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REGULAMENTO (CE) N.o 913/2003 DA COMISSÃO
de 26 de Maio 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 27 de Maio de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Maio 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 26 de Maio 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 (1)

Valor forfetário de importação

0702 00 00

052
096
999

75,8
65,6
70,7

0707 00 05

052
999

93,2
93,2

0709 90 70

052
999

84,9
84,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
382
388
400
524
600
624
999

83,4
44,6
46,6
63,3
53,1
42,8
65,6
54,3
78,3
59,1

0805 50 10

382
388
512
528
999

63,8
53,1
66,9
61,5
61,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
804
999

87,3
108,6
88,2
76,9
72,6
90,0
119,5
91,9

0809 20 95

400
999

272,5
272,5

(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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REGULAMENTO (CE) N.o 914/2003 DA COMISSÃO
de 26 de Maio de 2003
relativo à terceira publicação das quantidades de alguns produtos de base que podem ser colocadas
sob o regime de aperfeiçoamento activo sem exame prévio das condições económicas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Em conformidade com o artigo 22.o do Regulamento
(CE) n.o 1488/2001, o balanço previsto no artigo 11.o
do Regulamento (CE) n.o 3448/93 tem sido objecto de
revisão regular pela Comissão e de um exame pelo
grupo de peritos. Determinou-se ser conveniente efectuar uma terceira publicação das quantidades disponíveis.

(4)

Por conseguinte, o saldo disponível para determinados
produtos de base, identificados pelo respectivo código da
Nomenclatura Combinada, ao nível de oito dígitos, que
pode ser colocado sob o regime de aperfeiçoamento
activo, para a produção de mercadorias, sem exame
prévio das condições económicas deve ser objecto de
uma terceira publicação.

(5)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão das
questões horizontais relativas às trocas de produtos
agrícolas transformados não abrangidos pelo anexo I do
Tratado,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3448/93 do Conselho,
de 6 de Dezembro de 1993, que estabelece o regime de trocas
aplicável a certas mercadorias resultantes da transformação de
produtos agrícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 2580/2000 (2), e, nomeadamente, o
terceiro parágrafo do n.o 1 do seu artigo 11.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Em conformidade com o n.o 1 do artigo 21.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001 da Comissão, de 19 de Julho
de 2001, que estabelece normas de aplicação do Regulamento (CE) n.o 3448/93 do Conselho, no que se refere à
colocação de determinadas quantidades de alguns
produtos de base abrangidos pelo anexo I do Tratado
sob o regime de aperfeiçoamento activo sem exame
prévio das condições económicas (3), 60 % das quantidades de certos produtos de base publicadas no Regulamento (CE) n.o 1739/2002 da Comissão, de 30 de
Setembro de 2002, relativo à primeira publicação das
quantidades de alguns produtos de base que podem ser
colocadas sob o regime de aperfeiçoamento activo sem
exame prévio das condições económicas (4) foram disponibilizadas a título da primeira parcela de emissão de
certificados.
Em conformidade com o n.o 1 do artigo 23.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001, 60 % das quantidades de
certos produtos de base publicadas no Regulamento (CE)
n.o 165/2003 da Comissão, de 30 de Janeiro de 2003,
relativo à segunda publicação das quantidades de alguns
produtos de base que podem ser colocadas sob o regime
de aperfeiçoamento activo sem exame prévio das
condições económicas (5) foram disponibilizadas a título
da segunda parcela de emissão de certificados.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O saldo disponível para determinados produtos de base, abrangidos pelo anexo I do Tratado, que pode ser colocado sob o
regime de aperfeiçoamento activo sem exame prévio das
condições económicas consta do anexo do presente regulamento, de acordo com o disposto no artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 27 de Maio de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Maio de 2003.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

318 de 20.12.1993, p. 18.
298 de 25.11.2000, p. 5.
196 de 20.7.2001, p. 9.
263 de 1.10.2002, p. 20.
26 de 31.1.2003, p. 10.
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ANEXO
Código NC

Designação das mercadorias

Quantidade (toneladas)

ex 0402 10 19

Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, sem adição de açúcar ou
de outros edulcorantes, com um teor, em peso, de matérias gordas não
superior a 1,5% (PG 2)

22,354

ex 0405 10 19

Manteiga, de teor, em peso, de matérias gordas de 82% (PG 6)

1701 99 10

Açúcares brancos

5,118
15,333
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REGULAMENTO (CE) N.o 915/2003 DA COMISSÃO
de 26 de Maio de 2003
que altera o Regulamento (CE) n. 2366/2002 que abre contingentes pautais comunitários, relativos
a 2003, para os ovinos e caprinos e as carnes de ovino e caprino
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(6)

A partir da data de entrada em vigor dos acordos com a
Bulgária, a Polónia e a Roménia, os certificados de
importação deixarão, por conseguinte, de ser necessários.

(7)

A fim de evitar erros de cálculo da utilização dos contingentes em toneladas de peso de equivalente-carcaça, é
essencial que, para cada tipo de produto, seja aplicado o
coeficiente de conversão correcto. O artigo 5.o deve, para
o efeito, ser alterado.

(8)

Foram previstos, no âmbito do Acordo de Cotonu com
os Estados ACP, determinados contingentes pautais para
produtos de carnes de ovino e de caprino. No momento
da apresentação dos produtos de carne de ovino para
importação às autoridades aduaneiras, é difícil para essas
autoridades estabelecer se esses produtos são originários
de ovinos domésticos ou de outros ovinos, elemento que
determina a aplicação de direitos aduaneiros diferentes.
Importa, pois, prever que o documento de origem
contenha informações claras sobre essa matéria.

(9)

Em conformidade com a Directiva 72/462/CEE do
Conselho, de 12 de Dezembro de 1972, relativa a
problemas sanitários e de polícia sanitária na importação
de animais das espécies bovina e suína e de carnes
frescas provenientes de países terceiros (5), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1452/2001 (6), e a Directiva 91/496/CEE do Conselho,
de 15 de Julho de 1991, que fixa os princípios relativos
à organização dos controlos veterinários dos animais
provenientes de países terceiros introduzidos na Comunidade e que altera as Directivas 89/662/CEE, 90/425/
/CEE e 90/675/CEE (7), com a última redacção que lhes
foi dada pela Directiva 96/43/CE (8), só podem ser autorizadas importações de produtos que satisfaçam todas as
exigências em matéria de regulamentação veterinária e
de certificação em vigor na Comunidade.

