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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N.o 146/2003 DO CONSELHO
de 27 de Janeiro de 2003
que revoga o Regulamento (CE) n.o 1705/98 do Conselho relativo à interrupção de certas relações
económicas com Angola associadas às actividades da «União Nacional para a Independência Total
de Angola» (UNITA)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, os seus artigos 60.o e 301.o,
Tendo em conta a Posição Comum 2002/991/PESC do
Conselho, de 19 de Dezembro de 2002 (1),
Tendo em conta a proposta da Comissão,

(3)

Por conseguinte, deve ser revogado o Regulamento (CE)
n.o 1705/98 do Conselho, de 28 de Julho de 1998, relativo à interrupção de certas relações económicas com
Angola para induzir a «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) a cumprir as suas obrigações no processo de paz e que revoga o Regulamento
(CE) n.o 2229/97 (2) do Conselho,

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Em 9 de Dezembro de 2002, o Conselho de Segurança
das Nações Unidas, deliberando ao abrigo do capítulo
VII da Carta das Nações Unidas, decidiu, na Resolução
n.o 1448 (2002) que as medidas constantes do ponto 19
da Resolução n.o 864 (1993), das alíneas c) e d) do
ponto 4 da Resolução n.o 1127 (1997) e dos pontos 11
e 12 da Resolução n.o 1173 (1998) deixam de produzir
efeitos a contar dessa data.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Em 19 de Dezembro de 2002, o Conselho aprovou a
Posição Comum 2002/991/PESC do Conselho, que
levanta as medidas restritivas contra a União Nacional
para a Independência Total de Angola (UNITA) e revoga
as Posições Comuns 97/759/PESC e 98/425/PESC.

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Artigo 1.o
É revogado o Regulamento (CE) n.o 1705/98.
Artigo 2.o

O presente regulamento é aplicável a partir de 20 de Dezembro
de 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 2003.
Pelo Conselho
O Presidente
G. PAPANDREOU

(1) JO L 348 de 21.12.2002, p. 1.

(2) JO L 215 de 1.8.1998, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 689/2002 da Comissão
(JO L 106 de 23.4.2002, p. 8).
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REGULAMENTO (CE) N.o 147/2003 DO CONSELHO
de 27 de Janeiro de 2003
relativo a certas medidas restritivas aplicáveis à Somália
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, os seus artigos 60.o e 301.o,
Tendo em conta a Posição Comum 2002/960/PESC do
Conselho, de 10 de Dezembro de 2002, que impõe medidas
restritivas contra a Somália (1),
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

Em 23 de Janeiro de 1992, o Conselho de Segurança das
Nações Unidas adoptou a Resolução 733 (1992), que
impõe um embargo geral e completo a todas as entregas
de armas e equipamento militar à Somália, a seguir
denominado «embargo de armas».

(2)

Em 19 de Junho de 2001, o Conselho de Segurança das
Nações Unidas adoptou a Resolução 1356 (2001), que
permite certas excepções ao embargo de armas.

(3)

Em 22 de Julho de 2002, o Conselho de Segurança das
Nações Unidas adoptou a Resolução 1425 (2002), que
torna o embargo de armas extensivo à proibição de
fornecimento directo ou indirecto à Somália de consultoria técnica, de assistência financeira ou outra e de
formação ligada a actividades militares.

(4)

(5)

(6)

Algumas destas medidas são abrangidas pelo Tratado e,
por conseguinte, para evitar distorções da concorrência,
é necessário aprovar legislação comunitária destinada a
aplicar as decisões pertinentes do Conselho de Segurança
no território da Comunidade. Para efeitos do presente
regulamento, considera-se que esse território abrange os
territórios dos Estados-Membros nos quais o Tratado é
aplicável, nas condições nele estabelecidas.
A Comissão e os Estados-Membros deverão informar-se
reciprocamente sobre as medidas adoptadas ao abrigo
do presente regulamento, bem como sobre quaisquer
outras informações pertinentes de que disponham com
ele relacionadas, e colaborar com o Comité instituído
por força do n.o 11 da Resolução 733 (1992), nomeadamente prestando-lhe informações.
As violações do presente regulamento deverão ser
punidas e os Estados-Membros deverão prever sanções
adequadas para o efeito. Além disso, é conveniente que
essas sanções possam ser aplicadas a partir da data da
entrada em vigor do mesmo e que os Estados-Membros
intentem acções contra as pessoas, as entidades ou os
organismos sob a sua jurisdição que violem qualquer das
disposições,

(1) JO L 334 de 11.12.2002, p. 1.

Artigo 1.o
Sem prejuízo da competência dos Estados-Membros no
exercício da autoridade pública, é proibido:
— prestar financiamento ou assistência financeira relativa a
actividades militares, incluindo em particular subvenções,
empréstimos e seguros de crédito à exportação, para qualquer venda, fornecimento, transferência ou exportação de
armas e material conexo, directa ou indirectamente a qualquer pessoa, entidade ou organismo da Somália,
— conceder, vender, fornecer ou transferir consultoria técnica,
assistência ou formação ligada a actividades militares,
incluindo em particular a formação ou a assistência ligada
ao fabrico, à manutenção ou à utilização de armas e material conexo de qualquer tipo, directa ou indirectamente, a
qualquer pessoa, entidade ou organismo da Somália.

Artigo 2.o
É proibida a participação, intencional e com conhecimento de
causa, em actividades cujo objecto ou efeito seja, directa ou
indirectamente, fomentar as transacções referidas no artigo 1.o

Artigo 3.o
1.

O artigo 1.o não se aplica:

— à prestação de financiamento ou assistência financeira à
venda, ao fornecimento, à transferência ou à exportação de
equipamento militar não letal destinado a uma utilização
exclusivamente humanitária ou de protecção, ou de material destinado a programas de desenvolvimento institucional
no âmbito da União, da Comunidade ou de Estados-Membros, inclusive no domínio da segurança, efectuados
no âmbito do processo de paz e de reconciliação,
— à prestação de consultoria técnica, assistência ou formação
ligada a esse equipamento não letal,
mediante reserva de essas actividades terem sido previamente
aprovadas pelo Comité instituído pelo n.o 11 da Resolução 751
(1992) do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
2. O artigo 1.o não se aplica ao vestuário de protecção,
incluindo coletes à prova de bala e capacetes militares, exportado temporariamente para a Somália por elementos do pessoal
das Nações Unidas, por representantes dos meios de comunicação social e por funcionários de organizações humanitárias
ou de desenvolvimento e pessoal associado, exclusivamente
para uso próprio.
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3.
O artigo 2.o não se aplica à participação em actividades
cujo objecto ou efeito seja fomentar as actividades aprovadas
pelo Comité instituído pelo n.o 11 da Resolução 751 (1992) do
Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Artigo 4.o
Sem prejuízo dos direitos e obrigações dos Estados-Membros
no âmbito da Carta das Nações Unidas, a Comissão manterá
todos os contactos necessários com o Comité do Conselho de
Segurança referido no n.o 1 do artigo 3.o para efeitos da aplicação efectiva do presente regulamento.

L 24/3

Na pendência da aprovação da legislação eventualmente
necessária para o efeito, as sanções a aplicar em caso de
violação do presente regulamento são, consoante o caso, as
determinadas pelos Estados-Membros nos termos do artigo 7.o
do Regulamento (CE) n.o 1318/2002 do Conselho, de 22 de
Julho de 2002, relativo a certas medidas restritivas aplicáveis à
Libéria (1).
2. Incumbe a cada Estado-Membro intentar acções judiciais
contra qualquer pessoa singular ou colectiva, entidade ou organismo sob a sua jurisdição, em caso de violação de qualquer
das proibições previstas no presente regulamento por essa
pessoa, entidade ou organismo.

