro de 1976
(JO n' L 364, de 31.12.1976, p. 20)

- 380 L 0502: Directiva 80/502/CEE do Conselho, de 6 de Maio de 1980 (JO n' L 124, de
20.5.1980, p. 17)

- 383 L 0381: Terceira Directiva 83/381/CEE da Comiss~o, de 28 de Julho de 1983
(JO n0 L 222, de 13.8.1983, p. 31)

- 386 L 0299: Quarta Directiva 86/299/CEE da Comissdo, de 3 de Junho de 1986
(JO n0 L 189, de 11.7.1986, p. 40)

- 386 L 0354: Directiva 86/354/CEE do Conselho, de 21 de Julho de 1986 (JO n0 L 212,
de 2.8.1986, p. 27)

- 387 L 0238: Directiva 87/238/CEE da Comissio, de 1 de Abril de 1987 (JO no L 110, de
25.4.1987, p. 25)

- 387 L 0519: Directiva 87/519/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1987 (JO n0 L 304,
de 27.10.1987, p. 38)

- 391 L 126: Directiva 91/126/CEE da Comisso, de 13 de Fevereiro de 1991 (JO n0 L 60,
de 7.3.1991, p. 16)

- 391 L 0132: Directiva 91/132/CEE do Conselho, de 4 de Marqo de 1991 (JO n° L 66, de
13.3.1991, p. 16).

Sem prejufzo do disposto na directiva, no que diz respeito A aflatoxina, a Su6cia pode manter
a sua legislardo nacional. As Partes Contratantes voltardo a analisar a questdo em 1995.
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m. QUESTOES FITOSSANITARIAS

Ndo sdo aplicdveis as disposiq6es em matdria de relaq6es corn pafses terceiros e controlos fronteiriqos
previstas nos actos referidos no presente Capftulo.

SEMENTES

ACTOS REFERIDOS

1. ACTOS DE BASE

1. 366 L 0400: Directiva de 66/400/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1966, relativa A
comercializaq~o de sementes de beterrabas (JO no 125, de 11.7.1966, p. 2290/66), com as
alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 369 L 0061: Directiva de 69/61/CEE do Conselho, de 18 de Fevereiro de 1969
(JO n* L 48, de 26.2.1969, p. 4)

- 371 L 0162: Directiva 71/162/CEE do Conselho, de 30 de Marqo de 1971 (JO n0 L 87,
de 17.4.1971, p. 24)

- 372 L 0274: Directiva 72/274/CEE do Conselho, de 20 de Julho de 1972 (JO n* L 171,
de 29.7.1972, p. 37)

- 372 L 0418: Directiva 72/418/CEE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1972
(JO n' L 287, de 26.12.1972, p. 22)

- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1973
(JO n* L 356, de 27.12.1973, p. 79)

- 375 L 0444: Directiva 75/444/CEE do Conselho, de26 de Junho de 1975 (JO n' L 196,
de 26.7.1975, p. 6)

- 376 L 0331: Primeira Directiva 76/331/CEE, da Comissio, de 29 de Marqo de 1976
(JO no L 83, de 30.3. 1976, p. 34)

- 378 L 0055: Directiva 78/55/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1977
(JO n' L 16, de 20.1.1978, p. 23)

- 378 L 0692: Directiva 78/692/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978 (JO n' L 236,
de 26.8.1978, p. 13)

- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEE da Comissio, de 14 de Janeiro de 1987 (JO n* L 49,
de 18.2.1987, p. 39)

- 388 L 0095: Directiva 88/95/CEE da Comissdo, de 8 de Janeiro de 1988 (JO n* L 56,
de 2.3.1988, p. 42)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1988 (JO n* L 151,
de 17.6.1988, p. 82)
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- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1988 (JO no L 187,
de 16.7.1988, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE do Conselho, de 4 de Dezembro de 1990
(JO no L 353, de 17.12.1990, p. 48).

2. 366 L 0401: Directiva 66/401/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1966, relativa A
comercializaqio de sementes de plantas forrageiras (JO n0 L 125, de 11.7.1966, p. 2298/66),
corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 1 72 B: Acto relativo ks condi96es de adesio e As adaptaq6es dos Tratados - Adeso
do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Gri-Bretanha e da Irlanda do
Norte (JO no L 73, de 27.3.1972, p. 76)

- 378 L 0055: Directiva 78/55/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1977
(J0 n0 L 16, de 20.1.1978, p. 23)

- 378 L 0386: Primeira Directiva 78/386/CEE da Comisso, de 18 de Abril de 1978
(JO no L 113, de 25.4.1978, p. 1)

- 378 L 0692: Directiva 78/692/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978 (JO nI L 236,
de 26.8.1978, p. 13)

- 378 L 1020: Directiva 78/1020/CEE do Conselho, de 5 de Dezembro de 1978
(JO n' L 350, de 14.12.1978, p. 27)

- 379L 0641:Directiva79/641/CEEdaComissdo, de27 de Junho de 1979(JO n* L 183,
de 19.7.1979, p. 13)

- 379 L 0692: Directiva 79/692/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1979 (JO n* L 205,

de 13.8.1979, p. 1)

- 380 L 0754: Directiva 80/754/CEE da Comissdo, de 17 de Julho de 1980 (JO no L 207,
de 9.8.1980, p. 36)

- 381 L 0126: Directiva 81/126/CEE da Comissdo, de 16 de Fevereiro de 1981

(JO n* L 67, de 12.3.1981, p. 36)

- 382 L 0287: Directiva 82/287/CEE da Comissio, de 13 de Abril de 1982 (JO n' L 131,
de 13.5.1982, p. 24)

- 385 L 0038: Directiva 85/38/CEE da Comisso, de 14 de Dezembro de 1984
(JO no L 16, de 19.1.1985, p. 41)

- 385 D 0370: Decisfo 85/370/CEE da Comisslo, de 8 de Julho de 1985 (JO n' L 209,
de 6.8.1985, p. 41)

- 386D0153:Decislo86/153/CEEdaComissio, de25 de Marqo de 1986(JO n' L 115,
de 3.5.1986, p. 26)

- 386 L 0155: Directiva 86/155/CEE do Conselho, de 22 de Abril de 1986 (JO n0 L 118,

de 7.5.1986, p. 23)
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- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEEda Comissdo, de 14 de Janeiro de 1987 (JO no L 49,
de 18.2.1987, p. 39)

- 387 L 0480: Directiva 87/480/CEE da Comissio, de 9 de Setembro de 1987
(JO no L 273, de 26.9.1987, p. 43)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1988 (JO n* L 15 1,
de 17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1988 (JO no L 187,
de 16.7.1988, p. 31)

- 389 L 0100: Directiva 89/ 100/CEE da Comisslo, de 20 de Janeiro de 1989 (JO n0 L 38,
de 10.2.1989, p. 36)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE do Conselho, de 4 de Dezembro de 1990
(JO n' L 353, de 17.12.1990, p. 48).