(10)

O Regulamento (CE) n.o 2366/2002 deve ser alterado
em conformidade.

(11)

Dado que os contingentes pautais estão abertos desde 1
de Janeiro de 2003, o presente regulamento deve ser
aplicado retroactivamente a partir dessa data.

(12)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão da
carne de ovino e caprino,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2529/2001 do
Conselho, de 19 de Dezembro de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector das carnes de ovino e
caprino (1), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 16.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 2366/2002 da Comissão (2)
prevê contingentes pautais comunitários para produtos
dos sectores das carnes de ovino e de caprino originários
de alguns países candidatos e de países terceiros, para o
período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de
Dezembro de 2003.

(2)

Foram concluídos novos acordos comerciais com alguns
países candidatos (Bulgária, República Checa, Polónia,
Eslováquia e Roménia) e com o Chile.

(3)

Os Acordos Europeus adaptados relativos à República
Checa e à Eslováquia prevêem a continuação dos contingentes pautais comunitários com esses países.

(4)

Na sequência da conclusão dos acordos comerciais com
a Bulgária, as restrições quantitativas e ad valorem e os
direitos específicos para os produtos ovinos e caprinos
serão eliminados em conformidade com o protocolo que
adapta os aspectos comerciais do Acordo Europeu que
cria uma associação entre as Comunidades Europeias e
os seus Estados-Membros, por um lado, e a Bulgária, por
outro, a fim de ter em conta o resultado das negociações
entre as partes sobre novas concessões agrícolas mútuas.
Essas restrições quantitativas e direitos serão eliminados
a partir do primeiro dia do primeiro mês seguinte à notificação às partes contratantes da conclusão dos procedimentos de aprovação.

(5)

Os protocolos que adaptam os aspectos comerciais do
Acordo Europeu que cria uma associação entre as
Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por
um lado, e a Roménia e a Polónia, por outro, a fim de se
ter em conta o resultado das negociações entre as partes
sobre novas concessões agrícolas mútuas, aprovadas,
respectivamente, pela Decisão 2003/18/CE do
Conselho (3) e pela Decisão 2003/263/CE do Conselho (4)
garantem, a partir de 1 de Abril de 2003, o acesso dos
produtos originários da Roménia e da Polónia à Comunidade, sem restrições quantitativas e com isenção de
direitos ad valorem e direitos específicos.

(1)
(2)
(3)
(4)

JO L
JO L
JO L
JO L

341 de 22.12.2001, p. 3.
351 de 28.12.2002, p. 73.
8 de 14.1.2003, p. 18.
97 de 15.4.2003, p. 53.

(5)
(6)
(7)
(8)

JO L
JO L
JO L
JO L

302 de
198 de
268 de
162 de

31.12.1972, p. 28.
21.7.2001, p. 11.
24.9.1991, p. 56.
1.7.1996, p. 1.
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

27.5.2003

2. O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 6.o

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 2366/2002 é alterado do seguinte
modo:
1. O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 5.o
Para efeitos de cálculo das quantidades em “peso de equivalente-carcaça” referidas no artigo 3.o, o peso líquido dos
produtos ovinos e caprinos será multiplicado pelos seguintes
coeficientes:
— animais vivos: 0,47,
— carnes desossadas de borrego e de cabrito: 1,67,

No documento de origem que acompanha os produtos de
carnes de ovino e de caprino dos códigos NC ex 0204,
ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29 referido no anexo para o
grupo de países com o número 4 figurará, na casa relativa à
descrição dos produtos, uma das seguintes indicações:
a) Produtos de carnes de ovino e/ou de caprino das espécies
“ovina doméstica” e/ou “caprina doméstica”;
b) Produtos de carnes de ovino e/ou de caprino das espécies
“ovina não doméstica” e/ou “caprina não doméstica”.
Estas indicações devem corresponder às indicações que
devem constar do certificado veterinário que acompanha
esses produtos, isto é, a indicação “ovinos domésticos” e/ou
“caprinos domésticos”, “ovinos não domésticos” e/ou
“caprinos não domésticos”, “de criação” ou “de caça
selvagem”, conforme o caso.».

— carnes desossadas de ovino (excepto borrego) e de
caprino (excepto cabrito): 1,81. Este coeficiente será
igualmente utilizado quando o produto não se encontrar
descrito de forma explícita no documento de origem
como carne desossada de borrego ou de cabrito e
também no caso de mistura de diferentes produtos de
carne desossada de ovino ou caprino,

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

— produtos de carne com osso: 1,00.».

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2003.

3. O anexo é substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Maio de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
«ANEXO
CARNES DE OVINO E DE CAPRINO [PESO EM TONELADAS (t) DE EQUIVALENTE-CARCAÇA]
Contingentes pautais comunitários para 2003

Grupo de
países
n.o (1)

1

2 (4)

3

4

Códigos NC

0204

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
0204

0204

0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90

Direito ad
valorem %

Zero

Zero

Zero

Direito
específico
(EUR/
/100 kg)

Zero

Zero

Zero

Volume em peso de equivalente-carcaça (2)

Número de
ordem
segundo
Título II(A) e
II(B) do
Regulamento
(CE) n.o
1439/95

Origem
Trimestral

Anual

09.4131

Argentina

—

23 000

09.4132

Austrália

—

18 650

09.4133

Chile (3)