Artigo 5.o
A Comissão e os Estados-Membros devem informar-se mútua e
imediatamente das medidas adoptadas por força do presente
regulamento e comunicar-se as informações pertinentes de que
disponham relacionadas com o presente regulamento, em especial as violações do mesmo e os problemas ligados à sua aplicação ou decisões dos tribunais nacionais.
Artigo 6.o
O presente regulamento é aplicável não obstante eventuais
direitos ou obrigações decorrentes de qualquer acordo internacional assinado, de qualquer contrato celebrado ou de qualquer
licença ou autorização concedida antes da data de entrada em
vigor do presente regulamento.
Artigo 7.o
1.
Cada Estado-Membro deve determinar as sanções a aplicar
em caso de violação do disposto no presente regulamento. Tais
sanções devem ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Artigo 8.o
O presente regulamento é aplicável:
— no território da Comunidade, incluindo o seu espaço aéreo,
— a bordo de qualquer aeronave ou navio sob jurisdição de
um Estado-Membro,
— a todos os nacionais de um Estado-Membro, onde quer que
se encontrem,
— a qualquer pessoa colectiva, entidade ou organismo registado ou constituído segundo a legislação de um Estado-Membro.
Artigo 9.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 2003.
Pelo Conselho
O Presidente
G. PAPANDREOU

(1) JO L 194 de 23.7.2002, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 148/2003 DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 2003
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3223/94 da Comissão,
de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece regras de execução
do regime de importação dos frutos e dos produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1947/2002 (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu
artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 3223/94 prevê, 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 períodos
que especifica no seu anexo.

(2)

Em aplicação dos supracitados critérios, os valores forfetários de importação devem ser fixados nos níveis constantes em anexo,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o 3223/94 são fixados como indicado no
quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 29 de Janeiro de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 299 de 1.11.2002, p. 17.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Janeiro de 2003, que estabelece os 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

052
204
212
999

96,1
71,9
118,7
95,6

0707 00 05

052
204
628
999

119,3
114,7
151,4
128,5

0709 10 00

220
999

43,3
43,3

0709 90 70

052
204
999

134,8
177,6
156,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

57,1
53,2
41,4
51,8
86,1
57,9

0805 20 10

204
999

80,4
80,4

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

052
204
220
464
600
624
999

62,3
60,1
56,4
138,3
76,1
78,9
78,7

0805 50 10

052
220
600
999

66,4
94,9
64,0
75,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

43,3
101,0
107,3
127,6
94,8

0808 20 50

388
400
720
999

112,9
110,1
46,2
89,7

1

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de 16.10.2001, p. 6). O código «999»
representa «outras origens».
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Setembro de 2002
relativa ao auxílio estatal que o Reino Unido tenciona conceder à Vauxhall Motors (UK) Ltd
[notificada com o número C(2002) 3340]
(Apenas faz fé o texto em língua inglesa)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2003/62/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 2, primeiro parágrafo, do seu artigo
88.o,

Por carta de 1 de Março de 2002, o Reino Unido apresentou as suas observações sobre o início do procedimento de investigação, tendo enviado informações
complementares em 9 de Julho de 2002.

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu
e, nomeadamente, o n.o 1, alínea a), do seu artigo 62.o,
Descrição pormenorizada do auxílio

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 659/1999 do
Conselho, de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de
execução do artigo 93.o do Tratado CE (1),
(5)

O beneficiário do auxílio seria a Vauxhall Motors (UK)
Ltd, uma filial a 100 % da General Motors Corporation.
O auxílio em questão consiste num auxílio com finalidade regional ao investimento para a transformação da
fábrica de produção de veículos automóveis de Ellesmere
Port, tendo em vista fazê-la passar de uma unidade de
produção de um modelo único para uma unidade de
produção de dois modelos, capaz de adaptar a sua
produção em função da procura. Após o investimento, a
fábrica poderia produzir uma combinação de Astras e
dos novos modelos de veículos automóveis de passageiros substitutos dos Vectra. Segundo as informações
fornecidas pelo Reino Unido na sua notificação, o
projecto salvaguardaria 771 postos de trabalho na Vauxhall Motors e criaria cerca de 530 a montante.

(6)

A General Motors Europe considerou dois locais alternativos para o projecto: Ellesmere Port e Antuérpia. A
decisão final a favor de Ellesmere Port inseriu-se numa
importante reestruturação da General Motors Europe,
com o objectivo de restabelecer a viabilidade dessa
empresa. Como parte desse plano, a produção de
veículos automóveis de passageiros em Luton cessaria
quando o actual modelo Vectra deixasse de ser fabricado,
no final do primeiro trimestre de 2002. A partir desse
momento, as restantes instalações de Luton concentrar-se-iam na produção de veículos comerciais e de veículos
todo-o-terreno, enquanto o fabrico de veículos de

Tendo notificado as partes interessadas para apresentarem as
suas observações, em conformidade com as disposições
mencionadas,
Considerando o seguinte:
Procedimento
(1)

Por carta de 23 de Agosto de 2001, as autoridades britânicas notificaram à Comissão o projecto de auxílio, nos
termos do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado. Em 23 de
Outubro de 2001, a Comissão colocou questões suplementares, às quais o Reino Unido respondeu por carta
de 16 de Novembro de 2001.

(2)

Por carta de 28 de Janeiro de 2002, a Comissão
informou o Reino Unido da sua decisão de dar início ao
procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado relativamente ao auxílio em questão.

(3)

A decisão da Comissão de dar início ao procedimento
foi publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
A Comissão convidou as partes interessadas a apresentarem as suas observações relativamente ao auxílio em
causa. A Comissão não recebeu observações das partes
interessadas.

(1) JO L 83 de 27.3.1999, p. 1.
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bem como as repercussões previstas, incluindo perdas a
nível das vendas, da imagem de marca da Vauxhall no
Reino Unido, caso o projecto se realizasse em Antuérpia.

passageiros se concentraria em Ellesmere Port. Aqui
continuariam a ser fabricados os Astra, e dava-se início à
nova geração de Vectra e as instalações seriam transformadas numa fábrica flexível de produção de dois
modelos, consoante a procura.
(7)

(8)

(9)

(10)

O novo Vectra destina-se ao segmento médio-superior
do mercado europeu de veículos automóveis de passageiros. Os principais mercados geográficos tanto do
actual modelo Astra como do novo modelo Vectra são a
Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália, os Países
Baixos e a Espanha, apesar de serem também abastecidos
outros mercados de veículos de passageiros mais
pequenos da Europa Central e Ocidental.
O montante total dos investimentos elegíveis eleva-se a
156, 198 milhões de libras esterlinas. O valor líquido
actual dos investimentos elegíveis é de 153,814 milhões
de libras esterlinas. Estes investimentos são divididos
entre melhoramentos em edifícios/construção/terrenos
(8,352 milhões de libras esterlinas), maquinaria e equipamento (131,343 milhões de libras esterlinas) e ferramentas e matrizes (14,119 milhões de libras esterlinas).
O auxílio previsto, que se eleva a 10 milhões de libras
esterlinas (valor líquido actual: 9,847 milhões de libras
esterlinas), seria concedido ao abrigo do regime aprovado Regional Selective Assistance, com base na lei de
desenvolvimento Industrial de 1982. A intensidade do
auxílio notificado é de 6,4 %.

Observações das partes interessadas
(14)

(11)

Por carta de 28 de Janeiro de 2002, a Comissão
informou o Reino Unido da sua decisão de dar início ao
procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado, uma vez que tinha dúvidas quanto à necessidade e proporcionalidade do auxílio.

(12)

No que diz respeito à necessidade do auxílio, a Comissão
teve de verificar, em primeiro lugar, se o projecto de
Ellesmere Port consistia numa transformação, implicando uma alteração radical nas estruturas de produção
em instalações existentes. Em segundo lugar, era
necessário determinar se Antuérpia constituía uma
verdadeira alternativa em termos da viabilidade técnica
de realização desse projecto.