Sem prejufzo do disposto na directiva:

a) A Finlindia pode permitir, durante um perfodo que termina em 31 de Dezembro
de 1996, salvo decis.o em contrdrio das Partes Contratantes, a comercializaqlo no seu
territ6rio de
- sementes produzidas a nfvel nacional que nfo satisfaqam as exigencias da

Comunidade Econ6mica Europeia no que se refere A germinaqdo,
- sementes de quaisquer espdcies da categoria -sementes comerciais.

(.kauppasiemen./handelsutside.) tal como definida na legislaqdo finlandesa em
vigor;

b) A Noruega pode permitir, durante um perfodo que termina em 31 de Dezembro de 1996,
salvo decis~o em contr.rio das Partes Contratantes, a comercializaqdo no seu territ6rio
de sementes produzidas a nfvel nacional que nto satisfaqam as exigncias da Comunidade
Econ6mica Europeia no que se refere A germinaqdo.

3. 366 L 0402: Directiva 66/402/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1966, relativa k
comercializago de sementes de cereais (JO n' 125, de 11.7.1966, p. 2309/66), corn as
alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 369 L 0060: Directiva 69/60/CEE do Conselho, de 18 de Fevereiro de 1969 (JO n* L 48,
de 26.2.1969, p. 1)

- 371 L 0162: Directiva 71/162/CEE do Conselho, de 30 de Marco de 1971 (JO n* L 87,
de 17.4.1971, p. 24)

- 1 72 B: Acto relativo s condig6es de adesdo e As adaptaq6es dos Tratados - Adesio do
Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da GrA-Bretanha e da Irlanda do Norte
(JO n0 L 73, de 27.3.1972, p. 76)

- 372 L 0274: Directiva 72/274/CEE do Conselho, de 20 de Julho de 1972 (JO n" L 171,
de 29.7.1972, p. 37)

- 372 L 0418: Directiva 72/418/CEE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1972
(JO no L 287, de 26.12.1972, p. 22)

- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1973
(JO no L 356, de 27.12.1973, p. 79)
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- 375 L 0444: Directiva 75/444/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1975 (JO no L 196,
de 26.7.1975, p. 6)

- 378 L 0055: Directiva 78/55/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1977 (JO no L 16,
de 20.1.1978, p. 23)

- 378 L 0387: Primeira Directiva 78/387/CEE da Comiss~o, de 18 de Abril de 1978
(JO no L 113, de 25.4.1978, p. 13)

- 378 L 0692: Directiva 78/692/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978 (JO no L 236,
de 26.8.1978, p. 13)

- 378 L 1020: Directiva 78/1020/CEE do Conselho, de 5 de Dezembro de 1978
(JO no L 350, de 14.12.1978, p. 27)

- 379 L 0641: Directiva 79/641/CEE da Comissdo, de 27 de Junho de 1979 (JO n' L 183,

de 19.7.1979, p. 13)

- 379 L 0692: Directiva 79/692/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1979 (JO no L 205,
de 13.8.1979, p. 1)

- 381 L 0126: Directiva 81/126/CEE da Comissio, de 16 de Fevereiro de 1981 (JO n0 L 67,
de 12.3.1981, p. 36)

- 386 D 0153: Decis~o 86/153/CEE da Comissdo, de 25 de Marqo de 1986 (JO n* L 115,
de 3.5.1986, p. 26)

- 386 L 0155: Directiva 86/155/CEE do Conselho, de 22 de Abril de 1986 (JO n* L 118,
de 7.5.1986, p. 23)

- 386 L 0320: Directiva 86/320/CEE da Comiss~o, de 20 de Junho de 1986 (JO n' L 200,
de 23.7.1986, p. 38)

- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEE da Comiss~o, de 14 de Janeiro de 1987 (JO n' L 49,
de 18.2.1987, p. 39)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1988 (JO n* L 151,
de 17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1988 (JO n* L 187,
de 16.7.1988, p. 31)

- 388 L 0506: Directiva 88/506/CEE da Comiss~o, de 13 de Setembro de 1988
(JO n* L 274, de 6.10.1988, p. 44)

- 389 D 0101: Decisio 89/101/CEE da ComissAo, de 20 de Janeiro de 1989 (JO n' L 38,
de 10.2.1989, p. 37)

- 389 L 0002: Directiva 89/2/CEE da Comissgo, de 15 de Dezembro de 1988 (JO n' L 5,
de 7.1.1989, p. 31)
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- 390 L 0623: Directiva 90/623/CEE da Comissdo, de 7 de Novembro de 1990
(JO no L 333, de 30.11.1990, p. 65)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE do Conselho, de 4 de Dezembro de 1990
(JO no L 353, de 17.12.1990, p. 48).

Ser prejufzo do disposto na directiva:

a) A FinlAndia pode permitir, durante um perfodo que termina em 31 de Dezembro de 1996,
salvo decisdo em contrdrio das Partes Contratantes, a comercializagio no seu territ6rio de
- sementes de aveia, cevada, trigo e centeio que nlo satisfaqam as exigencias da

presente directiva no que diz respeito ao ndrmero mtximo de geraq6es de sementes da
categoria *sementes certificadas. (oval iosiemen/wel itutside'),

- sementes produzidas a nfvel nacional que ndo satisfaqam as exigencias da Comunidade
Econ6mica Europeia no que diz respeito germinaqio,

- sementes de quaisquer esp&cies da categoria .sementes comerciais*
(,kauppasiemen./handelsuts.de.), tal como definida na legislagAo finlandesa em
vigor;

b) A Noruega pode permitir, durante um perfodo que termina em 31 de Dezembro de 1996,
salvo decislo em contrtrio das Partes Contratantes, a comercializaqAo no seu territ6rio de
sementes produzidas a nfvel nacional que nao satisfaqam as exig~ncias da Comunidade
Econ6mica Europeia no que diz respeito A germinaqdo.

