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II
(Atos não legislativos)

REGULAMENTOS
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/895 DA COMISSÃO
de 2 de fevereiro de 2015
que completa o Regulamento (UE) n.o 508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas no que diz respeito às disposições
transitórias
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014,
relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e que revoga os Regulamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE)
n.o 861/2006, (CE) n.o 1198/2006 e (CE) n.o 791/2007 do Conselho e o Regulamento (UE) n.o 1255/2011 do
Parlamento Europeu e do Conselho (1), nomeadamente o artigo 129.o, n.o 1,
Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 129.o do Regulamento (UE) n.o 508/2014 prevê a possibilidade de se estabelecerem as condições em
que o apoio aprovado pela Comissão, nos termos dos Regulamentos (CE) n.o 861/2006 (2), (CE)
n.o 1198/2006 (3), (CE) n.o 791/2007 (4) e (UE) n.o 1255/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho (5), pode
ser integrado no apoio previsto pelo Regulamento (UE) n.o 508/2014, incluindo para a assistência técnica e as
avaliações ex post.

(2)

Devem ser adotadas as disposições de transição do apoio ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1198/2006, de
27 de julho de 2006, relativo ao Fundo Europeu das Pescas (FEP), para o apoio ao abrigo do Regulamento (UE)
n.o 508/2014. A avaliação ex post dos programas financiados ao abrigo do FEP proporcionará informações
essenciais para a elaboração do relatório estratégico para o próximo período de programação, referido no
artigo 53.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (6). Tais
informações serão igualmente tidas em conta na avaliação de impacto que ajudará a preparar o novo quadro
regulamentar para os Fundos EIE no período pós-2020.

(3)

Tendo em conta o que precede, o presente regulamento deverá ajustar as datas para a conclusão da avaliação ex
post dos programas a fim de ter em conta que o prazo fixado no artigo 50.o, n.o 3, do Regulamento (CE)
n.o 1198/2006 não é compatível com um vasto exercício de avaliação ex post, uma vez que não será possível a
um avaliador determinar o impacto dos programas em relação aos objetivos estando ainda em curso as
autorizações e os pagamentos. Com efeito, em conformidade com o artigo 55.o, n.o 1, do Regulamento (CE)
n.o 1198/2006, o período de elegibilidade das despesas ao abrigo do FEP termina em 31 de dezembro de 2015,
e, por conseguinte, os pagamentos a efetuar aos beneficiários e os por estes efetuados, em conformidade com o

(1) JO L 149 de 20.5.2014, p. 1.
(2) Regulamento (CE) n.o 861/2006 do Conselho, de 22 de maio de 2006, que estabelece medidas financeiras comunitárias relativas à
execução da política comum das pescas e ao Direito do Mar (JO L 160 de 14.6.2006, p. 1).
(3) Regulamento (CE) n.o 1198/2006 do Conselho, de 27 de julho de 2006, relativo ao Fundo Europeu das Pescas (JO L 223 de 15.8.2006,
p. 1).
(4) Regulamento (CE) n.o 791/2007 do Conselho, de 21 de maio de 2007, que institui um regime de compensação dos custos suplementares
relativos ao escoamento de determinados produtos da pesca das regiões ultraperiféricas dos Açores, da Madeira, das ilhas Canárias, da
Guiana Francesa e da Reunião (JO L 176 de 6.7.2007, p. 1).
(5) Regulamento (UE) n.o 1255/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2011, que estabelece um programa de
apoio ao aprofundamento da política marítima integrada (JO L 321 de 5.12.2011, p. 1).
(6) Regulamento (UE) n.o 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece disposições
comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu
Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu dos Assuntos
Marítimos e das Pescas, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1083/2006 do Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
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artigo 55.o, n.os 1 e 7, do referido regulamento podem ser efetuados até essa data. Além disso, o último pedido de
pagamento pode ser enviado pelos Estados-Membros à Comissão até 31 de março de 2017, em conformidade
com o artigo 86.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 1198/2006.
(4)

O presente regulamento deve também precisar que não é necessário que os Estados-Membros comuniquem à
Comissão até 30 de junho de 2016 o relatório anual a que se refere o artigo 67.o do Regulamento (CE)
n.o 1198/2006, uma vez que as informações nele contidas não chegarão a tempo de serem incluídas no relatório
de avaliação ex post a que se refere o artigo 50.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1198/2006. Após a sua
comunicação pelos Estados-Membros à Comissão em junho de 2016, o referido relatório deverá ser aprovado
antes de analisado e integrado na avaliação ex post, até 31 de dezembro de 2016. Além disso, estas informações
serão incluídas no relatório final referido no mesmo artigo,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Âmbito de aplicação
O presente regulamento é aplicável à avaliação ex post dos programas operacionais e ao relatório anual a enviar pelos
Estados-Membros, como previsto no Regulamento (CE) n.o 1198/2006.
Artigo 2.o
Avaliação ex post
A Comissão deve completar a avaliação ex post a que se refere o artigo 50.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1198/2006
até 31 de dezembro de 2016.
Artigo 3.o
Relatório anual de execução
Em 2016, os Estados-Membros não são obrigados a enviar o relatório anual sobre a execução do programa operacional
previsto no artigo 67.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 1198/2006.
Artigo 4.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União
Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de fevereiro de 2015.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGULAMENTO (UE) 2015/896 DA COMISSÃO
de 11 de junho de 2015
que altera o anexo IV do Regulamento (CE) n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no
que se refere aos limites máximos de resíduos de Trichoderma polysporum estirpe IMI 206039,
Trichoderma asperellum (anteriormente T. harzianum), estirpes ICC012, T25 e TV1, Trichoderma
atroviride (anteriormente T. harzianum), estirpes IMI 206040 e T11, Trichoderma harzianum,
estirpes T-22 e ITEM 908, Trichoderma gamsii (anteriormente T. viride), estirpe ICC080,
Trichoderma asperellum (estirpe T34), Trichoderma atroviride, estirpe I-1237, geraniol, timol,
sacarose, sulfato férrico [sulfato de ferro (III)], sulfato ferroso [sulfato de ferro (II)] e ácido fólico
no interior e à superfície de certos produtos
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de fevereiro de 2005,
relativo aos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos
para animais, de origem vegetal ou animal, e que altera a Diretiva 91/414/CEE do Conselho (1), nomeadamente o
artigo 5.o, n.o 1,
Considerando o seguinte:
(1)

No que diz respeito a Trichoderma polysporum, estirpe IMI 206039, Trichoderma asperellum (anteriormente
T. harzianum), estirpes ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (anteriormente T. harzianum), estirpes IMI
206040 e T11, Trichoderma harzianum, estirpes T-22 e ITEM 908, Trichoderma gamsii (anteriormente T. viride),
estirpe ICC080, Trichoderma asperellum (estirpe T34), Trichoderma atroviride, estirpe I-1237, sacarose, geraniol e
timol, não foram fixados LMR específicos nem foram estas substâncias incluídas no anexo IV do Regulamento
(CE) n.o 396/2005, pelo que é aplicável o valor por defeito de 0,01 mg/kg estabelecido no artigo 18.o, n.o 1,
alínea b), desse regulamento. O sulfato férrico [sulfato de ferro (III)], o sulfato ferroso [sulfato de ferro (II)] e o
ácido fólico estão incluídos no anexo IV do Regulamento (CE) n.o 396/2005.