—

3 000

09.4134

Nova Zelândia

—

226 700

09.4135

Uruguai

—

5 800

09.4136

Islândia

—

1 350

09.4137

Eslovénia

—

50

09.4681

Polónia

—

9 200

09.4682

Roménia

—

8 750

09.4683

Bulgária

—

7 000

09.4684

República Checa

—

2 150

09.4685

Eslováquia

—

4 300

09.4141

Gronelândia

—

100

09.4142

Faroé

—

20

09.4143

Turquia

—

200

Zero

Zero

09.4146

Estados ACP

25

100

Para a espécie “ovina doméstica”, apenas:
ex 0204,
ex 0210 99 21
e
ex 0210 99 29

Zero

65 %
de
redução
dos direitos
específicos

09.4147

Estados ACP

125

500

0204

Zero

Zero

09.4037

Outros

50

200

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

10 %

Zero

09.4036

Outros (6)

12

49

Para a espécie “ovina não doméstica”,
apenas: ex 0204, ex 0210 99 21 e
ex 0210 99 29

5 (5)

(1) De acordo com o artigo 3.o do presente regulamento
(2) Para efeitos do artigo 5.o do presente regulamento, no caso de animais vivos ou de produtos desossados, serão aplicados coeficientes de conversão.
(3) Pro memoria: para além das 3 000 toneladas do contingente do GATT/OMC, o Chile dispõe de outro contingente bilateral de 2 000 toneladas por ano (das quais 1 833
toneladas correspondem ao ano de contingente de 2003) ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 312/2003 do Conselho (JO L 46 de 20.2.2003, p. 1).
(4) — Para a Bulgária, este contingentes só são válidos a partir de 1 de Janeiro de 2003, até à data de entrada em vigor dos Acordos Europeus adaptados.
— Para a Roménia e a Polónia, este contingente é válido até 31 de Março de 2003.
— Para a Eslováquia, o contingente pautal diz apenas respeito aos códigos NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, desde a entrada em vigor do Acordo Europeu
adaptado relativo a este país.
5
( ) “Outros” designa todas as origens, incluindo os Estados ACP e excluindo os outros países referidos no presente quadro.
6
( ) A quantidade anterior de 105 toneladas de peso-vivo por ano foi convertida em peso de equivalente-carcaça (toneladas) por trimestre e arredondado.»
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REGULAMENTO (CE) N.o 916/2003 DA COMISSÃO
de 26 de Maio de 2003
que fixa as restituições aplicáveis aos produtos dos sectores dos cereais e do arroz entregues no
âmbito de acções comunitárias e nacionais de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 2, terceiro
parágrafo, do seu artigo 13.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a organização
comum do mercado do arroz (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 411/2002 da
Comissão (4), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 2681/74 do
Conselho, de 21 de Outubro de 1974, relativo ao financiamento comunitário das despesas resultantes do fornecimento de produtos agrícolas a título de ajuda
alimentar (5), prevê que o Fundo Europeu de Orientação
e de Garantia Agrícola, secção «Garantia», seja
responsável pela parte das despesas correspondente às
restituições à exportação fixadas nesta matéria em
conformidade com as regras comunitárias.
Para facilitar a elaboração e a gestão do orçamento das
acções comunitárias de ajuda alimentar e a fim de dar a
conhecer aos Estados-Membros o nível de participação

comunitária no financiamento das acções nacionais de
ajuda alimentar, é necessário determinar o nível das
restituições concedidas às referidas acções.
(3)

As regras gerais e as modalidades de aplicação previstas
pelo artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 e
pelo artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95 relativas às restituições à exportação são aplicáveis mutatis
mutandis às operações acima citadas.

(4)

Os critérios específicos a tomar em conta no cálculo da
restituição à exportação para o arroz serão definidos no
artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95.

(5)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão dos
Cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para as acções de ajuda alimentar comunitárias e nacionais,
efectuadas no âmbito de convenções internacionais ou outros
programas complementares bem como de outras acções comunitárias de fornecimento gratuito, as restituições aplicáveis aos
produtos dos sectores dos cereais e do arroz, são fixadas em
conformidade com o anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Junho de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Maio de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
288 de 25.10.1974, p. 1.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 26 de Maio de 2003, que fixa as restituições aplicáveis aos produtos dos
sectores dos cereais e do arroz entregues no âmbito de acções comunitárias e nacionais de ajuda alimentar
(Em EUR/t)
Código do produto

1001 10 00 9400

Montante das restituições

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

30,00

1003 00 90 9000

19,00

1005 90 00 9000

27,00

1006 30 92 9100

152,00

1006 30 92 9900

152,00

1006 30 94 9100

152,00

1006 30 94 9900

152,00

1006 30 96 9100

152,00

1006 30 96 9900

152,00

1006 30 98 9100

152,00

1006 30 98 9900

152,00

1006 30 65 9900

152,00

1007 00 90 9000

27,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

38,25

1102 20 10 9200

40,78

1102 20 10 9400

34,96

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

52,43

1104 12 90 9100

0,00

NB: Os códigos dos produtos são definidos no Regulamento (CEE) n.o
3846/87 da Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1), alterado.
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REGULAMENTO (CE) N.o 917/2003 DA COMISSÃO
de 26 de Maio de 2003
relativo à não adjudicação no respeitante à carne de bovino posta à venda no âmbito do terceiro
aviso de concurso referido no Regulamento (CE) n.o 598/2003
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Regulamento (CE) n.o 2417/95 (5), os preços mínimos de
venda para a carne posta a concurso devem ser fixados
tendo em consideração as propostas recebidas. Nos
termos do n.o 2 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o
598/2003, pode ser decidido não dar seguimento ao
concurso.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1254/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector da carne de bovino (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2345/2001 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 2 do
seu artigo 28.o,

(3)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão da
Carne de Bovino,

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Foram postas a concurso determinadas quantidades de
carne de bovino, fixadas pelo Regulamento (CE) n.o 598/
/2003 da Comissão, de 1 de Abril de 2003, relativo a
vendas periódicas por concurso, de carne de bovino
detida por determinados organismos de intervenção (3).
Nos termos de artigo 9.o do Regulamento (CEE) n.o
2173/79 da Comissão, de 4 de Outubro de 1979, relativo às modalidades de aplicação respeitantes ao escoamento da carne de bovino comprada pelos organismos
de intervenção e que revoga o Regulamento (CEE) n.o
216/69 (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Não é dado seguimento ao terceiro concurso referido no Regulamnto (CE) n.o 598/2003, cujo prazo de apresentação de
propostas terminou em 12 de Maio de 2003.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 27 de Maio de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Maio de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)

JO L
JO L
JO L
JO L

160 de 26.6.1999, p. 21.
315 de 1.12.2001, p. 29.
85 de 2.4.2003, p. 11.
251 de 5.10.1979, p. 12.