4. 369 L 0208: Directiva 69/208/CEE do Conselho, de 30 de Junho de 1969, relativa A
comercializaqdo de sementes de plantas oleaginosas e de fibras (JO n* L 169, de 10.7.1969,
p. 3), com as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 371 L 0162: Directiva 71/162/CEE do Conselho, de 30 de Marqo de 1971 (JO n* L 87,
de 17.4.1971, p. 24)

- 372 L 0274: Directiva 72/274/CEE do Conselho, de 20 de Julho de 1972 (JO n* L 171,
de 29.7.1972, p. 37)

- 372 L 418: Directiva 72/418/CEE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1972 (JO n* L 287,
de 26.12.1978, p. 22)

- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1973
(JO n* L 356, de 27.12.1973, p. 79)

- 375 L 0444: Directiva 75/444/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1975 (JO n' L 196,
de 26.7.1975, p. 6)

- 378 L 0055: Directiva 78/55/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1977 (JO n* L 16,
de 20.1.1978, p. 23)

- 378 L 0388: Primeira Directiva 78/388/CEE da Comissao, de 18 de Abril de 1978
(JO n0 L 113, de 25.4.1978, p. 20)

- 378 L 0692: Directiva 78/692/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978 (JO n* L 236,
de 26.8.1978, p. 13)
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- 378 L 1020: Directiva 78/1020/CEE do Conselho, de 5 de Dezembro de 1978
(JO n0 L 350, de 14.12.1978, p. 27)

- 379 L 0641: Directiva 79/641/CEE da Comissdo, de 27 de Junho de 1979 (JO no L 183,

de 19.7.1979, p. 13)

- 380 L 0304: Directiva 80/304/CEE da Comissio, de 25 de Fevereiro de 1980 (JO no L 68,
de 14.3.1980, p. 33)

- 381 L 0126: Directiva 81/126/CEE da Comissio, de 16 de Fevereiro de 1981 (JO n0 L 67,

de 12.3.1981, p. 36)

- 382 L 0287: Directiva 82/287/CEE da Comissdo, de 13 de Abril de 1982 (JO n* L 131,
de 13.5.1982, p. 24)

- 382 L 0727: Directiva 82/727/CEE do Conselho, de 25 de Outubro de 1982 (JO n0 L 310,
de 6.11.1982, p. 21)

- 382 L 0859: Directiva 82/859/CEE da Comiss~o, de 2 de Dezembro de 1982
(JO n0 L 357, de 18.12.1982, p. 31)

- 386 L 0155: Directiva 86/155/CEE do Conselho, de 22 de Abril de 1986 (JO n' L 118,

de 7.5.1986, p. 23)

- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEE da ComissAo, de 14 de Janeiro de 1987 (JO n* L 49,
de 18.2.1987, p. 39)

- 387 L 0480: Directiva 87/480/CEE da Comissgo, de 9 de Setembro de 1987 (JO n0 L 273,
de 26.9.1987, p. 43)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1988 (JO n° L 151,

de 17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1988 (JO n' L 187,
de 16.7.1988, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE do Conselho, de 4 de Dezembro de 1990 (JO n°

L 353, de 17.12.1990, p. 48).

5. 370 L 0457: Directiva 70/457/CEE do Conselho, de 29 de Setembro de 1970, que diz respeito

ao catglogo comum das variedades das esp6cies de plantas agrfcolas (JO n' L 225, de

12.10.1970, p. 1), corn as aheraoes que Ihe foram introduzidas por:

- 372 L 0418: Directiva 72/418/CEE do Conselho, de 6 de Dezembro 1972 (JO n° L 287,

de 26.12.1972, p. 22)

- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE do Conselho, de I I de Dezembro de 1973

(JO n0 L 356, de 27.12.1973, p. 79)

- 376 D 0687: Decisio 76/687/CEE da Comissdo, de 30 de Junho de 1976 (JO n° L 235,

de 26.8.1976, p. 21)
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- 378 D 0122: Decislo 78/122/CEE da Comiss~o, de 28 de Dezembro de 1977 (JO n0 L 41,
de 11.2.1978, p. 34)

- 379 D 0095: Decisdo 79/95/CEE da Comissdo, de 29 de Dezembro de 1978 (JO n0 L 22,
de 31.1.1979, p. 21)

- 379 L 0692: Directiva 79/692/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1979 (JO no L 205,
de 13.8.1979, p. 1)

- 379 L 0967: Directiva 79/967/CEE do Conselho, de 12 de Novembro de 1979
(JO no L 293, de 20.11.1979, p. 16)

- 381 D 0436: Decisdo 81/436/CEE da Comissio, de 8 de Maio de 1981 (JO no L 167, de
24.6.1981, p. 29)

- 381 D 0888: Decisdo 81/888/CEE da Comissio, de 19 de Outubro de 1981 (JO no L 324,
de 12.11.1981, p. 28)

- 382 D 0041: Decis.o 82/41/CEE da Comissdo, de 29 de Dezembro de 1981 (JO no L 16,
de 22.1.1982, p. 50)

- 383 D 0297: Decisao 83/297/CEE da Comissdo, de 6 de Junho de 1983 (JO no L 157, de
15.6.1983, p. 35)

- 386 L 0155: Directiva 86/155/CEE do Conselho, de 22 de Abril de 1986 (JO no L 118,
de 7.5.1986, p. 23)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1988 (JO no L 187,
de 16.7.1988, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE do Conselho, de 4 de Dezembro de 1990 (JO no
L 353, de 17.12.1990, p. 48).

Sem prejufzo do disposto na directiva:

- logo ap6s a entrada em vigor do Acordo, as Partes Contratantes elaborardo conjuntamente
um catg1ogo comum de variedades que inclua igualmente as variedades dos Estados da
EFTA que preencham os requisitos previstos no Acto. Este catflogo comum deve estar
conclufdo atd 31 de Dezembro de 1995;

- atd A entrada em vigor do catAlogo elaborado conjuntamente, os Estados da EFTA
continuardo a aplicar os catdlogos nacionais de variedades.