(2)

No que diz respeito a Trichoderma polysporum, estirpe IMI 206039 (2), Trichoderma asperellum (anteriormente
T. harzianum), estirpes ICC012, T25 e TV1 (3), Trichoderma atroviride (anteriormente T. harzianum), estirpes IMI
206040 e T11 (4), Trichoderma harzianum, estirpes T-22 e ITEM 908 (5), Trichoderma gamsii (anteriormente
T. viride), estirpe ICC080 (6), Trichoderma asperellum (estirpe T34) (7) e Trichoderma atroviride, estirpe I-1237 (8), a
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos («Autoridade») não pôde retirar conclusões sobre a
avaliação do risco para os consumidores relativo à ingestão por via alimentar, visto que algumas informações não
estavam disponíveis e era necessária uma análise mais aprofundada pelos gestores do risco. Essa análise mais
aprofundada refletiu-se nos relatórios de revisão correspondentes (9) que concluíram que estas substâncias não
são patogénicas para o ser humano, e não se espera que produzam toxinas relevantes para a saúde humana.
Tendo em conta essas conclusões, a Comissão considera adequada a inclusão das referidas substâncias no
anexo IV do Regulamento (CE) n.o 396/2005.

(3)

No que diz respeito ao timol (10), a Autoridade não pôde retirar conclusões sobre a avaliação do risco para os
consumidores relativo à ingestão por via alimentar, visto que algumas informações não estavam disponíveis e, em
conformidade com o Regulamento de Execução (UE) n.o 568/2013 da Comissão (11), a substância foi aprovada
sob reserva de apresentação de informações confirmatórias. O timol ocorre naturalmente nas plantas. Tendo isto
em conta, considera-se adequado incluir esta substância temporariamente no anexo IV do Regulamento (CE)
n.o 396/2005, na pendência da apresentação do parecer fundamento da Autoridade, em conformidade com o
artigo 12.o, n.o 1.

(4)

No que diz respeito ao geraniol (12), a Autoridade não pôde retirar conclusões sobre a avaliação do risco para os
consumidores relativo à ingestão por via alimentar, visto que algumas informações não estavam disponíveis e, em
conformidade com o Regulamento de Execução (UE) n.o 570/2013 da Comissão (13), a substância foi aprovada
sob reserva de apresentação de informações confirmatórias. O geraniol ocorre naturalmente nas plantas. Tendo
isto em conta, considera-se adequado incluir esta substância temporariamente no anexo IV do Regulamento (CE)
n.o 396/2005, na pendência da apresentação do parecer fundamento da Autoridade, em conformidade com o
artigo 12.o, n.o 1.

(5)

A sacarose está aprovada como substância de base, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do
Parlamento Europeu e do Conselho (14). Tendo em conta o Regulamento de Execução (UE) n.o 916/2014 da
Comissão (15), a Comissão considera adequada a inclusão da referida substância no anexo IV do Regulamento (CE)
n.o 396/2005.

(6)

O sulfato férrico [sulfato de ferro (III)] não é uma substância ativa ao abrigo do Regulamento (CE)
n.o 1107/2009. Por conseguinte, esta substância não é abrangida pelo âmbito de aplicação do Regulamento (CE)
n.o 396/2005. Tendo isto em conta, considera-se adequado suprimir esta substância do anexo IV do Regulamento
(CE) n.o 396/2005.
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(7)

A Decisão 2007/442/CE da Comissão (16) determinou a não inclusão do ácido fólico no anexo I da Diretiva
91/414/CEE (17) do Conselho. Uma vez que o artigo 12.o do Regulamento (CE) n.o 396/2005 não se aplica,
portanto, ao ácido fólico, é conveniente suprimir após a entrada relativa ao ácido fólico a nota de rodapé 1,
relativa a esta disposição.

(8)

O sulfato ferroso [sulfato de ferro (II)] e o ácido fólico são suplementos alimentares ao abrigo da Diretiva
2002/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (18). Outras substâncias enumeradas no anexo IV são aditivos
alimentares ou aromas. Tendo isto em conta, é conveniente alterar a redação da nota de rodapé 2 a fim de
remeter mais amplamente para outra legislação em matéria de géneros alimentícios e alimentos para animais.

(9)

Com base nas conclusões da Autoridade, e tendo em conta os fatores relevantes para a questão em apreço, as
devidas alterações aos LMR satisfazem as exigências relevantes estabelecidas no artigo 5.o, n.o 1, e no artigo 14.o,
n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 396/2005.

(10)

Por conseguinte, o Regulamento (CE) n.o 396/2005 deve ser alterado em conformidade.

(11)

As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo IV do Regulamento (CE) n.o 396/2005 é alterado em conformidade com o anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União
Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de junho de 2015.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
(2) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos; Conclusão sobre a revisão pelos peritos avaliadores da
avaliação dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa Trichoderma polysporum estirpe IMI 206039 (Conclusion
on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma polysporum strain IMI 206039).
EFSA Journal 2013;11(1):3035. [38 p.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3035.
(3) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos; Conclusão sobre a revisão pelos peritos avaliadores da
avaliação dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa Trichoderma asperellum, estirpes ICC012, T25 e TV1
(Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma asperellum strains
ICC012, T25 and TV1). EFSA Journal 2013;11(1):3036. [61 p.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3036.
(4) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos; Conclusão sobre a revisão pelos peritos avaliadores da
avaliação dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa Trichoderma atroviride, estirpes IMI-206040 e T11
(Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strains
IMI-206040 and T11). EFSA Journal 2013;11(1):3056. [19 p.].doi:10.2903/j.efsa.2013.3056.
(5) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, 2013. Conclusão sobre a revisão pelos peritos avaliadores da
avaliação dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa Trichoderma harzianum Rifai, estirpes T-22 e ITEM-908
(Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma harzianum Rifai
strains T-22 and ITEM-908). EFSA Journal 2013;11(10):3055 [47 p.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3055.
(6) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos; Conclusão sobre a revisão pelos peritos avaliadores da
avaliação dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa Trichoderma gamsii ICC080 (Conclusion on the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma gamsii ICC080). EFSA Journal 2013;11
(1):3062. [29 p.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3062.
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(7) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos; Conclusão sobre a revisão pelos peritos avaliadores da
avaliação dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa Trichoderma asperellum, estirpe T34 (Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma asperellum strain T34). EFSA Journal
2012;10(5):2666. [37 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2666.