(5) JO L 248 de 14.10.1995, p. 39.
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REGULAMENTO (CE) N.o 918/2003 DA COMISSÃO
de 26 de Maio de 2003
relativo à suspensão da pesca da arinca pelos navios arvorando pavilhão da Bélgica
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime
de controlo aplicável à política comum das pescas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2846/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 21.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O Regulamento (CE) n.o 2341/2002 do Conselho, de 20
de Dezembro de 2002, que fixa, para 2003, em relação
a determinadas unidades populacionais de peixes ou
grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca e as respectivas condições aplicáveis nas
águas comunitárias e, para os navios de pesca comunitários, nas águas em que são necessárias limitações de
capturas (3), estabelece quotas da arinca para 2003.
Para assegurar o respeito das disposições relativas às
limitações quantitativas das capturas de uma unidade
populacional submetida a quota, é necessário que a
Comissão fixe a data em que se considera que as
capturas efectuadas por navios arvorando pavilhão de
um Estado-Membro esgotaram a quota atribuída.

(3)

De acordo com as informações comunicadas à
Comissão, as capturas da arinca nas águas da zona CIEM
VIIa, efectuadas por navios arvorando pavilhão da
Bélgica ou registados na Bélgica, atingiram a quota atribuída para 2003. A Bélgica proibiu a pesca desta
unidade populacional a partir de 14 de Maio de 2003. É,
por conseguinte, conveniente reter essa data,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas da arinca nas águas da zona CIEM
VIIa, efectuadas pelos navios arvorando pavilhão da Bélgica ou
registados na Bélgica, esgotaram a quota atribuída à Bélgica
para 2003.
É proibida a pesca da arinca nas águas da zona CIEM VIIa por
navios arvorando pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica,
assim como a manutenção a bordo, o transbordo e o desembarque desta unidade populacional capturada pelos referidos
navios após a data de aplicação do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 28 de Maio de
2003.
É aplicável com efeitos desde 14 de Maio de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Maio de 2003.
Pela Comissão
Jörgen HOLMQUIST

Director-Geral da Pesca

(1) JO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 de 21.12.1998, p. 5.
(3) JO L 356 de 21.12.2002, p. 12.
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REGULAMENTO (CE) N.o 919/2003 DA COMISSÃO
de 26 de Maio de 2003
relativo à suspensão da pesca do badejo pelos navios arvorando pavilhão da Bélgica
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime
de controlo aplicável à política comum das pescas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2846/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 21.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O Regulamento (CE) n.o 2341/2002 do Conselho, de 20
de Dezembro de 2002, que fixa, para 2003, em relação
a determinadas unidades populacionais de peixes ou
grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca e as respectivas condições aplicáveis nas
águas comunitárias e, para os navios de pesca comunitários, nas águas em que são necessárias limitações de
capturas (3), estabelece quotas de badejo para 2003.
Para assegurar o respeito das disposições relativas às
limitações quantitativas das capturas de uma unidade
populacional submetida a quota, é necessário que a
Comissão fixe a data em que se considera que as
capturas efectuadas por navios arvorando pavilhão de
um Estado-Membro esgotaram a quota atribuída.

(3)

De acordo com as informações comunicadas à
Comissão, as capturas de badejo nas águas da zona CIEM
VIIa, efectuadas por navios arvorando pavilhão da
Bélgica ou registados na Bélgica, atingiram a quota atribuída para 2003. A Bélgica proibiu a pesca desta
unidade populacional a partir de 14 de Maio de 2003. É,
por conseguinte, conveniente reter essa data,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas de badejo nas águas da zona CIEM
VIIa, efectuadas pelos navios arvorando pavilhão da Bélgica ou
registados na Bélgica, esgotaram a quota atribuída à Bélgica
para 2003.
É proibida a pesca do badejo nas águas da zona CIEM VIIa por
navios arvorando pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica,
assim como a manutenção a bordo, o transbordo e o desembarque desta unidade populacional capturada pelos referidos
navios após a data de aplicação do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 28 de Maio de
2003.
É aplicável com efeitos desde 14 de Maio de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Maio de 2003.
Pela Comissão
Jörgen HOLMQUIST

Director-Geral da Pesca

(1) JO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 de 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 356 de 31.12.2002, p. 12.
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REGULAMENTO (CE) N.o 920/2003 DA COMISSÃO
de 26 de Maio de 2003
que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 5, terceiro parágrafo, do seu artigo 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

As restituições aplicáveis à exportação para o açúcar
branco e para o açúcar em bruto foram fixadas pelo
Regulamento (CE) n.o 890/2003 da Comissão (3).

(2)

A aplicação das modalidades estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 890/2003 aos dados de que a Comissão
tem conhecimento conduz à alteração das restituições à
exportação, actualmente em vigor, em conformidade
com o anexo do presente regulamento,

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos na alínea a)
do n.o 1 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, tal
qual e não desnaturados, fixadas no anexo do Regulamento
(CE) n.o 890/2003, são modificadas de acordo com os
montantes referidos no anexo.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Junho de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Maio de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 127 de 23.5.2003, p. 23.
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ANEXO
RESTITUIÇÕES À EXPORTAÇÃO DO AÇÚCAR BRANCO E DO AÇÚCAR BRUTO NO SEU ESTADO INALTERADO
Código dos produtos