6. 370 L 0458: Directiva 70/458/CEE do Conselho, de 29 de Setembro de 1970, respeitante k
comercializaq.o das sementes de produtos hortfcolas (JO no L 225, de 12.10.1970, p. 7), corn
as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 371 L 0162: Directiva 71/162/CEE do Conselho, de 30 de Marqo de 1971 (JO no L 87,
de 17.4.1971, p. 24)
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- 372 L 0274: Directiva 72/274/CEE do Conselho, de 20 de Julho de 1972 (JO no L 171,
de 29.7.1972, p. 37)

- 372 L 0418: Directiva 72/418/CEE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1972
(JO n' L 287, de 26.12.1972, p. 22)

- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1973
(JO n ° L 356, de 27.12.1973, p. 79)

- 376 L 0307: Directiva 76/307/CEE do Conselho, de 15 de Marqo de 1976 (JO n0 L 72,
de 18.3.1976, p. 16)

- 378 L 0055: Directiva 78/55/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1977 (JO no L 16,
de 20.1.1978, p. 23)

- 378 L 0692: Directiva 78/692/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978 (JO n* L 236,
de 26.8.1978, p. 13)

- 379 D 0355: Decisdo 79/355/CEE da Comissio, de 20 de Marqo de 1979 (JO n° L 84, de
4.4.1979, p. 23)

- 379 L 0641: Directiva 79/641/CEE da Comissdo, de 27 de Junho de 1979 (JO n* L 183,
de 19.7.1979, p. 13)

- 379 L 0692: Directiva 79/692/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1979 (JO n' L 205,
de 13.8.1979, p. 1)

- 379 L 0967: Directiva 79/967/CEE do Conselho, de 12 de Novembro de 1979
(JO n' L 293, de 20.11.1979, p. 16)

- 381 D 0436: Decisdo 81/436/CEE da Comissio, de 8 de Maio de 1981 (JO n° L 167, de
24.6.1981, p. 29)

- 381 D 0888: Decisdo 81/888/CEE da Comisslo, de 19 de Outubro de 1981 (JO n° L 324,
de 12.11.1981, p. 28)

- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEE da Comissao, de 14 de Janeiro de 1987 (JO n' L 49,
de 18.2.1987, p. 39)

- 387 L 0481: Directiva 87/481/CEE da Comissdo, de 9 de Setembro de 1981 (JO n0 L 273,
de 26.9.1987, p. 45)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1988 (JO n' L 151,
de 17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1988 (JO n' L 187,
de 16.7.1988, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE do Conselho, de 4 de Dezembro de 1990
(JO n* L 353, de 17.12.1990, p. 48).
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7. 372 L 0168: Directiva 72/168/CEE da Comissio, de 14 de Abril de 1972, que diz respeito A
fixaqao dos caracteres e das condiq5es mfnimas para o exame das variedades das esp~cies de
produtos hortfcolas (JO n0 L 103, de 2.5.1972, p. 6).

8. 372 L 0180: Directiva 72/180/CEE da Comissdo, de 1 de Abril de 1972, relativa A fixaqao dos
caracteres e das condiq6es mfnimas para o exame de variedades das espdcies de plantas agrfcolas
(JO no L 108, de 8.5.1972, p. 8).

9. 374 L 0268: Directiva 74/268/CEE da Comissio, de 2 de Maio de 1974, que fixa condiq6es
especiais no que diz respeito A presenqa de Avena fatua nas sementes de plantas forrageiras e
de cereais (JO n' L 141, de 24.5.1974, p. 19), corn as alteraq6es que Ihe foram introduzidas
por:

- 378 L 0511: Directiva 78/511/CEE da Comissto, de 24 de Maio de 1978 (JO no L 157,
de 15.6.1978, p. 34).

2. ACTOS DE EXECUO AO

10. 375 L 0502: Directiva 75/502/CEE da Comissdo, de 25 Julho de 1975, que limita a
comercializaqdo de sementes de Poa Pratensis L. bs sementes que tenham sido oficialmente
certificadas como sementes de base. ou ,sementes certificadas. (JO no L 228, de 29.8.1975,
p. 23).

11. 380 D 0755: Decisdo 80/755/CEE da Comissdo, de 17 de Julho de 1980, que autoriza a
aposiqdo das indicaq6es prescritas nas embalagens das sementes de cereais (JO no L 207, de
9.8.1980, p. 37), corn as alteraq6es que the foram introduzidas por"

- 381 D 0109: Decisdo 81/109/CEE da Comissdo, de 10 de Fevereiro de 1981 (JO no L 64,
de 11.3.1981, p. 13).

12. 381 D 0675: Decisio 81/675/CEE da Comissdo, de 28 de Julho de 1981, que verifica que certos
sistemas de fecho sAo -sistemas de fecho nao recuperdveis-, nos termos das
Directivas 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE do Conselho
(JO n' L 246, de 29.8.1981, p. 26), corn as alteraq6es que the foram introduzidas por:

- 386 D 0563: Decisdo 86/563/CEE da Comissdo, de 12 de Novembro de 1986
(JO n' L 327, de 22.12.1986, p. 50).

13. 386 L 0109: Directiva 86/109/CEE da Comissdo, de 27 de Fevereiro de 1986, que limita a
comercializaqdo das sementes de certas esp6cies de plantas forrageiras e de plantas oleaginosas
e de fibras U sementes que tenham sido oficialmente certificadas como sendo osementes de
base. ou .sementes certificadas- (JO n* L 93, de 8.4.1986, p. 21), corn as alteraq6es que Ihe
foram introduzidas por:

- 389 L 0424: Directiva 89/424/CEE da Comisslo, de 30 de Junho de 1989 (JO n* L 196,
de 12.7.1989, p. 50)

- 391 L 0376: Directiva 91/376/CEE da Comissdo, de 25 de Junho de 1991 (JO n' L 203,
de 26.7.1991, p. 108).
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14. 387 D 0309: Decisdo 87/309/CEE da Comissdo, de 2 de Junho de 1987, que autoriza a aposiglo
das indicaq6es prescritas nas embalagens de sementes de determinadas esp~cies de plantas
forrageiras (JO no L 155, de 16.6.1987, p. 26), com as alteraq6es que Ihe foram introduzidas
por:

- 388 D 493: Decisdo 88/493/CEE da Comissdo, de 8 de Setembro de 1988 (JO no L 261,
de 21.9.1988, p. 27).

15. 389 L 0014: Directiva 89/14/CEE da Comissao, de 15 de Dezembro de 1989, que estabelece
os grupos de variedades de acelga e de beterraba vermelha referidos nas condiq6es de
isolamento das culturas previstas no Anexo I A Directiva 70/458/CEE do Conselho, relativa
comerciaJizaqio das sementes de produtos hortfcolas (JO n0 L 8, de 11.1.1989, p. 9).