(13)

Quanto à proporcionalidade do auxílio, a Comissão
expressou dúvidas sobre certos elementos da análise
custos-benefícios (ACB). Em especial, a Comissão
contestou a hipótese de os custos de formação em
Antuérpia serem inferiores, a estimativa dos custos de
transporte do estrangeiro e o padrão de abastecimento,

A Comissão não recebeu observações por parte de
terceiros interessados.
Observações do Reino Unido

(15)

Por carta de 1 de Março de 2002, o Reino Unido apresentou à Comissão as suas observações sobre o início do
procedimento. Por carta de 9 de Julho de 2002, forneceu
informações complementares. Estas observações foram
tomadas em consideração.

(16)

O Reino Unido apresentou uma repartição pormenorizada dos custos de formação em Antuérpia e em Ellesmere Port. As principais diferenças são que, ao contrário
de Ellesmere Port, a fábrica de Antuérpia recebeu já
formação no âmbito do sistema ANDON. Tem já experiência de funcionamento como fábrica flexível, uma vez
que fabrica dois modelos diferentes a partir das mesmas
instalações; tem também uma experiência recente com o
fabrico do Vectra, sendo por conseguinte a fase de
aprendizagem mais curta nesse local; a fábrica de
Antuérpia e a sua mão de obra estão já em conformidade com o GBOP (Global Bill of Process) (1).

(17)

No que se refere à adjudicação de contratos e custos de
transporte do estrangeiro, o Reino Unido explicou que
os custos constantes da ACB se baseavam nos valores
utilizados pelo Europe Strategy Board (ESB) da General
Motors (GM), aquando da tomada de decisão de situar o
projecto do novo modelo Vectra em Ellesmere Port. No
período transitório, a Vauxhall procedeu a novos
cálculos com base nos volumes de produção reais em
Luton e Ellesmere Port em 2001 e em projecções
orçamentais para 2002 revistas para Ellesmere Port.
Uma comparação efectuada entre as estimativas constantes da ACB e os valores baseados nos volumes de
produção reais apresenta uma variação inferior a 1 %.

(18)

Finalmente, o Reino Unido apresentou as suas observações relativamente aos eventuais efeitos sobre as
vendas da Vauxhall no Reino Unido, caso fosse tomada
uma decisão de deslocalização a favor de Antuérpia.
Também apresentou observações sobre a possibilidade
de essa decisão poder vir a dar origem a custos adicionais resultantes de um movimento de greve na fábrica
de Ellesmere Port.

(19)

No que se refere a potenciais perdas a nível das vendas,
o ESB da General Motors tinha considerado no
momento da decisão que caso a produção do novo
Vectra não viesse a efectuar-se em Ellesmere Port, tal
poderia ter efeitos negativos nas vendas no Reino Unido.
Contudo, o efeito teria sido muito limitado, um ponto
de vista que foi confirmado num estudo da GM enviado
à Comissão. A fim de atenuar a perda de vendas de
modelos Vectra no mercado britânico, no caso de o
projecto ter sido atribuído a Antuérpia, teriam sido
necessários custos de marketing suplementares.

A fábrica de Ellesmere Port situa-se na divisão territorial
de Westminster de Ellesmere Port e Neston, no condado
de Cheshire. Esta região foi reconhecida pela Comissão
como uma região assistida a título do n.o 3, alínea c), do
artigo 87.o do Tratado em conformidade com o mapa de
auxílios regionais para o período 2000-2006, com um
limite máximo regional de 15 % de equivalente-subvenção líquido (ESL).

Decisão da Comissão de dar início ao procedimento
previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado
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(1) O GBOP consiste num conjunto de especificações e de processos de
construção comuns, que permitem assegurar uma coerência na
estrutura e no equipamento dos diferentes modelos.

L 24/8
(20)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

29.1.2003

n.o 2 do artigo 87.o. O n.o 3 do artigo 87.o enumera os
auxílios que podem ser considerados compatíveis com o
mercado comum. Contudo, a compatibilidade deve ser
apreciada do ponto de vista da Comunidade no seu
conjunto e não numa perspectiva puramente nacional.
Além disso, para assegurar um funcionamento adequado
do mercado comum e tendo em conta o princípio
consignado na alínea g) do artigo 3.o do Tratado, as
derrogações previstas no n.o 3 do artigo 87.o devem ser
interpretadas de forma restritiva. No que diz respeito ao
disposto no n.o 3, alíneas b) e d), do artigo 87.o, é
evidente que o auxílio em apreço não se destina a
fomentar a realização de um projecto de interesse
europeu comum, ou a sanar uma perturbação grave da
economia britânica, nem a promover a cultura e a
conservação do património. No que se refere ao disposto
no n.o 3, alíneas a) e c), do artigo 87.o, a Comissão
salienta que o projecto de investimento se localiza numa
região susceptível de beneficiar de assistência ao abrigo
da alínea c). Segundo o mapa dos auxílios regionais do
Reino Unido para o período 2000-2006, o projecto
situa-se numa zona com um limite máximo de auxílios
regionais para grandes empresas de 15 % de equivalente-subvenção líquido.

No que diz respeito à ameaça potencial de um movimento de greve no Reino Unido, caso Ellesmere Port
perdesse um turno de produção, para além do anúncio
do encerramento de Luton, o Reino Unido considerou
ser muito difícil calcular a dimensão de tais medidas. O
encerramento da fábrica de Luton tinha dado origem a
uma paragem de trabalho de um dia. Foi essa a resposta
dos trabalhadores ao encerramento total da fábrica de
Luton e à ameaça de despedimentos obrigatórios. Os
pacotes de despedimentos voluntários acordados com os
sindicatos e a Vauxhall permitiram evitar um endurecimento da luta e um movimento de greve generalizado.
Os incentivos financeiros previstos nesses pacotes foram
muito superiores ao mínimo estabelecido pela legislação
britânica e os custos incorridos foram incluídos na ACB.
Tendo em conta que a fábrica de Ellesmere Port teria
ainda continuado a fabricar o Astra numa base de dois
turnos caso Antuérpia tivesse ganho o projecto Vectra, o
Reino Unido considera plausível pressupor que esta
decisão teria originado uma paragem de trabalho de
meio dia. Os custos totais suplementares decorrentes dos
efeitos supramencionados são estimados em 171 000
libras esterlinas.
Apreciação do auxílio

(21)

(22)

A medida notificada pelo Reino Unido a favor da Vauxhall Motors (UK) Ltd constitui um auxílio estatal na
acepção do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado. De facto, tal
medida seria financiada pelo Estado ou mediante
recursos estatais. Além disso, como constitui uma parte
significativa do financiamento do projecto, o auxílio é
susceptível de falsear a concorrência na Comunidade,
conferindo à Vauxhall Motors (UK) Ltd uma vantagem
relativamente aos seus concorrentes que não beneficiam
de qualquer auxílio. Por último, as trocas comerciais
entre Estados-Membros são importantes no mercado dos
veículos automóveis.
O auxílio em questão destina-se a uma empresa de
fabrico e montagem de veículos automóveis. Por conseguinte, a empresa pertence ao sector dos veículos automóveis na acepção do enquadramento comunitário dos
auxílios estatais no sector dos veículos automóveis (a
seguir denominado «enquadramento comunitário dos
auxílios no sector automóvel») (1).

(23)

O enquadramento comunitário dos auxílios no sector
automóvel prevê que todos os auxílios que as autoridades públicas tencionam conceder a um projecto individual ao abrigo de regimes de auxílios autorizados a favor
de uma empresa do sector dos veículos automóveis
devem ser previamente notificados, nos termos do
disposto no n.o 3 do artigo 88.o do Tratado, se o custo
total do projecto for igual a 50 milhões de euros ou se o
montante bruto total dos auxílios estatais e dos auxílios
provenientes de instrumentos comunitários para o
projecto for igual a 5 milhões de euros. No processo
abrangido pela presente decisão, tanto o custo total do
projecto como o montante do auxílio excedem o limiar
de notificação. Assim, ao notificar o auxílio projectado a
favor da Vauxhall Motors (UK) Ltd, o Reino Unido
respeitou o disposto no n.o 3 do artigo 88.o do Tratado.

(24)

Tendo em conta a natureza e o objectivo do auxílio e a
localização geográfica do investimento, a Comissão
considera que o auxílio em causa não é abrangido pelo

(1) JO C 279 de 15.9.1997, p. 1.