Destino

Unidade de medida

Montante das restituições

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

43,65 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

43,65 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

43,65 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

43,65 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg de
produto líquido

0,4745

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

47,45

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

47,45

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

47,45

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg de
produto líquido

0,4745

Nota: Os códigos dos produtos e os códigos de destino série «A» estão definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da
Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1).
Os códigos dos destinos numéricos estão definidos no Regulamento (CE) n.o 1779/2002 da Comissão (JO L 269
de 5.10.2002, p. 6).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
S00: Todos os destinos (países terceiros, outros territórios, abastecimento e destinos assimilados a uma exportação
para fora da Comunidade), com excepção da Albânia, da Croácia, da Bósnia-Herzegovina, da Sérvia e Montenegro (incluindo o Kosovo, conforme definido pela Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações
Unidas de 10 de Junho de 1999), e da antiga República Jugoslava da Macedónia, salvo para o açúcar incorporado nos produtos referidos no n.o 2, alínea b), do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2201/96 do
Conselho (JO L 297 de 21.11.1996, p. 29).
(1) Este montante é aplicável ao açúcar bruto com um rendimento de 92 %. Se o rendimento do açúcar bruto exportado se afastar dos
92 %, o montante da restituição aplicável é calculado em conformidade com o disposto no n.o 4 do artigo 28.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/2001.
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REGULAMENTO (CE) N.o 921/2003 DA COMISSÃO
de 26 de Maio de 2003
que fixa as restituições à exportação, tal qual, para os xaropes e alguns outros produtos do sector
do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

as zonas não deficitárias da Comunidade, durante o mês
para o qual é fixado o montante de base e as cotações
ou preços do açúcar branco verificados no mercado
mundial e, por outro lado, a necessidade de estabelecer
um equilíbrio entre a utilização de produtos de base da
Comunidade, tendo em vista a exportação de produtos
de transformação com destino a países terceiros, e a
utilização dos produtos desses países admitidos ao
tráfego de aperfeiçoamento.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum dos mercados no sector do açúcar (1), alterado
pelo Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o segundo parágrafo do n.o 5 do seu artigo 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Por força do artigo 27.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001, a diferença entre as cotações ou os preços no
mercado mundial dos produtos referidos no n.o 1, alínea
d), do artigo 1.o do referido regulamento e os preços
desses produtos na Comunidade pode ser coberta por
uma restituição à exportação.

(2)

De acordo com o artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o
2135/95 da Comissão, de 7 de Setembro de 1995, relativo às normas de execução da concessão das restituições
à exportação no sector do açúcar (3), a restituição em
relação a 100 quilogramas dos produtos referidos no n.o
1, alínea d), do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001 e que são objecto de uma exportação é igual ao
montante de base multiplicado pelo teor em sacarose
aumentado, eventualmente, do teor em outros açúcares
convertidos em sacarose. Este teor em sacarose, verificado em relação ao produto em causa, é determinado de
acordo com as disposições do artigo 3.o do Regulamento
(CE) n.o 2135/95.

(3)

Nos termos do n.o 3 do artigo 30.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/2001, o montante de base da restituição para a
sorbose exportada tal qual deve ser igual ao montante de
base da restituição, diminuído do centésimo da
restituição à produção válida, por força do Regulamento
(CE) n.o 1265/2001 da Comissão, de 27 de Junho de
2001, que estabelece as normas de execução do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho no respeitante à
concessão da restituição à produção para determinados
produtos do sector do açúcar utilizados na indústria
química (4), para os produtos enumerados no anexo
deste último regulamento.

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Nos termos do n.o 1 do artigo 30.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/2001 em relação aos outros produtos referidos
no n.o 1, alínea d), do artigo 1.o do referido regulamento
exportados tal qual, o montante de base da restituição
deve ser igual ao centésimo de um montante estabelecido, tendo em conta, por um lado, a diferença entre o
preço de intervenção para o açúcar branco válido para
JO L
JO L
JO L
JO L

178 de
104 de
214 de
178 de

30.6.2001, p. 1.
20.4.2002, p. 26.
8.9.1995, p. 16.
30.6.2001, p. 63.

(5)

Nos termos do n.o 4 do artigo 30.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/2001 a aplicação do montante de base pode
ser limitado a certos produtos referidos na alínea d) do
n.o 1 do artigo 1.o do referido regulamento.

(6)

Por força do artigo 27.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001, pode ser prevista uma restituição à exportação tal
qual dos produtos referidos no n.o 1, alíneas f), g) e h),
do artigo 1.o do referido regulamento. O nível da restituição deve ser determinado em relação a 100 quilogramas de matéria seca, tendo em conta, nomeadamente,
a restituição aplicável à exportação dos produtos do
código NC 1702 30 91, a restituição aplicável à exportação dos produtos referidos no n.o 1, alínea d), do artigo
1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 e os aspectos
económicos das exportações previstas. No que respeita
aos produtos referidos no n.o 1, alíneas f) e g), do artigo
1.o do mesmo regulamento, a restituição só é concedida
para os produtos que satisfazem as condições previstas
no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95. No que
respeita aos produtos referidos no n.o 1, alínea h), do
artigo 1.o do mesmo regulamento, a restituição só é
concedida para os produtos que satisfazem as condições
previstas no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2135/
/95.

(7)

As restituições supramencionadas devem ser fixadas
todos os meses. Podem ser alteradas nesse intervalo.

(8)

De acordo com o n.o 5, primeiro parágrafo, do artigo
27.o, do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, a situação no
mercado mundial ou as exigências específicas de determinados mercados podem tornar necessária a diferenciação da restituição, para os produtos referidos no
artigo 1.o daquele regulamento, em função do seu
destino.

(9)

O aumento significativo e rápido das importações preferenciais de açúcar proveniente dos países dos Balcãs
Ocidentais desde o início de 2001, assim como das
exportações de açúcar da Comunidade para esses países,
parece ser de carácter altamente artificial.
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A fim de evitar abusos no que se refere à reimportação
na Comunidade de produtos do sector do açúcar que
beneficiaram de restituição à exportação, não deve ser
fixada, relativamente a todos os países dos Balcãs
Ocidentais, nenhuma restituição para os produtos referidos pelo presente regulamento.

(11)

Tendo em conta estes elementos, é necessário fixar a
restituição para os produtos referidos nos montantes
apropriados.