16. 389 D 0374: Decisao 89/374/CEE da Comissao, de 2 de Junho de 1989, relativa A organizaqio
de uma experi~ncia tempordria ao abrigo da Directiva 66/402/CEE do Conselho, relativa A
comercializaqio de sementes de cereais, com vista a fixar as condiq6es a que devem obedecer
as culturas e as sementes de hfbridos de centeio (JO n' L 166, de 16.6.1989, p. 66).

17. 389 D 0540: Decislo 89/540/CEE da Comissdo, de 22 de Setembro de 1989, relativa A
organizaqio de uma experi~ncia tempordria no que respeita A comercializaqAo de sementes e
propdgulos (.O n* L 286, de 4.10.1989, p. 24).

18. 390 D 0639: Decisgo 90/639/CEE da Comissio, de 12 de Novembro de 1990, que estabelece
as denominag6es a atribuir s variedades derivadas das variedades de esp6cies de produtos
hortfcolas constantes da Decislo 89/7/CEE (JO n* L 348, de 12.12.1990, p. 1).

3. ACTOS QUE OS ESTADOS DA EFTA E o 6RGAO DE FISCALIZAI.AO DA EFTA
TOMARAO DEVIDAMENTE EM CONSIDERA(IAO

19. 370 D 0047: Decislo 70/47/CEE da ComissAo, de 22 de Dezembro de 1969, que dispensa a
Repiblica Francesa de aplicar a certas esp~cies as directivas do Conselho, de
14 de Junho de 1966, relativas A comercializaqio de sementes de plantas forrageiras e de cereais
(JO n' L 13, de 19.1.1970, p. 26), com as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 380 D 0301: Decisio 80/301/CEE da ComissAo, de 25 de Fevereiro de 1980 (JO n' L 68,
de 14.3.1980, p. 30).

20. 373 D 0083: Decislo 73/83/CEE do Conselho, de 26 de Marco de 1973, relativa A equivalencia
das inspecq6es de campo das culturas produtoras de sementes, efectuadas na Dinamarca, na
Irlanda e no Reino Unido (JO n* L 106, de 20.4.1973, p. 9) corn as alterag6es que Ihe foram
introduzidas por:

- 374 D 0350: DecisAo 74/350/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1974 (10 n' L 191, de
15.7.1974, p. 27).

21. 373 D 0188: Decisio 73/188/CEE da Comissdo, de 4 de Junho de 1973, que dispensa o
Reino Unido da Gri-Bretanha e a Irlanda do Norte de aplicar a certas esp6cies a directiva do
Conselho, de 29 de Setembro de 1970, relativa A comercializaqao de sementes de produtos
hortfcolas (JO n' L 194, de 16.7.1973, p. 16).
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22. 374D 0005: Decis~o 74/5/CEE da Comiss o, de 6 de Dezembro de 1973, que dispensao Reino

da Dinamarca de aplicar a certas esp6cies a directiva do Conselho, de 14 de Junho de 1966,
relativa A comercializaqAo de sementes de cereais (JO no L 12, de 15.1.1974, p. 13).

23. 374 D 0269: Decis~o 74/269/CEE da Comissdo, de 2 Maio de 1974, que autoriza certos

Estados-membros a adoptar disposiq6es mais rigorosas no que se refere A presenqa de Avena

farua nas sementes de plantas forrageiras e de cereais (JO no L 141, de 24.5.1974, p. 20), corn

as alteraq6es que Ihe foram introduzidas por:

- 378 D 0512: Decislo 78/512/CEE da Comissdo, de 24 de Maio de 1978 (JO n* L 157, de
15.6.1978, p. 35).

24. 374 D 0358: Decislo 74/358/CEE da Comissdo, de 13 de Junho de 1974, que dispensa a Irlanda
de aplicar a certas esp6cies a directiva do Conselho, de 29 de Setembro de 1970, relativa A

comercializaqAo de sementes de produtos hortfcolas (JO n* L 196, de 19.7.1974, p. 15), corn
as altera 6es que Ihe foram introduzidas por:

- 390 D 0209: Decisdo 90/209/CEE da Comissdo, de 19 de Abril de 1990 (JO n' L 108, de
28.4.1990, p. 104).

25. 374 D 0360: Decisdo 74/360/CEE da Comisslo, de 13 de Junho de 1974, que dispensa o Reino
Unido de aplicar a certas esp&cies a directiva do Conselho, de 30 de Junho de 1969, relativa A
comercializaqdo de sementes de oleaginosas e de plantas para fibras (JO n* L 196, de

19.7.1974, p. 18).

26. 374 D 0361: Decisio 74/361/CEE da Comissdo, de 13 de Junho de 1974, que dispensa o Reino

Unido de aplicar a certas esp6cies a directiva do Conselho, de 14 de Junho de 1966, relativa I
comercializaqdo de sementes de cereais (JO no L 196, de 19.7.1974, p. 19).

27. 374 D 0362: DecisAo 74/362/CEE da Comisso, de 13 de Junho de 1974, que dispensa o Reino
Unido de aplicar a certas espdcies a directiva do Conselho, de 14 de Junho de 1966, relativa A
comercializaqdo de sementes de plantas forrageiras (JO n' L 196, de 19.7.1974, p. 20).

28. 374 D 0366: Deciso 74/366/CEE da Comissdo de 13 de Junho de 1974, que autoriza
provisoriamente a Reptiblica Francesa a proibir a comercializagdo em Franqa de sementes de

feijdo ando da variedade .Sim- (JO n* L 196, de 19.7.1974, p. 24).

29. 374 D 0367: Decisdo 74/367/CEE da Comiss~o, de 13 de Junho de 1974, que autoriza

provisoriamente a Reptiblica Francesa a proibir a comercializaqAo em Franqa de sementes de

feij.o an-o da variedade ,Dustor* (JO n' L 196, de 19.7.1974, p. 25).

30. 374 D 0491: Decis~o 74/491/CEE da Comissio, de 17 de Setembro de 1974, que dispensa o
Reino da Dinamarca de aplicar a certas esp6cies a directiva do Conselho, de

30 de Junho de 1969, relativa A comercializaqdo de sementes de oleaginosas e de plantas para

fibras (JO n* L 267, de 3.10.1974, p. 18).

31. 374 D 0531: Decisdo 74/531/CEE da Comissio, de 16 de Outubro de 1974, que autoriza o
Reino dos Pafses Baixos a adoptar disposiq6es mais rigorosas no que se refere A presenqa de
Avena fatua nas sementes de cereais (JO n* L 299, de 7.11.1974, p. 13).
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32. 374 D 0532: Decisdo 74/532/CEE da Comiss8o, de 16 de Outubro de 1974, que dispensa a
Irlanda de aplicar a certas esp~cies as directivas do Conselho, de 14 de Junho de 1966, relativas
A comercializaqao de sementes de plantas forrageiras e de cereais e a directiva do Conselho, de
30 de Junho de 1969, relativa A comerciaizaqio de sementes de oleaginosas e de plantas para
fibras (JO no L 299, 7.11.1974, p. 14).