(8) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos; Conclusão sobre a revisão pelos peritos avaliadores da
avaliação dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa Trichoderma atroviride, estirpe I-1237 (Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain I-1237). EFSA Journal
2012;10(10):2706. [33 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2706.

(9) — Relatório de revisão da substância ativa Trichoderma polysporum IMI 206039. Concluído pelo Comité Permanente
da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, na sua reunião de 11 de julho de 2008, tendo em vista a inclusão de
Trichoderma polysporum IMI 206039 no anexo I da Diretiva 91/414/CEE. SANCO/1867/08 — rev. 6 de
11 de julho de 2014.

— Relatório de revisão da substância ativa Trichoderma asperellum (anteriormente T. harzianum) ICC012. Concluído
pelo Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, na sua reunião de 11 de julho de 2008, tendo
em vista a inclusão de Trichoderma asperellum (anteriormente T. harzianum) ICC012 no anexo I da Diretiva
91/414/CEE. SANCO/1842/08 — rev. 5 de 11 de julho de 2014.

— Relatório de revisão das substâncias ativas Trichoderma gamsii ICC080 (anteriormente Trichoderma viride, estirpe
ICC080), Trichoderma asperellum T25* (identificada anteriormente como Trichoderma viride, estirpe T-25) e
Trichoderma asperellum TV1 (identificada anteriormente como Trichoderma viride, estirpe TV1). Concluído pelo
Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, na sua reunião de 11 de julho de 2008, tendo em
vista a inclusão de Trichoderma gamsii ICC080 (anteriormente Trichoderma viride, estirpe ICC080), Trichoderma
asperellum T25* (identificada anteriormente como Trichoderma viride, estirpe T-25) e Trichoderma asperellum TV1
(identificada anteriormente como Trichoderma viride, estirpe TV1) no anexo I da Diretiva 91/414/CEE.
SANCO/1868/08 — rev. 6 de 11 de julho de 2014.

— Relatório de revisão da substância ativa Trichoderma atroviride IMI 206040 (anteriormente T. harzianum IMI
206040). Concluído pelo Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, na sua reunião de 11 de
julho de 2008, tendo em vista a inclusão de Trichoderma atroviride IMI 206040 (anteriormente T. harzianum IMI
206040) no anexo I da Diretiva 91/414/CEE. SANCO/1866/08 — rev. 6 de 11 de julho de 2014.

— Relatório de revisão da substância ativa Trichoderma atroviride (anteriormente T. harzianum) T-11. Concluído pelo
Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, na sua reunião de 11 de julho de 2008, tendo em
vista a inclusão de Trichoderma atroviride (anteriormente T. harzianum) T-11 no anexo I da Diretiva 91/414/CEE.
SANCO/1841/08 — rev. 6 de 11 de julho de 2014.

— Relatório de revisão da substância ativa Trichoderma harzianum T-22. Concluído pelo Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, na sua reunião de 11 de julho de 2008, tendo em vista a inclusão de
Trichoderma harzianum T-22 no anexo I da Diretiva 91/414/CEE. SANCO/1839/08 — rev. 5 de 11 de julho de
2014.

— Relatório de revisão da substância ativa Trichoderma harzianum ITEM 908. Concluído pelo Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, na sua reunião de 11 de julho de 2008, tendo em vista a inclusão de
Trichoderma harzianum ITEM 908 no anexo I da Diretiva 91/414/CEE. SANCO/1840/08 — rev. 6 de 11 de julho
de 2014.

— Relatório de revisão da substância ativa Trichoderma asperellum T34. Concluído pelo Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, na sua reunião de 20 de novembro de 2012, tendo em vista a inclusão de
Trichoderma asperellum T34 no anexo I da Diretiva 91/414/CEE. SANCO/12614/2012 — rev. 4 de
20 de novembro de 2012.
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— Relatório de revisão da substância ativa Trichoderma atroviride, estirpe I-1237. Concluído pelo Comité Permanente
da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, na sua reunião de 20 de novembro de 2012, tendo em vista a inclusão
de Trichoderma atroviride, estirpe I-1237 no anexo I da Diretiva 91/414/CEE. SANCO/12620/2012 — rev. 4 de
20 de novembro de 2012.
(10) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos; Conclusão sobre a revisão pelos peritos avaliadores da
avaliação dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa timol (Conclusion on the peer review of the pesticide
risk assessment of the active substance thymol). EFSA Journal 2012;10(11):2916. [43 p.].doi:10.2903/j.
efsa.2012.2916.
(11) Regulamento de Execução (UE) n.o 568/2013 da Comissão, de 18 de junho de 2013, que aprova a substância ativa
timol, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à
colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE)
n.o 540/2011 da Comissão (JO L 167 de 19.6.2013, p. 33).
(12) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos; Conclusão sobre a revisão pelos peritos avaliadores da
avaliação dos riscos de pesticidas relativa à substância ativa geraniol (Conclusion on the peer review of the pesticide
risk assessment of the active substance geraniol). EFSA Journal 2012;10(11):2915. [44 p.].doi:10.2903/j.
efsa.2012.2915.
(13) Regulamento de Execução (UE) n.o 570/2013 da Comissão, de 17 de junho de 2013, que aprova a substância ativa
geraniol, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo
à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE)
n.o 540/2011 (JO L 168 de 20.6.2013, p. 18).
(14) Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, relativo à
colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do
Conselho (JO L 309 de 24.11.2009, p. 1).
(15) Regulamento de Execução (UE) n.o 916/2014 da Comissão, de 22 de agosto de 2014, que aprova a substância de
base sacarose, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho,
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução
(UE) n.o 540/2011 da Comissão (JO L 251 de 23.8.2014, p. 16).
(16) Decisão 2007/442/CE da Comissão, de 21 de junho de 2007, relativa à não inclusão de determinadas substâncias
ativas no anexo I da Diretiva 91/414/CEE do Conselho e à retirada das autorizações dos produtos fitofarmacêuticos
que as contenham (JO L 166 de 28.6.2007, p. 16).
(17) Diretiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de julho de 1991, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no
mercado (JO L 230 de 19.8.1991, p. 1).
(18) Diretiva 2002/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de junho de 2002, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos suplementos alimentares (JO L 183 de 12.7.2002, p. 51).
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ANEXO