(25)

Para decidir se o auxílio regional é compatível com o
mercado comum nos termos do n.o 3, alínea c), do
artigo 87.o do Tratado, a Comissão deve verificar se
estão preenchidas as condições previstas no enquadramento comunitário dos auxílios estatais no sector dos
veículos automóveis.

(26)

Para autorizar um auxílio ao abrigo deste enquadramento, a Comissão, depois de ter verificado que a região
em questão pode beneficiar de auxílios nos termos do
direito comunitário, verifica se o investidor poderia ter
escolhido um local alternativo para o projecto, a fim de
demonstrar a necessidade do auxílio, com especial
destaque para a mobilidade do projecto.

(27)

A Comissão analisou a mobilidade geográfica do
projecto. A fim de demonstrar a mobilidade geográfica,
o grupo automóvel objecto do auxílio proposto deve
demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de
uma localização alternativa economicamente viável para
o seu projecto. As autoridades britânicas alegam que tal
localização se encontra disponível na fábrica de veículos
automóveis de Antuérpia, na Bélgica, que fabrica actualmente o modelo Astra e, até 1998, fabricava o modelo
Vectra. A Comissão nota que, ao considerar os dois
locais alternativos para o projecto, a General Motors
Europe procedeu a um estudo de localização comparando os custos suplementares específicos de fabrico do
novo Vectra nos dois locais. Esse estudo, bem como
outros documentos relativos ao procedimento de tomada
de decisão da General Motors Europe, foram transmitidos à Comissão. Além disso, a Comissão, bem como os
seus peritos externos do sector automóvel, verificaram
no local a viabilidade da realização do projecto em
Antuérpia. Até 1998, a fábrica de Antuérpia fabricava o
Astra e o anterior modelo Vectra nas mesmas duas
linhas de montagem e possui ainda espaço disponível
suficiente, onde as carroçarias do anterior modelo Vectra
eram fabricadas. Pode, por conseguinte, concluir-se que
o projecto tem um carácter móvel. Por conseguinte,
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vendas de modelos Vectra no mercado britânico, no caso
de o projecto ter sido atribuído a Antuérpia. Todavia, a
Comissão considera que uma decisão desse tipo, em
conjugação com o recente encerramento da fábrica de
Luton, teria tido um efeito prejudicial na marca Vauxhall, afectando as vendas britânicas não apenas de
modelos Vectra mas de todos os modelos Vauxhall. Por
conseguinte, baseou os seus cálculos sobre as potenciais
perdas a nível das vendas de todos os modelos Vauxhall
durante 2002. A Comissão estimou os custos de marketing suplementares necessários, com base na avaliação
dos seus peritos externos, em 1,284 milhões de libras
esterlinas. A Comissão aceita a hipótese de que tal efeito
seria limitado no tempo e no âmbito, uma vez que a
reacção «emocional» dos clientes a uma decisão de localização a favor de Antuérpia se atenuaria com o tempo.

pode considerar-se que pode beneficiar de auxílios regionais, uma vez que o auxílio é necessário para atrair o
investimento para a região assistida.
(28)

A Comissão e os seus peritos externos do sector automóvel verificaram a natureza do investimento com base
em plantas da fábrica transmitidas pelo Reino Unido e
numa visita ao local. O projecto em questão diz respeito
a uma transformação, que implica uma alteração radical
das estruturas de produção num local já existente com o
objectivo de transformar o local de uma instalação de
produção de um único modelo numa fábrica flexível de
fabrico de dois modelos. Por conseguinte, o projecto de
investimento pode beneficiar de auxílios com finalidade
regional.

(29)

Juntamente com a notificação, as autoridades do Reino
Unido forneceram uma ACB comparando os custos das
duas localizações. A ACB indica uma desvantagem de
custos líquida de 18,116 milhões de libras esterlinas para
a localização em Ellesmere Port comparativamente a
Antuérpia. A intensidade de desvantagem do projecto
seria de 11,8 %.

(30)

Com o apoio do seu perito externo no sector automóvel,
a Comissão apreciou a análise custos-benefícios notificada, com base na taxa de câmbio em vigor na altura da
decisão sobre a localização, a fim de verificar em que
medida o auxílio regional proposto é proporcional aos
problemas regionais que pretende resolver. Na sequência
do início do procedimento, o Reino Unido esclareceu
alguns pontos da ACB, relativamente aos quais tinham
surgido dúvidas.

(31)

No que se refere à desvantagem em termos de custos da
ACB, a Comissão recebeu uma repartição pormenorizada
dos custos nas duas localizações. A desvantagem regional relativa a custos de formação em Ellesmere Port
eleva-se a 1,7 milhões de libras esterlinas. A Comissão
considera que os custos de formação substancialmente
superiores em Ellesmere Port podem ser considerados
plausíveis. A diferença pode explicar-se pelo facto de, ao
contrário de Ellesmere Port, a fábrica de Antuérpia:
— ter já uma experiência recente no fabrico do modelo
Vectra,

(35)

No que diz respeito à possibilidade de um movimento
de greve no Reino Unido se Ellesmere Port tivesse
perdido um turno de produção, as autoridades britânicas
consideram plausível presumir-se que provavelmente
teria havido meio dia de paragem de trabalho (uma vez
que o anterior encerramento da fábrica de Luton tinha
originado apenas um dia de paragem de trabalho), o que
corresponde à perda de um turno. Contudo, é difícil
aceitar a hipótese segundo a qual exactamente metade
do pessoal decidiria fazer greve e a outra metade se recusaria. Por conseguinte, é prudente presumir-se que teria
havido um dia inteiro de paragem de trabalho na fábrica,
o que daria origem a custos no valor de 300 000 libras
esterlinas.

(36)

Se essa alteração constasse da análise, a análise dos
custos-benefícios levaria a um resultado ligeiramente
diferente do indicado na notificação inicial. Se o Vectra
fosse fabricado em Antuérpia, os custos totais suplementares, decorrentes dos dois efeitos supramencionados,
elevar-se-iam a 1,584 milhões de libras esterlinas. Por
conseguinte, o valor líquido actual da desvantagem regional eleva-se a 16,532 milhões de libras esterlinas em
Ellesmere 153,814 milhões de libras esterlinas, conferindo ao projecto um rácio de desvantagem regional de
10,7 %, em comparação com Antuérpia.

(37)

Finalmente, continua por abordar a questão do ajustamento regional (top-up), que consiste numa alteração do
rácio da desvantagem regional entre – 2 e + 4 pontos
percentuais, em função das alterações da capacidade de
produção do grupo em causa no mercado relevante e do
estatuto da região enquanto região assistida. No caso em
apreço, os resultados da análise custos-benefícios tornam
o exame desta questão difícil, uma vez que a diferença
entre o rácio da desvantagem regional (10,7 %) e a intensidade de auxílio projectada (6,4 %) é de 4,3 pontos
percentuais, enquanto a redução mais elevada possível,
segundo o enquadramento comunitário relevante, seria
de – 2 pontos percentuais nas regiões abrangidas pelo
n.o 3, alínea c), do artigo 87.o

— ter já o hábito de funcionamento de produção de
dois modelos e de adaptar a sua produção à procura,
— ter já pessoal formado no âmbito do sistema
ANDON e estar em conformidade com o GBOP
(Global Bill of Process).
(32)

Uma vez que as hipóteses constantes da ACB no que se
refere às adjudicações de contratos e aos custos de transporte do estrangeiro foram entretanto confirmadas por
dados baseados na produção real na fábrica de Ellesmere
Port, deixou de haver razões para se duvidar delas.

(33)

No entanto, as dúvidas da Comissão não foram dissipadas no que diz respeito aos eventuais efeitos sobre as
vendas no Reino Unido da realização do projecto em
Antuérpia ou no que se refere à possibilidade de um
movimento de greve.