(12)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Açúcar,

27.5.2003

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições a conceder aquando da exportação, tal qual, dos
produtos referidos no n.o 1, alíneas d), f), g) e h), do artigo 1.o
do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 são fixadas tal como é
indicado no anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Junho de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Maio de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
RESTITUIÇÕES À EXPORTAÇÃO, NO SEU ESTADO INALTERADO, DOS XAROPES E ALGUNS OUTROS
PRODUTOS DO SECTOR DO AÇÚCAR
Código do produto

Destino

Unidade de medida

Montante da restituição

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matéria seca

47,45 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matéria seca

47,45 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matéria seca

90,16 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg de
produto líquido

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matéria seca

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg de
produto líquido

0,4745 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg de
produto líquido

0,4745 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg de
produto líquido

0,4745 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matéria seca

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg de
produto líquido

0,4745 (3)
47,45 (1)

47,45 (1)
0,4745 (3)

Nota Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da
Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1).
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento (CE) n.o 1779/2002 da Comissão (JO L 69 de
5.10.2002, p. 6).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
S00: Todos os destinos (países terceiros, outros territórios, abastecimento e destinos assimilados a uma exportação
para fora da Comunidade), com excepção da Albânia, da Croácia, da Bósnia-Herzegovina, da Sérvia e Montenegro (incluindo o Kosovo, conforme definido pela Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações
Unidas de 10 de Junho de 1999) e da antiga República jugoslava da Macedónia, salvo para o açúcar incorporado nos produtos referidos no n.o 2, alínea b), do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2201/96 do Conselho
(JO L 297 de 21.11.1996, p. 29).
(1) Aplicável apenas aos produtos referidos no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.
(2) Aplicável apenas aos produtos referidos no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.
(3) O montante de base não é aplicável aos xaropes de pureza inferior a 85 % [Regulamento (CE) n.o 2135/95]. O teor de sacarose é
determinado em conformidade com o artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.
(4) O montante de base não é aplicável ao produto definido no ponto 2 do anexo do Regulamento (CEE) n.o 3513/92 da Comissão (JO L
355 de 5.12.1992, p. 12).
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REGULAMENTO (CE) N.o 922/2003 DA COMISSÃO
de 26 de Maio de 2003
que fixa a restituição à produção para o açúcar branco utilizado pela indústria química
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

O artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1265/2001 estabelece que a restituição à produção para o açúcar branco é
fixada mensalmente para os períodos com início no dia
1 de cada mês. A restituição pode ser alterada se os
preços do açúcar comunitário e/ou do açúcar no
mercado mundial mudarem de um modo significativo. A
aplicação dessas disposições leva à fixação da restituição
à produção conforme indicado no artigo 1.o para o
período nele referido.

(4)

Na sequência da alteração da definição de açúcar branco
e de açúcar bruto, constante do n.o 2, alíneas a) e b), do
artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, os
açúcares aromatizados ou adicionados de corantes ou de
outras substâncias já não são considerados abrangidos
por essas definições e devem, em consequência, ser
considerados como «outros açúcares». Todavia, nos
termos do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1265/
/2001, tais açúcares têm direito, enquanto produtos de
base, à restituição à produção. É, por conseguinte,
necessário prever, para o estabelecimento da restituição
à produção aplicável a esses produtos, um método de
cálculo por referência ao seu teor de sacarose.

(5)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Açúcar,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 5 do seu artigo 7.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O n.o 3 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001 prevê que possam ser concedidas restituições à
produção para os produtos referidos no n.o 1, alíneas a)
e f) do seu artigo 1.o, para os xaropes referidos na alínea
d) do mesmo número, bem como para a frutose quimicamente pura (levulose) do código NC 1702 50 00
enquanto produto intermédio, que se encontrem numa
das situações referidas no n.o 2 do artigo 23.o do Tratado
e sejam utilizados no fabrico de certos produtos da
indústria química.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1265/2001 da Comissão, de 27
de Junho de 2001, que estabelece as normas de execução
do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho no
respeitante à concessão da restituição à produção para
determinados produtos do sector do açúcar utilizados na
indústria química (3), define as regras para o estabelecimento das restituições à produção, bem como os
produtos químicos cujo fabrico permite a concessão de
uma restituição à produção relativamente aos produtos
de base utilizados nesse fabrico. Os artigos 5.o, 6.o e 7.o
do Regulamento (CE) n.o 1265/2001 estatuem que a
restituição à produção válida para o açúcar em bruto, os
xaropes de sacarose e a isoglicose sem transformação
deriva, em condições específicas a cada um destes
produtos de base, da restituição fixada para o açúcar
branco.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A restituição à produção para o açúcar branco referida no
artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1265/2001 é fixada em
42,632 EUR/100 kg líquidos.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Junho de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Maio de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 178 de 30.6.2001, p. 63.
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REGULAMENTO (CE) N.o 923/2003 DA COMISSÃO
de 26 de Maio de 2003
que fixa os preços comunitários de produção e os preços comunitários de importação para os
cravos e as rosas em aplicação do regime de importação de determinados produtos de floricultura
originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de
Gaza
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 4088/87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as
condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferenciais na
importação de determinados produtos da floricultura originários de Chipre, Israel, Jordânia e Marrocos, bem como da
Cisjordânia e da Faixa de Gaza (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1300/97 (2), e, nomeadamente, o n.o 2, alínea a), do seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
Em aplicação do n.o 2 do artigo 2.o, e do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 4088/87 acima referido, os preços comunitários de importação e os preços comunitários de produção são
fixados de 15 em 15 dias para os cravos unifloros (standard) e
cravos multiflores (spray), as rosas de flor grande e as rosas de
flor pequena, aplicáveis durante períodos de duas semanas. Em
conformidade com o artigo 1.oB do Regulamento (CEE) n.o
700/88 da Comissão, de 17 de Março de 1988, que estabelece
determinadas normas de execução do regime aplicável na
importação na Comunidade de determinados produtos da floricultura originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de
Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de Gaza (3),

com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2062/97 (4), estes preços são fixados para períodos de duas
semanas com base nos dados ponderados fornecidos pelos
Estados-Membros. É importante que os referidos preços sejam
fixados sem atrasos a fim de determinar os direitos alfandegários a aplicar. Para o efeito, é oportuno prever a aplicação
imediata do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os preços comunitários de produção e os preços comunitários
de importação para os cravos unifloros (standard), os cravos
multifloros (spray), as rosas de flor grande e as rosas de flor
pequena referidos no artigo 1.oB do Regulamento (CEE) n.o
700/88, relativos a um período de duas semanas, são fixados
em anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 27 de Maio de
2003.
É aplicável de 28 de Maio a 10 de Junho de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 26 de Maio de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
(2) JO L 177 de 5.7.1997, p. 1.
(3) JO L 72 de 18.3.1988, p. 16.