O anexo IV do Regulamento (CE) n.o 396/2005 é alterado do seguinte modo:
1) O texto da nota de rodapé 2 passa a ter a seguinte redação:
«(2) Substâncias incluídas no anexo IV sem prejuízo de outras disposições da legislação em matéria de géneros
alimentícios e alimentos para animais, como, por exemplo, aditivos alimentares, suplementos alimentares,
aromas, etc.»;
2) São inseridas, em ordem alfabética, as entradas «Trichoderma polysporum, estirpe IMI 206039», «Trichoderma asperellum
(anteriormente T. harzianum), estirpes ICC012, T25 e TV1», «Trichoderma atroviride (anteriormente T. harzianum),
estirpes IMI 206040 e T11», «Trichoderma harzianum, estirpes T-22 e ITEM 908», «Trichoderma gamsii (anteriormente
T. viride), estirpe ICC080», «Trichoderma asperellum (estirpe T34)», «Trichoderma atroviride, estirpe I-1237», «sacarose»,
«geraniol (1) (2)» e «timol (1) (2)»;
3) É suprimida a entrada «Sulfato férrico [sulfato de ferro (III)]»;
4) A referência à nota de rodapé 1 a seguir à entrada «Ácido fólico» é substituída por uma referência à nota de
rodapé 2;
5) É aditada uma referência à nota de rodapé 2 após a entrada «Sulfato ferroso [sulfato de ferro II)]».
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/897 DA COMISSÃO
de 11 de junho de 2015
relativo à autorização de cloridrato de tiamina e mononitrato de tiamina como aditivos em
alimentos para animais de todas as espécies
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1831/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de setembro
de 2003, relativo aos aditivos destinados à alimentação animal (1), nomeadamente o artigo 9.o, n.o 2,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1831/2003 determina que os aditivos destinados à alimentação animal carecem de
autorização e estabelece as condições e os procedimentos para a concessão dessa autorização. O artigo 10.o desse
regulamento prevê a reavaliação dos aditivos autorizados nos termos da Diretiva 70/524/CEE do Conselho (2).

(2)

O cloridrato de tiamina e o mononitrato de tiamina foram autorizados por um período ilimitado em
conformidade com a Diretiva 70/524/CEE do Conselho como aditivos em alimentos para animais de todas as
espécies. Estes produtos foram subsequentemente inscritos no Registo dos Aditivos para a Alimentação Animal
como produtos existentes, em conformidade com o artigo 10.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 1831/2003.

(3)

Em conformidade com o artigo 10.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1831/2003, em conjugação com o seu
artigo 7.o, foram apresentados três pedidos para a reavaliação do cloridrato de tiamina e do mononitrato de
tiamina como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies e, em conformidade com o artigo 7.o do
mesmo regulamento, para uma nova utilização na água de abeberamento. Os requerentes solicitaram que estes
aditivos fossem classificados na categoria de aditivos designada por «aditivos nutritivos». Esses pedidos foram
acompanhados dos dados e documentos exigidos ao abrigo do artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento (CE)
n.o 1831/2003.

(4)

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos («Autoridade») concluiu, no seu parecer de
11 de outubro de 2011 (3), que, nas condições propostas de utilização na alimentação animal, o cloridrato de
tiamina e o mononitrato de tiamina não têm efeitos adversos na saúde animal, na saúde humana nem no
ambiente. A Autoridade concluiu ainda que o cloridrato de tiamina e o mononitrato de tiamina são fontes
eficazes de vitamina B1 e que não surgiriam problemas de segurança para os utilizadores. A Autoridade considera
que não é necessário estabelecer requisitos específicos de monitorização pós-comercialização. Corroborou
igualmente o relatório sobre o método de análise dos aditivos em alimentos para animais apresentado pelo
laboratório de referência instituído pelo Regulamento (CE) n.o 1831/2003.

(5)

A avaliação do cloridrato de tiamina e do mononitrato de tiamina demonstra que estão preenchidas as condições
de autorização referidas no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1831/2003. Por conseguinte, deve ser autorizada
a utilização destas substâncias, tal como especificado no anexo do presente regulamento.

(6)

Dado que não existem motivos de segurança que exijam a aplicação imediata das alterações das condições de
autorização, é adequado prever um período transitório para que as partes interessadas possam preparar-se para
dar cumprimento aos novos requisitos decorrentes da autorização.

(7)

As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As substâncias especificadas no anexo, pertencentes à categoria de aditivos designada por «aditivos nutritivos» e ao
grupo funcional «vitaminas, provitaminas e substâncias quimicamente bem definidas de efeito semelhante», são
autorizadas como aditivos na alimentação animal nas condições estabelecidas no mesmo anexo.
(1) JO L 268 de 18.10.2003, p. 29.
(2) Diretiva 70/524/CEE do Conselho, de 23 de novembro de 1970, relativa aos aditivos na alimentação para animais (JO L 270 de
14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal 2011;9(11):2411; EFSA Journal 2011;9(11):2412; EFSA Journal 2011;9(11):2413.
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Artigo 2.o
1.
As substâncias especificadas no anexo e as pré-misturas que as contenham, que tenham sido produzidas e
rotuladas antes de 2 de janeiro de 2016 em conformidade com as regras aplicáveis antes de 2 de julho de 2015, podem
continuar a ser colocadas no mercado e utilizadas até que se esgotem as suas existências.
2.
Os alimentos compostos para animais e as matérias-primas para alimentação animal que contenham as substâncias
especificadas no anexo, que tenham sido produzidos e rotulados antes de 2 de julho de 2016 em conformidade com as
regras aplicáveis antes de 2 de julho de 2015, podem continuar a ser colocados no mercado e utilizados até que se
esgotem as suas existências se forem destinados a animais utilizados na alimentação humana.
3.
Os alimentos compostos para animais e as matérias-primas para alimentação animal que contenham as substâncias
especificadas no anexo, que tenham sido produzidos e rotulados antes de 2 de julho de 2017 em conformidade com as
regras aplicáveis antes de 2 de julho de 2015, podem continuar a ser colocados no mercado e utilizados até que se
esgotem as suas existências se forem destinados a animais não utilizados na alimentação humana.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União
Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de junho de 2015.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

Teor
mínimo
Nome do
detentor da
autorização

Aditivo

Composição, fórmula química, descrição e método
analítico

Espécie ou
categoria
animal

Idade
máxima

mg de substância ativa/
/kg de alimento
completo com um teor
de humidade de 12 %
ou mg de substância
ativa/l de água.