Conclusão
(38)

(34)

Quanto às eventuais perdas a nível das vendas, o Reino
Unido reconheceu que teriam sido necessários custos de
marketing suplementares, a fim de atenuar a perda de
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Por conseguinte, o projecto é móvel e o auxílio
necessário à sua concretização. A intensidade do auxílio
do projecto (6,4 %) é inferior tanto ao rácio da desvantagem regional identificado pela análise custos-benefícios
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(10,7 %) como ao limite máximo dos auxílios com finalidade regional (15 % ESL). O auxílio regional de 9,847
milhões de libras esterlinas (valor líquido actual) que o
Reino Unido tenciona conceder à Vauxhall Motors Ltd é,
por conseguinte, compatível com o mercado comum ao
abrigo do n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado.

esterlinas (valor actual líquido), é compatível com o mercado
comum na acepção do n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do
Tratado.

Em conformidade com o enquadramento comunitário
relevante, não podem ser tomadas em consideração na
ACB desvantagens relativamente às quais será concedido
um auxílio específico no âmbito de um objectivo diferente, tal como a formação. Uma vez que uma desvantagem em termos de custos de formação foi tomada em
consideração na análise custos-benefícios, não podem ser
concedidos ao projecto quaisquer outros auxílios específicos à formação,

Artigo 2.o

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.

A concessão do auxílio é, por conseguinte, autorizada.

Não pode ser concedido ao projecto qualquer outro auxílio
específico à formação.
Artigo 3.o
O Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte é o
destinatário da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 18 de Setembro de 2002.
o

O auxílio estatal que o Reino Unido tenciona conceder à Vauxhall Motors (UK) Ltd a favor de um investimento na sua fábrica
de Ellesmere Port, no montante de 9,847 milhões de libras

Pela Comissão
Mario MONTI

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 2003
que autoriza os Estados-Membros a prever derrogações temporárias da Directiva 2000/29/CE do
Conselho relativamente às batatas, com excepção das destinadas à plantação, originárias de
determinadas províncias de Cuba
[notificada com o número C(2003) 338]
(2003/63/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(6)

Essa autorização para conceder derrogações deve ser
suspensa se se concluir que as condições específicas estabelecidas na presente decisão não são suficientes para
evitar a introdução de organismos prejudiciais na Comunidade ou não foram cumpridas.

(7)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Fitossanitário
Permanente,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 2000/29/CE do Conselho, de 8 de
Maio de 2000, relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais
e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da
Comunidade (1), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 2002/89/CE (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu
artigo 15.o,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Tendo em conta o pedido apresentado pelo Reino Unido,
Considerando o seguinte:
(1)

Nos termos da Directiva 2000/29/CE, as batatas, com
excepção das destinadas à plantação, originárias de Cuba
não podem, em princípio, ser introduzidas na Comunidade. Porém, a directiva permite derrogações dessa regra,
desde que não existam riscos de propagação de organismos prejudiciais.

(2)

A cultura temporã de batatas em Cuba, excepto a das
destinadas à plantação, a partir de batatas de semente
fornecidas pelos Estados-Membros tornou-se uma prática
corrente. Parte dos primeiros abastecimentos de batatas
na Comunidade tem sido assegurada por importações
provenientes de Cuba.

(3)

(4)

(5)

Desde 1987, através de uma sucessão de decisões das
quais a mais recente é a Decisão 2001/99/CE da
Comissão (3), foram autorizadas, por períodos limitados,
derrogações de certas disposições da Directiva 2000/29/
/CE relativamente às batatas, com excepção das destinadas à plantação, originárias de determinadas províncias de Cuba, desde que sejam respeitadas certas
condições específicas.
As circunstâncias que justificaram essas derrogações
permanecem válidas. Não existem novas informações
que justifiquem a revisão das condições específicas.
Os Estados-Membros devem, pois, ser autorizados a
conceder, por períodos limitados, derrogações sujeitas a
determinadas condições.

(1) JO L 169 de 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 355 de 30.12.2002, p. 45.
(3) JO L 36 de 7.2.2001, p. 5.

Artigo 1.o
Em derrogação do n.o 1 do artigo 4.o da Directiva 2000/29/CE,
no que diz respeito às proibições referidas na parte A, ponto
12, do seu anexo III, os Estados-Membros podem autorizar, nas
condições estabelecidas no anexo da presente decisão, a introdução nos seus territórios de batatas, com excepção das destinadas à plantação, originárias de Cuba.

Artigo 2.o
Os Estados-Membros de importação informarão os outros
Estados-Membros e a Comissão, por meio da notificação referida na alínea b) do ponto 2 do anexo, de qualquer uso que
façam da autorização prevista no artigo 1.o
Os Estados-Membros de importação informarão a Comissão e
os outros Estados-Membros, antes de 1 de Setembro de 2003,
1 de Setembro de 2004 e 1 de Setembro de 2005, das quantidades importadas nos termos da presente decisão e enviar-lhes-ão um relatório técnico pormenorizado do exame oficial referido na alínea f) do ponto 2 do anexo. Devem ser transmitidas
à Comissão cópias de cada certificado fitossanitário.