(4) JO L 289 de 22.10.1997, p. 1.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 26 de Maio de 2003, que fixa os preços comunitários de produção e os preços
comunitários de importação para os cravos e as rosas em aplicação do regime de importação de determinados
produtos de floricultura originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de Marrocos, bem como da Cisjordânia e
da Faixa de Gaza
(em EUR por 100 unidades)
Período: de 28 de Maio a 10 de Junho de 2003
Preço comunitário de
produção

Cravos unifloros
(standard)

Cravos multifloros
(spray)

Rosas de flor grande

Rosas de flor pequena

15,20

12,75

34,01

22,73

Cravos unifloros
(standard)

Cravos multifloros
(spray)

Rosas de flor grande

Rosas de flor pequena

6,39

—

15,36

14,42

17,37

13,36

—

—

Chipre

—

—

—

—

Jordânia

—

—

—

—

Cisjordânia e Faixa de Gaza

4,00

—

—

—

Preço comunitário de
importação

Israel
Marrocos
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 22 de Maio de 2003
que altera os anexos I e II da Decisão 2002/304/CE no respeitante aos programas aplicados com
vista à obtenção do estatuto de zona ou exploração aprovada no que diz respeito à septicemia
hemorrágica viral (SHV) e à necrose hematopoética infecciosa (NHI)
[notificada com o número C(2003) 1627]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2003/376/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/67/CEE do Conselho, de 28 de
Janeiro de 1991, relativa às condições de polícia sanitária que
regem a introdução no mercado de animais e produtos da aquicultura (1), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 98/45/CE (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 10.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

(4)

Alguns programas aprovados pela Decisão 2002/304/CE
já se encontram concluídos, devendo ser eliminados
dessa decisão.

(5)

A Decisão 2002/304/CE deve, portanto, ser alterada em
conformidade.

(6)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:
3

Através da Decisão 2002/304/CE ( ), alterada pela
Decisão 2002/879/CE (4), a Comissão aprovou
programas com vista à obtenção do estatuto de zona
aprovada, ou de exploração aprovada em zona não-aprovada, no que diz respeito a uma ou mais doenças dos
peixes, nomeadamente a septicemia hemorrágica viral
(SHV) e a necrose hematopoética infecciosa (NHI).
A Itália apresentou à Comissão programas adicionais
relativos à septicemia hemorrágica viral e à necrose
hematopoética infecciosa com vista à obtenção do estatuto de zona aprovada para determinadas bacias hidrográficas. Esses programas especificam os limites
geográficos das zonas abrangidas, as medidas a tomar
pelos serviços oficiais, os procedimentos a seguir pelos
laboratórios aprovados, a prevalência das doenças em
questão e as medidas de combate àquelas doenças, caso
sejam detectadas.
Os programas apresentados pela Itália respeitam o artigo
10.o da Directiva 91/67/CEE.

JO L
JO L
JO L
JO L

46 de 19.2.1991, p. 1.
189 de 3.7.1998, p. 12.
104 de 20.4.2002, p. 37.
305 de 7.11.2002, p. 59.

Artigo 1.o
A Decisão 2002/304/CE é alterada do seguinte modo:
1. O anexo I é substituído pelo texto constante do anexo I da
presente decisão.
2. O anexo II é substituído pelo texto constante do anexo II da
presente decisão.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 22 de Maio de 2003.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO I
ZONAS EM QUE SÃO APLICADOS PROGRAMAS APROVADOS COM VISTA À OBTENÇÃO DO ESTATUTO DE ZONA APROVADA NO QUE DIZ RESPEITO A UMA OU MAIS DOENÇAS DOS PEIXES, NOMEADAMENTE A SHV E A NHI
1.

ZONAS DA DINAMARCA NAS QUAIS É APLICADO UM PROGRAMA APROVADO COM VISTA À OBTENÇÃO DO ESTATUTO DE ZONA APROVADA NO QUE DIZ RESPEITO À SHV
— Bacia hidrográfica de FISKEBÆK Å
— Todas as PARTES DE JUTLÂNDIA ao sul e oeste das bacias de Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å
— Totalidade das ILHAS DINAMARQUESAS

2.

ZONAS DA ALEMANHA NAS QUAIS É APLICADO UM PROGRAMA APROVADO COM VISTA À OBTENÇÃO
DO ESTATUTO DE ZONA APROVADA NO QUE DIZ RESPEITO À SHV E À NHI
— Uma zona na bacia hidrográfica de «WOLFEGGER AACH AND ROHRSEE»
— Uma zona na bacia hidrográfica de «OBERN NAGOLD»

3.

ZONAS DE ESPANHA NAS QUAIS É APLICADO UM PROGRAMA APROVADO COM VISTA À OBTENÇÃO
DO ESTATUTO DE ZONA APROVADA NO QUE DIZ RESPEITO À SHV E À NHI
— COMUNIDADE AUTÓNOMA DE LA RIOJA

4.

ZONAS DE FRANÇA NAS QUAIS É APLICADO UM PROGRAMA APROVADO COM VISTA À OBTENÇÃO DO
ESTATUTO DE ZONA APROVADA NO QUE DIZ RESPEITO À SHV E À NHI
— LES FORGES
— LA NIVE E LES NIVELLES
— L'ÉLORN

5.