Outras disposições

Fim do
período de
autorização

PT

Número de
identificação
do aditivo

Teor
máximo

Aditivos nutritivos: vitaminas, provitaminas e substâncias quimicamente bem definidas de efeito semelhante

«Cloridrato de
Composição do aditivo
tiamina» ou «Vita Cloridrato de tiamina
min B1»
Caracterização da substância ativa
Cloridrato de tiamina
C12H17ClN4OS•HCl
N.o CAS 67-03-8
Cloridrato de tiamina, forma sólida, produzido
por síntese química.
Critérios de pureza: 98,5 %, no mínimo, em rela
ção ao produto anidro
Métodos analíticos (1):
Para a caracterização do cloridrato de tiamina no
aditivo para alimentação animal:

Todas as
espécies
animais

—

—

—

1. Nas instruções de
utilização do adi
tivo e da pré-mis
tura, indicar as
condições de ar
mazenamento e es
tabilidade.
2. O cloridrato de tia
mina pode utilizar-se através da água
de abeberamento.
3. Condições de segu
rança: durante o
manuseamento
deve usar-se prote
ção
respiratória,
óculos de segu
rança e luvas.

2 de julho
de 2025

Jornal Oficial da União Europeia

3a820

— cromatografia líquida de alta resolução com
deteção por UV (HPLC-UV) — Farmacopeia dos
EUA 32 (monografia «cloridrato de tiamina»)
Para a quantificação do cloridrato de tiamina nas
pré-misturas:

12.6.2015

— cromatografia líquida de alta resolução de
troca iónica com deteção por UV (HPLC-UV)
— VDLUFA Bd. III, 13.9.1 ou

Número de
identificação
do aditivo

Nome do
detentor da
autorização

Aditivo

Composição, fórmula química, descrição e método
analítico

Espécie ou
categoria
animal

Idade
máxima

Teor
máximo
Outras disposições

Fim do
período de
autorização

PT

mg de substância ativa/
/kg de alimento
completo com um teor
de humidade de 12 %
ou mg de substância
ativa/l de água.

12.6.2015

Teor
mínimo

— cromatografia líquida de alta resolução de
fase reversa com deteção por fluorescência
(HPLC-FL) — decreto 20.2.2006, Jornal Ofi
cial italiano n.o 50 de 1.3.2006.
Para a quantificação do cloridrato de tiamina nos
alimentos para animais:

Para a quantificação do cloridrato de tiamina na
água:
— cromatografia líquida de alta resolução de
fase reversa (HPLC), com derivatização pós-coluna e deteção por fluorescência.
(1) Os detalhes dos métodos analíticos estão disponíveis no seguinte endereço do Laboratório de Referência da União Europeia para os aditivos destinados à alimentação animal: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/
feed-additives/evaluation-reports.

Jornal Oficial da União Europeia

— cromatografia líquida de alta resolução de
fase reversa com deteção por fluorescência
(HPLC-FL) — decreto 20.2.2006, Jornal Ofi
cial italiano n.o 50 de 1.3.2006.
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Número de
identificação
do aditivo

Nome do
detentor da
autorização

Aditivo

Composição, fórmula química, descrição e método
analítico

Espécie ou
categoria
animal

Idade
máxima

Teor
máximo
Outras disposições

Fim do
período de
autorização

PT

mg de substância ativa/
/kg de alimento
completo com um teor
de humidade de 12 %
ou mg de substância
ativa/l de água
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Teor
mínimo

Aditivos nutritivos: vitaminas, provitaminas e substâncias quimicamente bem definidas de efeito semelhante

3a821

Mononitrato de tiamina
C12 H17 N4OS•NO3
Número CAS: 532-43-4
Mononitrato de tiamina, forma sólida, produzido
por síntese química.
Critérios de pureza: 98 %, no mínimo, em relação
ao produto anidro
Métodos analíticos (1):
Para a caracterização do mononitrato de tiamina
no aditivo para alimentação animal:
— cromatografia líquida de alta resolução com
deteção por UV (HPLC-UV) — Farmacopeia dos
EUA 32 (monografia «mononitrato de tia
mina»)
Para a quantificação do mononitrato de tiamina
nas pré-misturas:

—

—

—

1. O mononitrato de
tiamina pode ser
colocado no mer
cado e utilizado
como um aditivo
que consiste numa
preparação.
2. Nas instruções de
utilização do adi
tivo e da pré-mis
tura, indicar as
condições de ar
mazenamento e es
tabilidade.

2 de julho
de 2025

3. O mononitrato de
tiamina pode utili
zar-se através da
água de abebera
mento.
4. Condições de segu
rança: durante o
manuseamento
deve usar-se prote
ção
respiratória,
óculos de segu
rança e luvas.
12.6.2015

— romatografia líquida de alta resolução de
troca iónica com deteção por UV (HPLC-UV)
— VDLUFA Bd. III, 13.9.1 ou

Todas as
espécies
animais

Jornal Oficial da União Europeia

«Mononitrato de
Composição do aditivo
tiamina» ou «Vita Mononitrato de tiamina
min B1»
Caracterização da substância ativa

Número de
identificação
do aditivo

Nome do
detentor da
autorização

Aditivo

Composição, fórmula química, descrição e método
analítico

Espécie ou
categoria
animal

Idade
máxima

Teor
máximo
Outras disposições

Fim do
período de
autorização

PT

mg de substância ativa/
/kg de alimento
completo com um teor
de humidade de 12 %
ou mg de substância
ativa/l de água
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Teor
mínimo

— cromatografia líquida de alta resolução de
fase reversa com deteção por fluorescência
(HPLC-FL) — decreto 20.2.2006, Jornal Ofi
cial italiano n.o 50 de 1.3.2006.
Para a quantificação do mononitrato de tiamina
nos alimentos para animais:

Para a quantificação do mononitrato de tiamina
na água:
— cromatografia líquida de alta resolução de
fase reversa (HPLC), com derivatização pós-coluna e deteção por fluorescência.
(1) Os detalhes dos métodos analíticos estão disponíveis no seguinte endereço do Laboratório de Referência da União Europeia para os aditivos destinados à alimentação animal: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/
feed-additives/evaluation-reports.