Artigo 3.o
O artigo 1.o é aplicável às batatas, excepto as destinadas à plantação, introduzidas na Comunidade nos seguintes períodos:
i) entre 1 de Fevereiro de 2003 e 31 de Maio de 2003,
ii) entre 1 de Janeiro de 2004 e 31 de Maio de 2004,
iii) entre 1 de Janeiro de 2005 e 31 de Maio de 2005.
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Artigo 4.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 2003.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS ÀS BATATAS, ORIGINÁRIAS DE CUBA, QUE BENEFICIAM DA
DERROGAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.o DA PRESENTE DECISÃO
1. As batatas, com excepção das destinadas à plantação, introduzidas nos termos do artigo 1.o, devem obedecer, para
além das exigências estabelecidas nos anexos I, II e IV da Directiva 2000/29/CE, às seguintes condições:
a) Devem ser batatas não maduras, isto é, batatas «não suberizadas», de pele não aderente, ou devem ter sido tratadas
para a supressão da sua capacidade germinativa;
b) Devem ter sido cultivadas nas províncias de Ciego de Avila, La Habana, Matanzas ou Pinar del Rio, em zonas onde
se tem conhecimento da não-ocorrência de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
c) Devem pertencer a variedades de batatas de semente importadas para Cuba somente dos Estados-Membros ou de
qualquer outro país a partir do qual não é proibida, nos termos do anexo III da Directiva 2000/29/CE, a entrada
na Comunidade de batatas destinadas à plantação;
d) Devem ter sido cultivadas numa das províncias referidas na alínea b) e ser descendentes directas quer de batatas
de semente certificadas num dos Estados-Membros, quer de batatas de semente certificadas em qualquer outro
país a partir do qual não é proibida, nos termos do anexo III da Directiva 2000/29/CE, a entrada na Comunidade
de batatas destinadas à plantação, quer da primeira descendência directa dessas batatas de semente, que foram
produzidas nas províncias referidas na alínea b) e oficialmente certificadas e qualificadas como batatas de semente
em conformidade com a regulamentação em vigor em Cuba;
e) Devem ter sido produzidas quer em explorações que não tenham produzido batatas de variedades que não sejam
as especificadas na alínea c) no decurso dos cinco anos anteriores, quer, se se tratar de explorações estatais, em
parcelas de terreno separadas de outros terrenos nos quais tenham sido cultivadas, nos últimos cinco anos, batatas
de variedades que não sejam as especificadas na alínea c);
f) Devem ter sido manuseadas por máquinas que estejam reservadas ao manuseamento dessas batatas ou que tenham
sido desinfectadas de forma adequada após qualquer utilização para outros fins;
g) Não devem ter sido armazenadas em locais onde o tenham sido batatas de variedades que não sejam as especificadas na alínea c);
h) Devem ser embaladas em sacos novos ou em contentores previamente desinfectados de forma apropriada; em
cada saco ou contentor deve ser aposto um rótulo oficial com as informações especificadas no ponto 3;
i) Antes da exportação, devem ter sido limpas de modo a apresentarem-se isentas de terra, de folhas e de outros
resíduos vegetais;
j) Devem ser acompanhadas de um certificado fitossanitário emitido em Cuba em conformidade com os artigos 7.o e
13.o da Directiva 2000/29/CE, com base no exame aí previsto, relativo nomeadamente à isenção do organismo
prejudicial referido na alínea b).
Do certificado devem constar:
— sob «Declaração adicional»:
— a menção «Em conformidade com as exigências CE especificadas na Decisão 2003/63/CE»,
— o nome da variedade,
— o número de identificação ou o nome da exploração onde as batatas foram cultivadas e a sua localização,
— uma referência que permita identificar o lote de sementes utilizado, em conformidade com a alínea d),
— sob «Tratamento de desinfestação e/ou de desinfecção», todas as informações que digam respeito aos possíveis
tratamentos referidos na segunda opção da alínea a) e/ou na alínea h).
2. a) As batatas devem ser introduzidas através de pontos de entrada designados para efeitos da autorização referida no
artigo 1.o pelo Estado-Membro em que se situam. Esses pontos de entrada e o nome e endereço do organismo
oficial competente referido na Directiva 2000/29/CE responsável por cada ponto de entrada serão notificados
com antecedência suficiente pelo Estado-Membro à Comissão e serão postos à disposição dos outros Estados-Membros a pedido destes. Quando a introdução na Comunidade se verificar num Estado-Membro diferente do
Estado-Membro que recorre à autorização referida no artigo 1.o, os organismos oficiais responsáveis do Estado-Membro de introdução informarão e cooperarão com os organismos oficiais responsáveis do Estado-Membro que
recorre à presente autorização para assegurar o cumprimento das disposições da presente decisão;
b) Antes da introdução na Comunidade, o importador deve ser oficialmente informado das condições estabelecidas
nas alíneas a) a j) do ponto 1 e a) a e) do ponto 2. Esse importador deve, com antecedência suficiente, notificar
das especificações de cada introdução os organismos oficiais responsáveis do Estado-Membro de introdução, indicando:
— o tipo de batatas,
— a quantidade de batatas,
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— a data de introdução declarada e o ponto de entrada na Comunidade,
— as instalações referidas na alínea d).
O importador deve comunicar todas as alterações da notificação antecipada supracitada aos organismos oficiais
responsáveis assim que forem conhecidas e, em qualquer caso, antes da importação das batatas.
O Estado-Membro em causa deve informar imediatamente a Comissão dos dados referidos, bem como das suas
eventuais alterações;
c) As inspecções, e se for caso disso os testes, exigidas em conformidade com o artigo 13.o da Directiva 2000/29/CE
e com as disposições da presente decisão devem ser efectuadas pelos organismos responsáveis, referidos nessa
directiva. Os controlos fitossanitários no âmbito dessas inspecções serão efectuados pelo Estado-Membro que
recorre à autorização referida no artigo 1.o
Além disso, durante os controlos fitossanitários referidos, os Estados-Membros efectuarão inspecções e, se for caso
disso, testes para detecção da presença eventual de outros organismos prejudiciais. Sem prejuízo das verificações
referidas no n.o 3, primeira possibilidade do segundo travessão, do artigo 21.o da directiva em questão, a Comissão
determinará em que medida as inspecções referidas no n.o 3, segunda possibilidade do segundo travessão, do
artigo 21.o dessa directiva serão integradas no programa de inspecções em conformidade com o n.o 5, terceiro
parágrafo, do artigo 21.o da mesma directiva;
d) As batatas devem ser embaladas e reembaladas apenas em instalações aprovadas e registadas pelos organismos
oficiais responsáveis referidos;
e) As batatas devem ser embaladas ou reembaladas em embalagens fechadas, prontas para entrega directa aos retalhistas ou aos consumidores finais, não devendo o seu peso exceder o peso corrente para esse efeito no Estado-Membro de introdução, até um máximo de 25 quilogramas. O número das instalações registadas referidas na
alínea d) e a origem cubana devem ser indicados nas embalagens;
f) Os Estados-Membros que recorram à autorização referida no artigo 1.o devem, se for caso disso, em cooperação
com o Estado-Membro de introdução, velar por que sejam colhidas pelo menos duas amostras de 200 tubérculos
em cada remessa ou parte de remessa de 50 toneladas de batatas importadas nos termos da presente decisão, para
exame oficial relativamente à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e à Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., segundo os métodos comunitários estabelecidos para a detecção e o
diagnóstico desses organismos prejudiciais. Os tubérculos devem também ser oficialmente examinados para
pesquisa do viróide do afuselamento do tubérculo da batateira, por meio do método «Return-PAGE» ou do método
de hibridação c-ADN.
Além disso, os tubérculos devem ser oficialmente examinados para a detecção da presença de Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (todas as populações) ou Meloidogyne fallax Karssen.
Caso se suspeite da presença de qualquer dos organismos prejudiciais referidos no primeiro parágrafo, os lotes
permanecerão separados sob controlo oficial e não podem ser comercializados ou utilizados até que tenha sido
estabelecido que os exames efectuados não permitiram detectar a presença desses organismos prejudiciais.
3. Conforme referido na alínea h) do ponto 1, cada saco ou contentor deve conter as seguintes informações:
a) Autoridade emissora do rótulo;
b) Organismo exportador, se for caso disso;
c) Menção «Batatas de Cuba não destinadas à plantação»;
d) Variedade;
e) Província de produção;
f) Calibre;
g) Peso líquido declarado;
h) Declaração «Em conformidade com as exigências CE especificadas na Decisão 2003/63/CE»;
i) Uma marca impressa ou carimbada em nome da autoridade fitossanitária de Cuba.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 28 de Janeiro de 2003
relativa a medidas provisórias contra a introdução e propagação na Comunidade do vírus do
mosaico da pêra-melão no referente às plantas de tomateiro destinadas a plantação
[notificada com o número C(2003) 339]
(2003/64/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

trabalhos científicos efectuados sobre este vírus ainda
não forneceram dados suficientemente esclarecedores
para o reexame da análise preliminar do risco de pragas.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 2000/29/CE do Conselho, de 8 de
Maio de 2000, relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais
e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da
Comunidade (1), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 2002/89/CE (2), e, nomeadamente, o n.o 3, terceira
frase, do seu artigo 16.o,

(5)

Nestas circunstâncias, e dado que o período de aplicação
da Decisão 2001/536/CE chegou ao seu termo, é
necessário estabelecer medidas provisórias contra o vírus
do mosaico da pêra-melão.

(6)

Ainda não foi identificada a origem da contaminação
nos locais envolvidos na produção de tomate. Os
Estados-Membros devem, portanto, efectuar rastreios
oficiais para determinar a origem das contaminações e a
via de introdução.

(7)

Embora o papel das sementes de tomate como fonte de
infecção ainda não esteja totalmente esclarecido, é
provável que o mesmo seja importante. As medidas estabelecidas na presente decisão devem, portanto, ser igualmente aplicáveis às sementes de tomate.

(8)

As medidas devem aplicar-se à introdução e propagação
na Comunidade do vírus do mosaico da pêra-melão, à
inspecção das plantas de tomateiro destinadas a plantação originárias de países terceiros e à circulação das
plantas de tomateiro destinadas a plantação. Devem
incluir, igualmente, uma vigilância mais geral da
presença do vírus do mosaico da pêra-melão nos
Estados-Membros.

(9)

É conveniente que os resultados de tais medidas estejam
sob avaliação constante e que sejam ponderadas eventuais medidas ulteriores com base nos resultados dessa
avaliação. As medidas ulteriores devem ter igualmente
em conta as informações a fornecer e os pareceres científicos a emitir pelos Estados-Membros.

(10)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Fitossanitário
Permanente,

Considerando o seguinte:
(1)

No final de 1999 e no início de 2000 a Alemanha, a
França, os Países Baixos e o Reino Unido informaram os
outros Estados-Membros e a Comissão da ocorrência,
nesses países, de focos do vírus do mosaico da pêra-melão nas culturas de tomate e das medidas tomadas
para lutar contra esse vírus.

