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SITE AT – ÁREA ADUANEIRA – Notícias 
 
 
ASSUNTO: Contingentes de importação de carne de bovino para o período compreendido entre 1 
de julho de 2013 e 30 de junho de 2014 
 
Foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia no L 133 de 2013.05.17, o Regulamento de Execução 
(UE) nº 457/2013 da Comissão, que derroga os Regulamentos (CE) nºs 412/2008 e 431/2008, no que 
respeita às datas de apresentação dos pedidos de direitos de importação. 
 
Assim, 
 
1. Nos termos do Regulamento (CE) nº 412/2008 da Comissão, de 8 de maio, é aberto anualmente 

para o período compreendido entre 1 de julho e 30 de junho do ano seguinte, um contingente pautal 
de importação de carne de bovino congelada dos códigos NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 
0202 30 90 ou 0206 29 91, dividido nos quatro subperíodos seguintes: 

 
a) De 1 de julho a 30 de setembro; 
b) De 1 de outubro a 31 de dezembro; 
c) De 1 de janeiro a 31 de março; 
d) De 1 de abril a 30 de junho. 

 
Em derrogação do artº 6º nº 2 do referido Regulamento (CE) nº 412/2008, os pedidos de direitos de 
importação relativos ao subperíodo compreendido entre 1 de julho de 2013 e 30 de setembro de 
2013, devem ser apresentados de 1 a 5 de julho até às 12 horas (13 horas de Bruxelas). 
 
Para os restantes subperíodos, os pedidos de direitos de importação devem ser apresentados nos 
primeiros sete dias do mês anterior a cada subperíodo, até às 12 horas (13 horas de Bruxelas) do 
sétimo dia. 

 
2. Pelo Regulamento (CE) nº 431/2008 da Comissão, de 19 de maio, é aberto para o período 

compreendido entre 1 de julho e 30 de junho do ano seguinte, um contingente pautal anual de 
importação de carne de bovino congelada do código NC 0202 e dos produtos do código NC 0206 29 
91, com o nº de ordem 09.4003. 
 

Em derrogação do artº 5º nº 1 do Regulamento (CE) nº 431/2008, os pedidos de direitos de 
importação relativos ao referido período de contingentação pautal da importação com início a 1 de 
julho de 2013, devem ser apresentados de 24 de junho a 5 de julho de 2013 até às 12 horas (13 
horas de Bruxelas) 
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