Jornal Oficial da União Europeia

— cromatografia líquida de alta resolução de
fase reversa com deteção por fluorescência
(HPLC-FL) — decreto 20.2.2006, Jornal Ofi
cial italiano n.o 50 de 1.3.2006.
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/898 DA COMISSÃO
de 11 de junho de 2015
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro
de 2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos
(CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001, (CE) n.o 1234/2007 do Conselho (1),
Tendo em conta o Regulamento de Execução (UE) n.o 543/2011 da Comissão, de 7 de junho de 2011, que estabelece
regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1234/2007 do Conselho nos sectores das frutas e produtos hortícolas e das
frutas e produtos hortícolas transformados (2), nomeadamente o artigo 136.o, n.o 1,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento de Execução (UE) n.o 543/2011 estabelece, em aplicação dos resultados das negociações
comerciais multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a fixação pela Comissão dos valores forfetários de
importação dos países terceiros relativamente aos produtos e aos períodos indicados no Anexo XVI, parte A.

(2)

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

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

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

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de junho de 2015.
Pela Comissão
Em nome do Presidente,
Jerzy PLEWA

Diretor-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

(1) JO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 de 15.6.2011, p. 1.
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ANEXO
Valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
(EUR/100 kg)
Código NC

Código países terceiros ( )

Valor forfetário de importação

0702 00 00

MA

137,1

MK

79,0

0707 00 05

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0809 10 00
0809 29 00

1

TR

72,4

ZZ

96,2

MK

39,4

TR

121,3

ZZ

80,4

TR

116,1

ZZ

116,1

AR

127,6

BO

147,7

BR

107,1

TR

111,0

ZA

165,1

ZZ

131,7

AR

163,0

BR

101,0

CL

133,2

NZ

149,0

US

177,5

ZA

140,3

ZZ

144,0

TR

214,0

ZZ

214,0

TR

354,0

ZZ

354,0

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (UE) n.o 1106/2012 da Comissão, de 27 de novembro de 2012, que executa o
Regulamento (CE) n.o 471/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas comunitárias do comércio externo
com países terceiros, no que respeita à atualização da nomenclatura dos países e territórios (JO L 328 de 28.11.2012, p. 7). O có
digo «ZZ» representa «outras origens».
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DECISÕES
DECISÃO (UE) 2015/899 DO CONSELHO
de 8 de junho de 2015
relativa à posição a adotar, em nome da União Europeia, no Comité Misto do EEE sobre uma
alteração ao Protocolo n.o 31 do Acordo EEE relativo à cooperação em domínios específicos não
abrangidos pelas quatro liberdades (Copernicus)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 189.o, n.o 2, em
conjugação com o artigo 218.o, n.o 9,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2894/94 do Conselho, de 28 de novembro de 1994, relativo a certas regras de
aplicação do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (1), nomeadamente o artigo 1.o, n.o 3,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Considerando o seguinte:
(1)

O Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (2) («Acordo EEE») entrou em vigor em 1 de janeiro de 1994.

(2)

Em conformidade com o artigo 98.o do Acordo EEE, o Comité Misto do EEE pode decidir alterar, entre outros, o
Protocolo n.o 31 do Acordo EEE.

(3)

O Protocolo n.o 31 do Acordo EEE contém disposições relativas à cooperação em domínios específicos não
abrangidos pelas quatro liberdades.

(4)

A cooperação entre as Partes Contratantes no Acordo EEE foi alargada para incluir o Regulamento (UE)
n.o 377/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (3), pela Decisão do Comité Misto do EEE n.o 249/2014,
de 13 de novembro de 2014.

(5)

Esta cooperação deverá ser alargada à Noruega nos termos das condições previstas no Protocolo n.o 31 do
Acordo EEE, cuja participação deverá ter início a partir de 1 de janeiro de 2014.

(6)

O Protocolo n.o 31 do Acordo EEE deverá ser alterado para que esta cooperação alargada possa ter lugar a partir
de 1 de janeiro de 2014.

(7)

A posição da União no âmbito do Comité Misto do EEE deverá, por conseguinte, basear-se no projeto de decisão
que acompanha a presente decisão,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A posição a adotar, em nome da União, no Comité Misto do EEE, sobre a alteração proposta ao Protocolo n.o 31 do
Acordo EEE relativo à cooperação em domínios específicos não abrangidos pelas quatro liberdades é baseada no projeto
de decisão do Comité Misto do EEE que acompanha a presente decisão.
(1) JO L 305 de 30.11.1994, p. 6.
(2) JO L 1 de 3.1.1994, p. 3.
(3) Regulamento (UE) n.o 377/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, que cria o programa Copernicus e revoga
o Regulamento (UE) n.o 911/2010 (JO L 122 de 24.4.2014, p. 44).
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Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor no dia da sua adoção.

Feito no Luxemburgo, em 8 de junho de 2015.
Pelo Conselho
A Presidente
D. REIZNIECE-OZOLA
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PROJETO

DECISÃO N.o …/2015 DO COMITÉ MISTO DO EEE
de
que altera o Protocolo n. 31 do Acordo EEE, relativo à cooperação em domínios específicos não
abrangidos pelas quatro liberdades
o

O COMITÉ MISTO DO EEE,

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu («Acordo EEE»), nomeadamente os artigos 86.o e 98.o,
Considerando o seguinte:
(1)

A cooperação entre as Partes Contratantes no Acordo EEE foi alargada para incluir o Regulamento (UE)
n.o 377/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, que cria o programa Copernicus e
revoga o Regulamento (UE) n.o 911/2010 (1), pela Decisão n.o 249/2014 do Comité Misto do EEE,
de 13 de novembro de 2014 (2).

(2)

Esta cooperação deverá ser alargada à Noruega nos termos das condições previstas no Protocolo n.o 31 do
Acordo EEE, devendo a sua participação ter início a 1 de janeiro de 2014.

(3)

Por conseguinte, o Protocolo n.o 31 do Acordo EEE deverá ser alterado a fim de permitir que a referida
cooperação alargada tenha lugar a partir de 1 de janeiro de 2014.

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
No artigo 1.o, n.o 8d, alínea e), do Protocolo n.o 31 do Acordo EEE, são suprimidas as palavras «à Noruega e».
Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor no dia seguinte à última notificação prevista no artigo 103.o, n.o 1, do Acordo
EEE (*).
É aplicável a partir de 1 de janeiro de 2014.
Artigo 3.o
A presente decisão é publicada na Secção EEE e no Suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia.