(2)

Através da Decisão 2001/536/CE da Comissão (3), os
Estados-Membros foram instados a tomar medidas provisórias contra a introdução e propagação na Comunidade
do vírus do mosaico da pêra-melão no referente às
plantas de tomateiro destinadas a plantação, com
excepção das sementes.

(3)

Os rastreios oficiais efectuados pelos Estados-Membros
em conformidade com a Decisão 2001/536/CE permitiram detectar novos focos. Acresce que o vírus do
mosaico da pêra-melão está presente em vários países
terceiros.

(4)

O vírus do mosaico da pêra-melão não figura nas listas
dos anexos I ou II da Directiva 2000/29/CE. Uma análise
preliminar do risco de pragas efectuada por vários
Estados-Membros com base nos dados científicos
disponíveis revelou, porém, que o vírus do mosaico da
pêra-melão e os efeitos prejudiciais que lhe estão associados podem representar um risco fitossanitário significativo para a Comunidade, em especial no referente à
produção de tomate protegida. Os riscos para a
produção ao ar livre de tomate e de outras culturas de
Solanaceae, especialmente a batata, não estão ainda
completamente avaliados. A Comissão solicitou aos
Estados-Membros que prosseguissem a investigação científica e se pronunciassem sobre os riscos do vírus do
mosaico da pêra-melão para a produção ao ar livre de
tomate e de outras culturas de Solanaceae. Até à data, os

(1) JO L 169 de 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 355 de 30.12.2002, p. 45.
(3) JO L 193 de 17.7.2001, p. 26.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
É proibida a introdução e circulação na Comunidade de plantas
de tomateiro, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
destinadas a plantação, contaminadas com o vírus do mosaico
da pêra-melão.
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Artigo 2.o
As plantas de tomateiro destinadas a plantação, originárias de
países terceiros, devem satisfazer as condições estabelecidas nos
pontos 1 ou 2 do anexo. Essas plantas serão inspeccionadas à
entrada na Comunidade, quanto à presença do vírus do
mosaico da pêra-melão, de acordo com o n.o 1, alínea a), do
artigo 13.o da Directiva 2000/29/CE, mutatis mutandis.
Artigo 3.o
1.
As plantas de tomateiro destinadas a plantação só podem
ser deslocadas do seu local de produção se satisfizerem as
condições estabelecidas nos pontos 3 ou 4 do anexo.
2.
O n.o 1 não se aplicará às deslocações de plantas destinadas a venda a consumidores finais não envolvidos na
produção profissional de plantas se a embalagem das mesmas
ou outros indícios indicarem claramente que se destinam a ser
vendidas a esse tipo de consumidores.

29.1.2003

Sem prejuízo do n.o 2 do artigo 16.o da Directiva 2000/29/CE,
os resultados dos rastreios previstos no primeiro parágrafo
serão notificados à Comissão e aos outros Estados-Membros até
30 de Setembro de 2003.
Artigo 5.o
A Comissão examinará o funcionamento da presente decisão o
mais tardar em 31 de Outubro de 2003.
Artigo 6.o
A aplicabilidade da presente decisão cessa em 31 de Janeiro de
2004.
Artigo 7.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 2003.
Artigo 4.o
Os Estados-Membros efectuarão rastreios oficiais, pelo menos
nos locais envolvidos na produção de plantas de tomateiro ou
de tomate, da presença do vírus do mosaico da pêra-melão.

Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO
CONDIÇÕES REFERIDAS NOS ARTIGOS 2.o E 3.o
1. Sem prejuízo do ponto 13 do anexo III da Directiva 2000/29/CE, as plantas de tomateiro destinadas a plantação,
com excepção das sementes, originárias de países terceiros devem ser acompanhadas do certificado fitossanitário referido nos artigos 7.o ou 8.o da Directiva 2000/29/CE, comprovativo de que:
a) São originárias de zonas onde, reconhecidamente, não se regista a ocorrência do vírus do mosaico da pêra-melão;
ou
b) i) i) não foram detectados no local de produção, no decurso das inspecções efectuadas pelo menos uma vez
durante o período de permanência das plantas nesse local, quaisquer sintomas do vírus do mosaico da pêra-melão ou, caso o vírus tenha sido detectado no local de produção, de que foram postos em prática procedimentos adequados com vista à erradicação do mesmo, tendo o local de produção sido subsequentemente
considerado isento do vírus do mosaico da pêra-melão no âmbito de inspecções oficiais, incluindo testes aleatórios, e de acções de vigilância durante um período apropriado, ou
ii) o vírus do mosaico da pêra-melão não foi detectado em testes efectuados pelo menos uma vez no decurso de
um período de quatro semanas a amostras de folhas de plantas produzidas, cultivadas ou mantidas no local de
produção ou, caso o vírus tenha sido detectado nesse local, de que testes adicionais efectuados a cada lote
permitiram concluir que os lotes se apresentavam isentos do vírus do mosaico da pêra-melão
e, tendo as plantas em causa sido cultivadas em locais envolvidos na produção de plantas de tomateiro e na
produção de tomate, se existirem provas de que a produção e a embalagem do tomate se encontram claramente
separadas da produção e embalagem das plantas, para evitar contaminações.
2. As sementes de tomate originárias de países terceiros devem ser acompanhadas do certificado fitossanitário referido
nos artigos 7.o ou 8.o da Directiva 2000/29/CE, comprovativo de que foram obtidas por meio de um método apropriado de extracção ácida e
a) De que são originárias de zonas onde, reconhecidamente, não se registe a ocorrência do vírus do mosaico da
pêra-melão; ou
b) De que não foram observados sintomas do vírus do mosaico da pêra-melão nas plantas existentes no local de
produção durante todo o ciclo vegetativo das mesmas; ou
c) De que foram sujeitas a testes oficiais de detecção do vírus do mosaico da pêra-melão, com base numa amostra
representativa e por recurso a métodos apropriados, que tenham permitido concluir estarem isentas desse vírus.
3. As plantas de tomateiro destinadas a plantação, com excepção das sementes, originárias da Comunidade, só podem
ser deslocadas do local de produção se:
a) Forem originárias de zonas onde, reconhecidamente, não se registe a ocorrência do vírus do mosaico da pêra-melão; ou
b) i) não tiverem sido detectados no local de produção, no decurso das inspecções efectuadas pelo menos uma vez
durante o período de permanência das plantas nesse local, quaisquer sintomas do vírus do mosaico da pêra-melão ou, caso o vírus tenha sido detectado no local de produção, depois de terem sido postos em prática
procedimentos adequados com vista à erradicação do mesmo e, subsequentemente, de o local de produção ter
sido considerado isento do vírus do mosaico da pêra-melão no âmbito de inspecções oficiais, incluindo testes
aleatórios, e de acções de vigilância durante um período apropriado; ou
ii) o vírus do mosaico da pêra-melão não tiver sido detectado em testes efectuados pelo menos uma vez no
decurso de um período de quatro semanas a amostras de folhas de plantas produzidas, cultivadas ou mantidas
no local de produção ou, caso o vírus tenha sido detectado nesse local, depois de testes adicionais a cada lote
terem permitido concluir que os lotes se apresentam isentos do vírus do mosaico da pêra-melão
e, tendo as plantas em causa sido cultivadas em locais envolvidos na produção de plantas de tomateiro e na
produção de tomate, se existirem provas de que a produção e a embalagem do tomate se encontram claramente
separadas da produção e embalagem das plantas, para evitar contaminações.
4. As sementes de tomate originárias da Comunidade só podem ser deslocadas do local de produção se tiverem sido
obtidas por meio de um método apropriado de extracção ácida e
a) Forem originárias de zonas onde, reconhecidamente, não se registe a ocorrência do vírus do mosaico da pêra-melão; ou
b) Não tiverem sido observados sintomas do vírus do mosaico da pêra-melão nas plantas existentes no local de
produção durante todo o ciclo vegetativo das mesmas; ou
c) Tiverem sido sujeitas a testes oficiais de detecção do vírus do mosaico da pêra-melão, com base numa amostra
representativa e por recurso a métodos apropriados, que tenham permitido concluir estarem isentas desse vírus.