33. 375 D 0577: Decisdo 75/577/CEE da Comiss~o, de 30 de Junho de 1975, que autoriza a
Reptdblica Francesa a restringir a comercializaqio de sementes ou plantinhas de certas variedades
de esp(.cies de plantas agrfcolas (JO n* L 253, de 30.9.1975, p. 41).

34. 375 D 0578: DecisAo 75/578/CEE da ComissAo, de 30 de Junho de 1975, que autoriza o
GrAo-Ducado do Luxemburgo a restringir a comercializaqdo das sementes de certas variedades
de esp(cies de plantas agrfcolas (JO n' L 253, de 30.9.1975, p. 45), corn as alteraq6es que Ihe
foram introduzidas por:

- 378 D 0285: Decisdo 78/285/CEE da Comissdo, de 22 de Fevereiro de 1978 (JO n* L 74,
de 16.3.1978, p. 29).

35. 375 D 0752: Decislo 75/752/CEE da Comissao, de 20 de Novembro de 1975, que dispensa o
Reino Unido de aplicar a Directiva 70/458/CEE do Conselho a certas esp~cies de produtos
hortfcolas (JO no L 319, de 10.12.1975, p. 12).

36. 376 D 0219: Decis~o 76/219/CEE da Comissao, de 30 de Dezembro de 1975, que autoriza a
Repdiblica Francesa a restringir a comercializaqdo das sementes ou material de propagaqIo de
certas variedades de esp6cies de plantas agrfcolas (JO n* L 46, de 21.2.1976, p. 30).

37. 376 D 0221: Decisio 76/221/CEE da Comissdo, de 30 de Dezembro de 1975, que autoriza o
Grao-Ducado do Luxemburgo a restringir a comercializaqao das sementes ou material de
propagaqio de certas variedades de esp~cies de plantas agrfcolas (JO n' L 46, de 21.2.1976,
p. 33).

38. 376 D 0687: Decis o 76/687/CEE da ComissSo, de 30 de Junho de 1976, que autoriza a
Reptiblica Federal da Alemanha a restringir a comercializagio das sementes de certas variedades
de esp6cies de plantas agrfcolas (JO no L 235, de 26.8.1976, p. 21), corn as alterag6es que Ihe
foram introduzidas por:

- 378 D 0615: Decisdo 78/615/CEE da Comisso, de 23 de Junho de 1978 (JO n' L 198,
de 22.7.1978, p. 12).

39. 376 D 0688: Decisao 76/688/CEE da Comissio, de 30 de Junho de 1976, que autoriza a
Reptiblica Francesa a restringir a comercializagAo das sementes de certas variedades de esp&cies
de plantas agrfcolas (JO no L 235, de 26.8.1976, p. 24).

40. 376 D 0689: Decisdo 76/689/CEE da Comissdo, de 30 de Junho de 1976, que autoriza o GrAo-
-Ducado do Luxemburgo a restringir a comercializaqgo das sementes de certas variedades de
esp~cies de plantas agrfcolas (JO no L 235, de 26.8.1976, p. 27).

41. 376 D 0690: Decisio 76/690/CEE da Comissio, de 30 de Junho de 1976, que autoriza o Reino
Unido a restringir a comercializaq Ao das sementes de certas variedades de esp6cies de plantas
agrfcolas (JO n* L 235, de 26.8.1976, p. 29).

Vol. 1813. 1-31121



414 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

42. 377 D 0147: Decisio 77/147/CEE da Comiss~o, de 29 de Dezembro de 1976, que autoriza a
Reptiblica Federal da Alemanha a restringir a comercializaqdo das sementes de certas variedades
de esp6cies de plantas agrfcolas (JO no L 47, de 18.2.1977, p. 66).

43. 377 D 0149: Decisdo 77/149/CEE da Comissio, de 29 de Dezembro de 1976, que autoriza a
Reptiblica Francesa a restringir a comercializaqio das sementes de certas variedades de esp6cies
de plantas agrfcolas (JO no L 47, de 18.2.1977, p. 70).

44. 377 D 0150: Deciso 77/150/CEE da Comisslo, de 29 de Dezembro de 1976, que autoriza a
Repdblica Francesa a restringir a comercializaqo de uma variedade de cereais (JO n0 L 47,
de 18.2.1977, p. 72).

45. 377 D 0282: Decisdo 77/282/CEE da Comisslo, de 30 de Margo de 1977, que autoriza a
Repilblica Francesa a restringir a comercializagdo das sementes de certas variedades de espdcies
de plantas agrfcolas (JO n* L 95, de 19.4.1977, p. 21).

46. 377 D 0283: Decisdo 77/283/CEE da Comisslo, de 30 de Margo de 1977, que autoriza o Reino
Unido a restringir a comercializaqio das sementes de certas variedades de esp~cies de plantas
agrfcolas (JO n' L 95, de 19.4.1977, p. 23).

47. 377 D 0406: Decisdo 77/406/CEE da Comissdo, de 1 de Junho de 1977, que autoriza a
Reptiblica Federal da Alemanha a restringir a comercializaqdo das sementes de certas variedades
de esp6cies de plantas agrfcolas (JO no L 148, de 16.6.1977, p. 25).

48. 378 D 0124: Decisdo 78/124/CEE da Comiss.o, de 28 de Dezembro de 1977, que autoriza o
Grdo-Ducado do Luxemburgo a restringir a comercializaqco das sementes de certas variedades
de esp6cies de plantas agrfcolas (JO n' L 41, de 11.2.1978, p. 38).

49. 378 D 0126: Decis.o 78/126/CEE da Comiss.o, de 28 de Dezembro de 1977, que autoriza a
Repiblica Federal da Alemanha a restringir a comercializado das sementes de certas variedades
de esp6cies de plantas agrfcolas (JO n* L 41, de 11.2.1978, p. 41).

50. 378 D 0127: Decisio 78/127/CEE da Comissdo, de 28 de Dezembro de 1977, que autoriza a
Reptiblica Francesa a restringir a comercializaqio das sementes de certas variedades de esp6cies
de plantas agrfcolas (JO n0 L 41, de 11.2.1978, p. 43).