Feito em Bruxelas,
Pelo Comité Misto do EEE

Os Secretários

O Presidente

do Comité Misto do EEE

(1) JO L 122 de 24.4.2014, p. 44.
(2) JO L [ainda não publicado].
(*) [Não foram indicados requisitos constitucionais.] [Foram indicados requisitos constitucionais.]
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DECISÃO (UE) 2015/900 DO CONSELHO
de 8 de junho de 2015
relativa à posição a adotar, em nome da União Europeia, no Comité Misto do EEE sobre uma
alteração ao Protocolo n.o 31 do Acordo EEE relativo à cooperação em domínios específicos não
abrangidos pelas quatro liberdades (EaSI)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 46.o, alínea d), o
artigo 149.o, o artigo 153.o, n.o 2, alínea a), o artigo 175.o, terceiro parágrafo, e o artigo 218.o, n.o 9,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2894/94 do Conselho, de 28 de novembro de 1994, relativo a certas regras de
aplicação do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (1), nomeadamente o artigo 1.o, n.o 3,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Considerando o seguinte:
(1)

O Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (2) (o «Acordo EEE») entrou em vigor em 1 de janeiro de 1994.

(2)

Em conformidade com o artigo 98.o do Acordo EEE, o Comité Misto do EEE pode decidir alterar, entre outros, o
Protocolo n.o 31 do Acordo EEE.

(3)

O Protocolo n.o 31 do Acordo EEE contém disposições relativas à cooperação em domínios específicos não
abrangidos pelas quatro liberdades.

(4)

O Regulamento (UE) n.o 1296/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (3) foi incorporado no Acordo EEE
pela Decisão do Comité Misto do EEE n.o 151/2014, de 27 de junho de 2014 (4).

(5)

A participação limitada da Noruega no programa «EaSI» deverá ser alargada ao eixo Progress.

(6)

O Protocolo n.o 31 do Acordo EEE deverá ser alterado a fim de permitir que esta cooperação alargada tenha lugar
a partir de 1 de janeiro de 2015.

(7)

A posição da União no âmbito do Comité Misto do EEE deverá, por conseguinte, basear-se no projeto de decisão
que acompanha a presente decisão,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A posição a adotar, em nome da União, no Comité Misto do EEE, sobre a alteração proposta ao Protocolo n.o 31 do
Acordo EEE relativo à cooperação em domínios específicos não abrangidos pelas quatro liberdades, é baseada no projeto
de decisão do Comité Misto do EEE que acompanha a presente decisão.
Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor na data da sua adoção.

Feito no Luxemburgo, em 8 de junho de 2015.
Pelo Conselho
A Presidente
D. REIZNIECE-OZOLA

(1) JO L 305 de 30.11.1994, p. 6.
(2) JO L 1 de 3.1.1994, p. 3.
(3) Regulamento (UE) n.o 1296/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que cria um Programa da União
Europeia para o Emprego e a Inovação Social («EaSI») e que altera a Decisão n.o 283/2010/UE que estabelece um Instrumento de Microfi
nanciamento Europeu Progress para o Emprego e a Inclusão Social (JO L 347 de 20.12.2013, p. 238).
(4) JO L 342 de 27.11.2014, p. 61.
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PROJETO

DECISÃO DO COMITÉ MISTO DO EEE N.o …/2015
de
que altera o Protocolo n.o 31 do Acordo EEE relativo à cooperação em domínios específicos não
abrangidos pelas quatro liberdades
O COMITÉ MISTO DO EEE,

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (o «Acordo EEE»), nomeadamente os artigos 86.o e 98.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (UE) n.o 1296/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que
cria um Programa da União Europeia para o Emprego e a Inovação Social («EaSI») e que altera a Decisão
n.o 283/2010/UE que estabelece um Instrumento de Microfinanciamento Europeu Progress para o Emprego e a
Inclusão Social (1), foi incorporado no Acordo EEE pela Decisão do Comité Misto do EEE n.o 151/2014, de
27 de junho de 2014 (2).

(2)

A participação limitada da Noruega no programa «EaSI» deverá ser alargada ao eixo Progress.

(3)

O Protocolo n.o 31 do Acordo EEE deverá ser alterado a fim de permitir que essa cooperação alargada tenha
lugar a partir de 1 de janeiro de 2015.

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
No parágrafo 8 do artigo 15.o do Protocolo n.o 31 do Acordo EEE, os termos «eixo EURES» são substituídos por «eixos
Progress e EURES».
Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor no dia seguinte à última notificação prevista no artigo 103.o, n.o 1, do Acordo
EEE (*).
É aplicável a partir de 1 de janeiro de 2015.
Artigo 3.o
A presente decisão é publicada na Secção EEE e no Suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia.

Feito em Bruxelas,.
Pelo Comité Misto do EEE

Os Secretários

O Presidente

do Comité Misto do EEE

(1) JO L 347 de 20.12.2013, p. 238.
(2) JO L 342 de 27.11.2014, p. 61.
(*) [Não foram indicados requisitos constitucionais.] [Foram indicados requisitos constitucionais.]
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DECISÃO (PESC) 2015/901 DO CONSELHO
de 11 de junho de 2015
que altera a Ação Comum 2008/124/PESC sobre a Missão da União Europeia para o Estado de
Direito no Kosovo (1) (EULEX KOSOVO)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente o artigo 28.o, o artigo 42.o, n.o 4, e o artigo 43.o, n.o 2,
Tendo em conta a proposta da alta-representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança,
Considerando o seguinte:
(1)

Em 4 de fevereiro de 2008, o Conselho adotou a Ação Comum 2008/124/PESC (2).

(2)

Em 12 de junho de 2014, o Conselho adotou a Decisão 2014/349/PESC (3), que alterou a Ação Comum
2008/124/PESC e a prorrogou até 14 de junho de 2016.

(3)

Em 29 de setembro de 2014, o Conselho adotou a Decisão 2014/685/PESC (4), que altera a Ação Comum
2008/124/PESC, fixando um montante de referência financeira para o período compreendido entre
15 de outubro de 2014 e 14 de junho de 2015.

(4)

A Ação Comum 2008/124/PESC deverá ser alterada, a fim de ser fixado um novo montante de referência
financeira para cobrir o período compreendido entre 15 de junho de 2015 e 14 de junho de 2016.

(5)

A EULEX KOSOVO será conduzida no contexto de uma situação que poderá vir a deteriorar-se e ser prejudicial
aos objetivos da ação externa da União enunciados no artigo 21.o do Tratado.

(6)

Por conseguinte, a Ação Comum 2008/124/PESC deverá ser alterada em conformidade,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
No artigo 16.o, n.o 1, da Ação Comum 2008/124/PESC, o último parágrafo passa a ter a seguinte redação:
«O montante de referência financeira destinado a cobrir as despesas da EULEX KOSOVO para o período
compreendido entre 15 de junho de 2015 e 14 de junho de 2016 é de 77 000 000 de euros.»
Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor no dia da sua adoção.