L 24/17

L 24/18

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n.o 1832/2002 da Comissão, de 1 de Agosto de 2002, que altera o anexo I do
Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho relativo à Nomenclatura Pautal e Estatística e à Pauta Aduaneira
Comum
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 290 de 28 de Outubro de 2002)
Na página 18, na letra F, no ponto 1, no terceiro travessão:
em vez de: «…, mesmo confeccionadas,»,
deve ler-se: «… não confeccionadas,».
Na página 134, na nota de subposições 1, na segunda linha:
em vez de: «… inferior a 99,5o.»,
deve ler-se: «… inferior a 99,5.o».
Na página 213, na posição 2 833, na segunda coluna:
em vez de: «…;peroxossulfatos (perssulfatos):»,
deve ler-se: «…;peroxossulfatos (persulfatos):».
Na página 214, no código NC 2833 40 00, na segunda coluna:
em vez de: «Peroxossulfatos (perssulfatos)»,
deve ler-se: «Peroxossulfatos (persulfatos)».
Na página 242, no código Nc 2935 00 10, na segunda coluna.
em vez de: «…-nafto[1,8-cd]piran-1-ilo]-N,N-demetil-…»,
deve ler-se: «…-nafto[1,8-cd]piran-1-ilo}-N,N-dimetil-…».
Na página 264, na posição 3 402, na seguna coluna:
— na segunda linha:
em vez de: «… para limpeza (incluídas …»,
deve ler-se: «… para lavagem (incluídas …».
— na terceira linha:
em vez de: «para lavagem, mesmo …»,
deve ler-se: «para limpeza, mesmo …».
Na página 336, na nota de subposições 3, na terceira linha:
em vez de: «… método CMT 60 (Corrugated …»,
deve ler-se: «… método CMT 30 (Corrugated …».
Na página 351, na nota 3 A c):
— no segundo parágrafo:
em vez de: «Polidos ou …»,
deve ler-se: «1.o Polidos ou …».
— no terceiro parágrafo:
em vez de: «Não polidos nem …»,
deve ler-se: «2.o Não polidos nem …».
Na página 403, na nota 3 b), no primeiro travessão, na segunda linha:
em vez de: «no caso dos duas peças …»,
deve ler-se: «no caso de duas peças …».
Na página 429, na Nota complementar 1, na primeira linha:
em vez de: «… (por exemplo, plástica ou couro) …»,
deve ler-se: «… (por exemplo, plástica ou couro) …».
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Na página 444, na subposição 690 320, na segunda coluna, na segunda linha:
em vez de: «… de alumína e …»,
deve ler-se: «… de alumina e …».
Na página 455, na Nota 1, na primeira linha:
em vez de: «… disposto na da Nota 1 a) da …»,
deve ler-se: «disposto na Nota 1 a) da …».
Na página 462, na Nota 1 d), na última linha:
em vez de: «… carbono;»,
deve ler-se: «… carbono.».
Na página 463, na Nota 1 g) na última linha:
em vez de: «… ferro-ligas;»,
deve ler-se: «… ferro-ligas.».
Na página 487, na Nota 1, na segunda linha:
em vez de: «…, referida na da Nota 1 d) do …»,
deve ler-se: «…, referida na Nota 1 d) do …».
Na página 502, na Nota 1 d), no primeiro parágrafo, na oitava linha:
em vez de: «… a simples eleminação de …»,
deve ler-se… «… a simples eliminação de …».
Na página 536, na Nota de Capítulo 1 b), na primeira linha:
em vez de: «… partes em cerâmica …»,
deve ler-se… «… partes de cerâmica …».
Na página 565, na segunda coluna, no texto anterior do código NC 8443 21 00, na primeira linha:
em vez de: «… tipográficos, excluindas as …»,
deve ler-se: «… tipográficos, excluídas as …».
Na página 577, no código NC 8471 30 00, na segunda coluna, na terceira linha:
em vez de: «… um écrã (tela)»,
deve ler-se: «… um ecrã (tela)».
Na página 587, na Nota 3 a), na primeira linha:
em vez de: «…, incluindos …»,
deve ler-se: «…, incluídos …».
Na página 624, na subposição 8702 10, na segunda coluna:
em vez de: «…semi-diesel)»,
deve ler-se: «… semidiesel)».
Na página 625, no código NC 8703 10 11, na segunda coluna, na segunda linha:
em vez de: «… semi-diesel)»,
deve ler-se: «… semidiesel)».
Na página 626, na segunda coluna:
— no código NC 8704 10 10:
em vez de: «… semi-diesel)»,
deve ler-se: «… semidiesel)».
— no texto anterior da subposição 8704 21:
em vez de: «… semi-diesel)»,
deve ler-se: «… semidiesel)».
— Na página 627, na segunda coluna no texto anterior do código NC 8706 00 11, na segunda linha:
em vez de: «… semi-diesel)»,
deve ler-se: «… semidiesel)».
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Na página 628, na segunda coluna:
— nos códigos NC 8707 90 10 e 8708 10 10, na quarta linha:
em vez de: «… (diesel ou semi-diesel) …»,
deve ler-se: «… (diesel ou semidiesel) …».
— no código NC 8708 21 10, na quinta linha:
em vez de: «… (diesel ou semi-diesel) …»,
deve ler-se: «… (diesel ou semidiesel) …».
— Na página 629, nos códigos 8708 29 10, 8708 31 10 e 8708 39 10, na segunda coluna, na quinta linha:
em vez de: «… (diesel ou semi-diesel) …»,
deve ler-se: «… (diesel ou semidiesel) …».
Na página 630, na segunda coluna:
— no código NC 8708 40 10, na quinta linha:
em vez de: «… (diesel ou semi-diesel) …»,
deve ler-se: «… (diesel ou semidiesel) …».
— nos códigos NC 8708 50 10 e 8708 60 10, na quarta linha:
em vez de: «… (diesel ou semi-diesel) …»,
deve ler-se: «… (diesel ou semidiesel) …)».
— No código NC 8708 70 10, nas quarta e quinta linhas:
em vez de: «… com motor de ignição por compressão (diesel ou semi-diesel) …»,
deve ler-se: «… com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) …».
Na página 631, na segunda coluna:
— no código NC 8708 80 10, na quarta linha:
em vez de: «… (diesel ou semi-diesel) …»,
deve ler-se: «… (diesel ou semidiesel) …».
— nos códigos NC 8708 91 10, 8708 92 10 e 8708 93 10, na quinta linha:
em vez de: «… (diesel ou semi-diesel) …»,
deve ler-se: «… (diesel ou semidiesel) …».
Na página 632, na segunda coluna:
— no código NC 8708 94 10, na quarta linha:
em vez de: «… (diesel ou semi-diesel) …»,
deve ler-se: «— (diesel ou semidiesel) …».
— no texto anterior do código NC 8708 99, na quinta linha:
em vez de: «… (diesel ou semi-diesel) …»,
deve ler-se: «… (diesel ou semidiesel) …».
Na página 646, no código 9010 60 00, na segunda coluna:
em vez de: «Écrãas para …»,
deve ler-se: «Ecrãs para …».
— Na página 651, na subposição 9022 90:
em vez de: «Outros, incluindo as …»,
deve ler-se: «Outros, incluídas as …».
— Na página 753, no anexo 2, no código NC 0806 20 05:
no texto «Inferior a 42,2 €(1)»
na terceira coluna:
em vez de: «12,5+ 27,4 €/100 kg/net»,
deve ler-se: «12 + 27,4 €/100 kg/net».
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AVISO AOS LEITORES

Em conformidade com o ponto 38 do artigo 2.o do Tratado de Nice, que altera o artigo 254.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, a partir da entrada em vigor do Tratado de Nice em 1 de Fevereiro de
2003, o Jornal Oficial das Comunidades Europeias passa a designar-se Jornal Oficial da União Europeia.