51. 378 D 0347: Decisdo 78/347/CEE da Comissdo, de 30 de Margo de 1978, que autoriza o Reino
Unido a restringir a comercializaqdo das sementes de certas variedades de esp6cies de plantas
agrfcolas (JO no L 99, de 12.4.1978, p. 26).

52. 378 D 0348: Decisdo 78/348/CEE da Comisslo, de 30 de Margo de 1978, que autoriza a
Reptiblica Francesa a restringir a comercializaqco das sementes de certas variedades de esp6cies
de plantas agrfcolas (JO n' L 99, de 12.4.78, p. 28).

53. 378 D 0349: Decislo 78/349/CEE da Comissdo, de 30 de Marco de 1978, que autoriza a
Repdblica Federal da Alemanha a restringir a comercializaqdo das sementes de certas variedades
de esp6cies de plantas agrfcolas (JO no L 99, de 12.4.1978, p. 30).

54. 379 D 0092: Decisdo 79/92/CEE da Comiss~o, de 29 de Dezembro de 1978, que autoriza a
Reptiblica Federal da Alemanha a restringir a comercializaqAo das sementes de certas variedades
de esp6cies de plantas agrfcolas (JO n' L 22, de 31.1.1979, p. 14).
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55. 379 D 0093: Decislo 79/93/CEE da Comisslo, de 29 de Dezembro de 1978, que autoriza o
Reino Unido a restringir a comercializaqdo das sementes de certas variedades de espdcies de
plantas agrfcolas (JO no L 22, de 31.1.1979, p. 17).

56. 379 D 0094: Decislo 79/94/CEE da Comissio, de 29 de Dezembro de 1978, que autoriza a
Reptiblica Francesa a restringir a comercializaq~o das sementes de certas variedades de esp6cies
de plantas agrfcolas (JO n* L 22, de 31.1.1979, p. 19).

57. 379 D 0348: Decislo 78/348/CEE da Comissio, de 14 de Marco de 1979, que autoriza a
Repdblica Francesa a restringir a comerciaizaqgo das sementes de certas variedades de espdcies
de plantas agrfcolas (JO no L 84, de 4.4.1979, p. 12).

58. 379 D 0355: Decisio 79/355/CEE da Comisslo, de 20 de Marqo de 1979, que dispensa o Reino
da Dinamarca de aplicar a certas esp~cies a Directiva 70/458/CEE do Conselho, relativa A
comercializaqio de sementes de produtos hortfcolas (JO no L 84, de 4.4.1979, p. 23).

59. 380 D 0128: Decislo 80/128/CEE da Comissio, de 28 de Dezembro de 1979, que autoriza o
Reino Unido a restringir a comercializaqio das sementes de certas variedades de espcies de
plantas agrfcolas (JO no L 29, de 6.2.1980, p. 35).

60. 380 D 0446: Decislo 80/446/CEE da Comiss.o, de 31 de Maro de 1980,que autoriza o Reino
Unido a limitar a comercializagio de sementes de urna variedade de uma esp6cie de planta
agrfcola (JO n0 L 110, de 29.4.1980, p. 23).

61. 380 D 0512: Decislo 80/512/CEE da Comiss~o, de 2 de Maio de 1980, que autoriza o Reino
da Dinamarca, a Repdblica Federal da Alemanha, o Grio-Ducado do Luxemburgo, o Reino dos
Pafses Baixos e o Reino Unido a ndo aplicarem as condiq6es da Directiva 66/401/CEE do
Conselho, relativa A comercializaqlo de sementes de plantas forrageiras no que se refere ao peso
da amostra para a contagem de sementes de cuscuta (JO no L 126, de 21.5.1980, p. 15).

62. 380 D 1359: decisdo 80/1359/CEE da Comissdo, de 30 de Dezembro de 1980, que autoriza a
Repdblica Federal da Alemanha a restringir a comercializaqdo das sementes de certas esp~cies
de plantas agrfcolas (JO n' L 384, de 31.12.1980, p. 42).

63. 380 D 1360: Decisio 80/1360/CEE da Comissao, de 30 de Dezembro de 1980, que autoriza a
Reptiblica Francesa a restringir a comercializaqio das sementes de certas esp~cies de plantas
agrfcolas (JO n0 L 384, de 31.12.1980, p. 44).

64. 380 D 1361: DecisAo 80/1361/CEE da Comissio, de 30 de Dezembro de 1980, que autoriza o
Reino Unido a restringir a comercializaqAo das sementes de certas variedades de esp(cies de
plantas agrfcolas (JO n* L 384, de 31.12.1980, p. 46).

65. 381 D 0277: Decislo 81/277/CEE da Comissdo, de 31 de Marro de 1981, que autoriza a
Repdblica Francesa a restringir a comercializaq~o das sementes de certas variedades de esp~cies
de plantas agrfcolas (JO n' L 123, de 7.5.1981, p. 32).

66. 381 D 0436: Decislo 81/436/CEE da Comissdo, de 8 de Maio de 1981, que autoriza o Reino
Unido a prorrogar o prazo de admisslo de certas variedades de esp~cies de plantas agrfcolas e
de produtos hortfcolas (JO n' L 167, de 24.6.1981, p. 29).
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67. 382 D 0041: Decislo 82/41/CEE da Comiss~o, de 29 de Dezembro de 1981, que autoriza o
Reino Unido a restringir a comercializaq~o das sementes de certas variedades de plantas.
agrfcolas (JO n' L 16, de 22.1.1982, p. 50).

68. 382 D 0947: Decislo 82/947/CEE da Comissao, de 30 de Dezembro de 1982, que autoriza o
Reino Unido a restringir a comercializaqdo das sementes de certas variedades de esp~cies de
plantas agrfcolas (JO no L 383, de 31.12.1982, p. 23) corn as alteraq6es que Ihe foram
introduzidas por:

- 388 D 0625: Decislo 88/625/CEE da Comissio, de 8 de Dezembro de 1988 (JO na L 347,
de 16.12.1988, p. 74).

69. 382 D 0948: Decislo 82/948/CEE da Comissio, de 30 de Dezembro de 1982, que autoriza a
Reptiblica Francesa a restringir a comercializavoo das sementes de certas variedades de espdcies
de plantas agrfcolas (JO no L 383, de 31.12.1982, p. 25).