Feito no Luxemburgo, em 11 de junho de 2015.
Pelo Conselho
O Presidente
A. MATĪSS

(1) Esta designação não prejudica as posições relativas ao estatuto e está conforme com a Resolução 1244 (1999) do CSNU e com o parecer
do TIJ sobre a declaração de independência do Kosovo.
(2) Ação Comum 2008/124/PESC do Conselho, de 4 de fevereiro de 2008, sobre a Missão da União Europeia para o Estado de Direito no
Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 42 de 16.2.2008, p. 92).
(3) Decisão 2014/349/PESC do Conselho, de 12 de junho de 2014, que altera a Ação Comum 2008/124/PESC sobre a Missão da União
Europeia para o Estado de Direito no Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 174 de 13.6.2014, p. 42).
(4) Decisão 2014/685/PESC do Conselho, de 29 de setembro de 2014, que altera a Ação Comum 2008/124/PESC sobre a Missão da União
Europeia para o Estado de Direito no Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 284 de 30.9.2014, p. 51).
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DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/902 DA COMISSÃO
de 10 de junho de 2015
sobre uma medida adotada pela Letónia nos termos da Diretiva 2006/42/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho para proibir a colocação no mercado de um corta-relvas fabricado pela
empresa GGP Italy spa
[notificada com o número C(2015) 3799]
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta a Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativa às
máquinas e que altera a Diretiva 95/16/CE (1), nomeadamente o artigo 11.o, n.o 3,
Considerando o seguinte:
(1)

A Letónia informou a Comissão de uma medida para proibir a colocação no mercado de um corta-relvas Stiga
Collector do modelo 35 EL (C350, 297352654/S13), fabricado pela empresa GGP Italy spa.

(2)

O corta-relvas ostentava a marcação CE, em conformidade com a Diretiva 2006/42/CE.

(3)

A razão para a adoção da medida foi a não-conformidade do corta-relvas com os requisitos essenciais de saúde e
segurança enunciados no anexo I da Diretiva 2006/42/CE, pontos 1.3.8 — Escolha da proteção contra os riscos
provocados pelos elementos móveis e 1.4.1 — Características exigidas para os protetores e os dispositivos de
proteção, com o fundamento de que a distância entre a parede traseira da máquina e a circunferência formada
pela extremidade da lâmina é demasiado curta, o que impede o funcionamento da máquina em condições de
segurança.

(4)

A notificação foi acompanhada de um relatório de ensaio elaborado pelo Instituto esloveno de Metrologia e
Qualidade.

(5)

A Comissão contactou por escrito o fabricante, convidando-o a apresentar as suas observações quanto à medida
tomada pelas autoridades letãs. Na sua resposta, o fabricante informou que o produto foi voluntariamente
retirado do mercado letão.

(6)

A documentação disponível, as observações expressas e as medidas tomadas pelas partes interessadas
demonstram que o corta-relvas Stiga Collector do modelo 35 EL (C350, 297352654/S13) não satisfaz os
requisitos essenciais de saúde e segurança da Diretiva 2006/42/CE. Assim sendo, a medida adotada pela Letónia é
considerada justificada,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A medida adotada pela Letónia para proibir a colocação no mercado do corta-relvas Stiga Collector do modelo 35 EL
(C350, 297352654/S13), fabricado por GGP Italy spa, via del Lavoro 6, 31033, Castelfranco Veneto, Itália, é justificada.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 10 de junho de 2015.
Pela Comissão
Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro da Comissão

(1) JO L 157 de 9.6.2006, p. 24.
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DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/903 DA COMISSÃO
de 10 de junho de 2015
sobre uma medida adotada pela Espanha nos termos da Diretiva 2006/42/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho para proibir a colocação no mercado de uma roçadeira fabricada pela
empresa NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd. China
[notificada com o número C(2015) 3800]
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta a Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativa às
máquinas e que altera a Diretiva 95/16/CE (1), nomeadamente o artigo 11.o, n.o 3,
Considerando o seguinte:
(1)

A Espanha informou a Comissão de uma medida destinada a proibir a colocação no mercado de uma roçadeira
do modelo N1E-SPK-200 (CB 200-08), fabricada pela empresa NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd. China, importada
pela ADEO SERVICES França e distribuído em Espanha pela LEROY MERLIN Espanha.

(2)

A roçadeira ostentava a marcação CE, em conformidade com a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas.

(3)

A razão para a adoção da medida foi a não-conformidade da roçadeira com os requisitos essenciais de saúde e
segurança enunciados no anexo I da Diretiva 2006/42/CE, pontos 1.4.1 — Características exigidas para os
protetores e os dispositivos de proteção, 1.4.2 — Requisitos especiais para os protetores, e 1.7.3 — Marcação das
máquinas, com o fundamento de que a distância entre o plano de corte e a aba de proteção da máquina era
inferior a 10 mm, com o consequente risco de corte.

(4)

A Espanha informou o distribuidor sobre estas deficiências. O distribuidor tomou as medidas necessárias para
retirar do mercado os produtos não conformes.

(5)

A documentação disponível, as observações expressas e as medidas tomadas pelas partes interessadas
demonstram que a roçadeira do modelo N1E-SPK-200 (CB 200-08) não satisfaz os requisitos essenciais de saúde
e segurança enunciados na Diretiva 2006/42/CE. Assim sendo, a medida adotada pela Espanha é considerada
justificada,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A medida tomada pela Espanha para proibir a colocação no mercado da roçadeira do modelo N1E-SPK-200
(CB 200-08), fabricada pela empresa NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd. China, importada pela ADEO SERVICES França e
distribuída em Espanha pela LEROY MERLIN Espanha, é justificada.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 10 de junho de 2015.
Pela Comissão
Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro da Comissão

(1) JO L 157 de 9.6.2006, p. 24.

L 147/24

Jornal Oficial da União Europeia

PT

12.6.2015

RETIFICAÇÕES
Retificação da Diretiva 2014/60/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014,
relativa à restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-Membro e que altera o Regulamento (UE) n.o 1024/2012
(«Jornal Oficial da União Europeia» L 159 de 28 de maio de 2014)
Na capa e na página 1, no título:
onde se lê:

«Diretiva 2014/60/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa à restituição
de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-Membro e que altera o
Regulamento (UE) n.o 1024/2012 (Reformulação)»,

deve ler-se:

«Diretiva 2014/60/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa à restituição
de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-Membro e que altera o
Regulamento (UE) n.o 1024/2012 (Reformulação) (Texto relevante para efeitos do EEE)»;

Na página 6, no artigo 17.o, n.o 1:
onde se lê:

«1.

Até 18 de dezembro de 2015 e, posteriormente, de cinco em cinco anos, …»,

deve ler-se:

«1.

Até 18 de dezembro de 2020 e, posteriormente, de cinco em cinco anos, …».
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