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Jornal Oficial da União Europeia
RETIFICAÇÕES

Retificação do Regulamento (UE) n.o 771/2012 da Comissão, de 23 de agosto de 2012, que sujeita a registo as
importações de bioetanol originário dos Estados Unidos da América em aplicação do artigo 24.o, n.o 5, do
Regulamento (CE) n.o 597/2009 do Conselho relativo à defesa contra as importações que são objeto de
subvenções de países não membros da Comunidade Europeia
(«Jornal Oficial da União Europeia» L 229 de 24 de agosto de 2012)
Na página 21, o artigo 1.o, n.o 1, primeiro parágrafo, passa a ter a seguinte redação:
«1.
As autoridades aduaneiras são instruídas, nos termos do artigo 24. o, n. o 5, do Regulamento (CE) n. o 597/2009,
no sentido de adotarem medidas adequadas para proceder ao registo das importações na União de bioetanol, por vezes
referido como «etanol combustível», isto é, o álcool etílico produzido a partir de produtos agrícolas (tal como listados no
anexo I do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia), desnaturado ou não, exceto os produtos com um teor de
água superior a 0,3 % (m/m) medido segundo a norma EN 15376, bem como o álcool etílico produzido a partir de
produtos agrícolas (tal como listados no anexo I do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia) contido nas
misturas com gasolina com um teor de álcool etílico superior a 10 % (v/v) atualmente abrangido pelos códigos NC
ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25,
ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70,
ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 e ex 3824 90 97 (códigos TARIC 2207 10 00 11,
2207 20 00 11, 2208 90 99 11, 2710 12 11 10, 2710 12 15 10, 2710 12 21 10, 2710 12 25 91, 2710 12 31 10,
2710 12 41 10, 2710 12 45 10, 2710 12 49 10, 2710 12 51 10, 2710 12 59 10, 2710 12 70 10, 2710 12 90 10,
3814 00 10 10, 3814 00 90 70, 3820 00 00 10 e 3824 90 97 67) e originário dos Estados Unidos da América. O
registo caduca nove meses após a data de entrada em vigor do presente regulamento.».

Retificação do Regulamento (CE) n.o 1516/2007 da Comissão, de 19 de dezembro de 2007, que estabelece, nos
termos do Regulamento (CE) n.o 842/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, disposições normalizadas
para a deteção de fugas em equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que
contenham determinados gases fluorados com efeito de estufa
(«Jornal Oficial da União Europeia» L 335 de 20 de dezembro de 2007)
Na página 10, artigo 1.o:
onde se lê:

«O presente regulamento estabelece, nos termos do Regulamento (CE) n.o 842/2006, as disposições nor
malizadas para a deteção de fugas em equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de
calor, ativos e temporariamente fora de serviço, que contenham determinados gases fluorados com efeito de
estufa.»

deve ler-se:

«O presente regulamento estabelece, nos termos do Regulamento (CE) n.o 842/2006, as disposições nor
malizadas para a deteção de fugas em equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de
calor, ativos e temporariamente fora de serviço, que contenham 3 kg ou mais de gases fluorados com efeito
de estufa.».
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