70. 382 D 0949: Decislo 82/949/CEE da Comissio, de 30 de Dezembro de 1982, que autoriza a
Repdblica Federal da Alemanha a restringir a comercializaqdo das sementes de certas variedades
de esp~cies de plantas agrfcolas (JO n' L 383, de 31.12.1982, p. 27).

71. 384 D 0019: Decisdo 84/19/CEE da Comisslo, de 22 de Dezembro de 1983, que autoriza a
Reptiblica Francesa a restringir a comercializaqdo das sementes de certas variedades de espdcies
de plantas agrfcolas (JO no L 18, de 21.1.1984, p. 43).

72. 384 D 0020: Decisdo 84/20/CEE da Comissio, de 22 de Dezembro de 1983, que autoriza o
Reino Unido a restringir a comercializag2o das sementes de certas variedades de esp6cies de
plantas agrfcolas (JO n* L 18, de 21.1.1984, p. 45).

73. 384 D 0023: Decisdo 84/23/CEE da Comisslo, de 22 de Dezembro de 1983, que autoriza a
Repdblica Federal da Alemanha a restringir a comercializaqvo das sementes de certas variedades
de esp6cies de plantas agrfcolas (JO n° L 20, de 25.1.1984, p. 19).

74. 385 D 0370: Decisdo 85/370/CEE da Comissio, de 8 de Julho de 1985, que autoriza os Pafses
Baixos a avaliar igualmente com base nos resultados dos testes de sementes e plantinhas o
respeito das normas de pureza varietal previstas no Anexo II da Directiva 66/401/CEE do
Conselho para as sementes de variedades apomfcticas monoclonais de Poa pratensis
(JO no L 209, de 6.8.1985, p. 41).

75. 385 D 0623: Decisdo 85/623/CEE da Comisslo, de 16 de Dezembro de 1985, que autoriza a
Repdblica Francesa a restringir a comercializag~o das sementes de certas variedades de espdcies
de plantas agrfcolas (JO n L 379, de 31.12.1985, p. 18).

76. 385 D 0624: Decis~o 85/624/CEE da Comissao de 16 de Dezembro de 1985, que autoriza a
Reptiblica Federal da Alemanha a restringir a comercializaqao das sementes de certas variedades
de esp6cies de plantas agrfcolas (JO n L 379, de 31.12.1985, p. 20).

77. 386 D 0153: Decisao 86/153/CEE da Comiss~o, de 25 de Marco de 1986, que dispensa a
Gr6cia de aplicar, a determinadas espcies, as Directivas 66/401/CEE, de 66/402/CEE e
69/208/CEE do Conselho, relativas, respectivamente, A comercializaglo de sementes de plantas
forrageiras, sementes de cereais e de sementes de plantas oleaginosas e de plantas para fibras
(JO n L 115, de 3.5.1986, p. 26).
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78. 387 D 0110: Decislo 87/110/CEE da Comissdo, de 22 de Dezembro de 1986, que autoriza a
Repdblica Federal da Alemanha a restringir a comercializaqao das sementes de determinadas
variedades das esp&ies de plantas agrfcolas (JO no L 48, de 17.2.1987, p. 27).

79. 387 D 0111: Decislo 87/11 I/CEE da Comissio, de 22 de Dezembro de 1986, que autoriza o
Reino Unido a restringir a comercializaqAo das sementes de determinadas variedades das
esp6cies de plantas agrfcolas (.O no L 48, de 17.2.1987, p. 29).

80. 387 D 0448: Decisdo 87/448/CEE da Comissdo, de 31 de Julho de 1987, que autoriza o Reino
Unido a limitar a comerciaizaqio de sementes de uma variedade de uma esp6cie de planta
agricola (JO no L 240, de 22.8.1987, p. 39).

81. 389 D 0078: Decislo 89/78/CEE da Comissio, de 29 de Dezembro de 1988, que liberaliza as
trocas comerciais de sementes de determinadas esp6cies de plantas agrfcolas entre Portugal e
outros Estados-membros (JO no L 30, de 1.2.1989, p. 75).

82. 389 D 0101: Decislo 89/101/CEE da Comissio, de 20 de Janeiro de 1989, que dispensa a
Bdlgica, Dinamarca, Alemanha, Espanha, Irlanda, Luxemburgo e Reino Unido de aplicar, a
determinadas esp~cies, as Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE do
Conselho, relativas A comercializaqgo de sementes de plantas forrageiras, de cereais, de plantas
oleaginosas e de fibras e de produtos hortfcolas, respectivamente (JO n' L 38, de 10.2.1989,
p. 37).

83. 389 D 0421: Decisdo 89/421/CEE da Comissio, de 22 de Junho de 1989, que autoriza a
Repdblica Helnica a aplicar restriq6es A comercializaqio de sementes de determinadas
variedades de uma esp6cie de planta agrfcola (JO n' L 193, de 8.7.1989, p. 41).

84. 389 D 0422: Decisdo 89/422/CEE da Comissio, de 23 de Junho de 1989, que autoriza a
Reptdblica Federal da Alemanha a aplicar restrig6es comercializaqAo de sementes de uma
variedade de uma esp~cie de planta agrfcola e que altera a Decisdo 89/77/CEE (JO n* L 193,
de 8.7.1989, p. 43).

85. 390 D 0057: Decis~o 90/57/CEE da Comiss~o, de 24 de Janeiro de 1990, que liberaliza o
comdrcio de sementes de determinadas esp~cies de plantas agrfcolas entre Portugal e outros
Estados-membros (JO n* L 40, de 14.2.1990, p. 13).

86. 390 D 0209: Decisdo 90/209/CEE da Comiss~o, de 19 de Abril de 1990, que dispensa os
Estados-membros de aplicar a determinadas esp~cies o disposto na Directiva 70/458/CEE do
Conselho, relativa A comerciaizagAo de sementes de produtos hortfcolas, altera as Decis6es
73/122/CEE e 74/358/CEE e revoga a Decisdo 74/363/CEE (JO n* L 108, de 28.4.1990,
p. 104).

87. 391 D 0037: Decisfo 91/37/CEE da Comiss~o, de 20 de Dezembro de 1990, que autoriza a
Repdblica Federal da Alemanha e a Reptiblica Heldnica a aplicar restriq6es A comercializagAo
de sementes de determinadas variedades de esp~cies de plantas agrfcolas e que altera certas
decis6es que autorizam a Repdblica Federal da Alemanha a aplicar restriq6es A comercializaqao
de sementes de determinadas variedades de esp~cies de plantas agrfcolas (JO n* L 18, de
24.1.1991, p. 19).
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