ZONAS DE ITÁLIA NAS QUAIS É APLICADO UM PROGRAMA APROVADO COM VISTA À OBTENÇÃO DO
ESTATUTO DE ZONA APROVADA NO QUE DIZ RESPEITO À SHV E À NHI
5.1. Província autónoma de Bolzano
ZONA PROVÍNCIA DE BOLZANO
— A zona inclui todas as bacias hidrográficas da província de Bolzano
A zona inclui a parte superior da zona ZONA VAL DELL'ADIGE, isto é, as bacias hidrográficas do rio
Adige desde as suas nascentes na província de Bolzano até à fronteira com a província de Trento
(Nota: A parte inferior da zona ZONA VAL DELL'ADIGE é abrangida pelo programa aprovado da
província autónoma de Trento. As partes superior e inferior desta zona devem ser consideradas
como uma unidade epidemiológica.)
5.2. Província autónoma de Trento
ZONA VAL DI SOLE E DI NON
— Bacia hidrográfica desde a nascente do rio Noce até à barragem de S. Giustina
ZONA VAL DELL'ADIGE — parte inferior
— Bacias hidrográficas do rio Adige e suas nascentes localizadas no território da província autónoma de
Trento, desde a fronteira com a província de Bolzano até à barragem de Ala (central hidroeléctrica)
(Nota: A parte a montante da zona ZONA VAL DELL'ADIGE é abrangida pelo programa aprovado da
província de Bolzano. As partes superior e inferior desta zona devem ser consideradas como uma
unidade epidemiológica.)
ZONA TORRENTE ARNÒ
— Bacia hidrográfica a partir da nascente da torrente Arnò até às represas situadas a jusante, antes da
confluência com o rio Sarca
ZONA VAL BANALE
— Bacia hidrográfica do rio Ambies até à barragem da central hidroeléctrica
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ZONA VARONE

— Bacia hidrográfica desde a nascente do rio Magnone até à cascata
ZONA ALTO E BASSO CHIESE
— Bacia hidrográfica do rio Chiese desde a nascente até à barragem de Condino, com excepção das bacias
das torrentes Adanà e Palvico
ZONA TORRENTE PALVICO
— Bacia hidrográfica da torrente Palvico até à barreira de betão e pedra
5.3. Região Veneto
ZONA TORRENTE ASTICO
— Bacia hidrográfica do rio Astico, desde as suas nascentes (na província autónoma de Trento e na província
de Vicenza, região de Veneto) até à barragem situada nas proximidades da ponte de Pedescala, na
província de Vicenza
A parte jusante do rio Astico, entre a barragem situada nas proximidades da ponte de Pedescala e a
barragem de Pria Maglio, é considerada uma zona tampão
5.4. Região Umbra
ZONA FOSSO DE MONTERIVOSO: Bacia hidrográfica do rio Monterivoso, desde as suas nascentes até às
barreiras intransponíveis nas proximidades de Ferentillo
5.5. Região Lombardia
ZONA VAL BREMBANA: Bacia hidrográfica do rio Brembo, desde as suas nascentes até às barreiras intransponíveis no município de Ponte S. Pietro
6.A. ZONAS DA FINLÂNDIA NAS QUAIS É APLICADO UM PROGRAMA APROVADO COM VISTA À OBTENÇÃO
DO ESTATUTO DE ZONA APROVADA NO QUE DIZ RESPEITO À SHV E À NHI
— Todas as áreas continentais e costeiras da FINLÂNDIA, excepto a província de Åland e a área de restrição em
Pyhtää
6.B. ZONAS DA FINLÂNDIA NAS QUAIS É APLICADO UM PROGRAMA APROVADO — INCLUINDO MEDIDAS
ESPECÍFICAS DE ERRADICAÇÃO DA SHV — COM VISTA À OBTENÇÃO FINAL DO ESTATUTO DE ZONA
APROVADA NO QUE DIZ RESPEITO À SHV E À NHI
— Toda a província de Åland e a área de restrição em Pyhtää.
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ANEXO II
EXPLORAÇÕES EM ITÁLIA EM QUE É APLICADO UM PROGRAMA COM VISTA À OBTENÇÃO DO ESTATUTO DE EXPLORAÇÃO APROVADA SITUADA NUMA ZONA NÃO-APROVADA NO QUE DIZ RESPEITO
À SHV E À NHI
1. REGIÃO: FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVÍNCIA DE UDINE
Explorações na bacia de drenagem do rio Tagliamento
— Azienda Vidotti Giulio snc, Sutrio
2. REGIÃO: VENETO
Explorações na bacia de drenagem do rio Sile
— Azienda Troticoltura S. Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 — Loc. S. Cristina di Quinto.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 22 de Maio de 2003
que altera a Decisão 2003/67/CE do Conselho relativa a medidas de protecção relativas à doença de
Newcastle nos Estados Unidos da América
[notificada com o número C(2003) 1636]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2003/377/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

/984/CE, 96/482/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/
/585/CE, 2000/609/CE e 2001/751/CE da Comissão (8),
com o objectivo de proteger a Comunidade dos riscos
decorrentes da importação de aves de capoeira vivas e
carne de aves de capoeira dos Estados de Califórnia,
Nevada e Arizona.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 97/78/CE do Conselho, de 18 de
Dezembro de 1997, que fixa os princípios relativos à organização dos controlos veterinários dos produtos provenientes de
países terceiros introduzidos na Comunidade (1), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 22.o,
Tendo em conta a Directiva 91/496/CEE do Conselho, de 15
de Julho de 1991, que fixa os princípios relativos à organização
dos controlos veterinários dos animais provenientes de países
terceiros introduzidos na Comunidade e que altera as Directivas
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 96/43/CE (3), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 18.o,
Tendo em conta a Directiva 91/494/CEE do Conselho, de 26
de Junho de 1991, relativa às condições de polícia sanitária que
regem o comércio intracomunitário e as importações provenientes de países terceiros de carnes frescas de aves de capoeira (4), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva
1999/89/CE (5), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 11.o, o
n.o 2 do seu artigo 12.o, o n.o 1 do seu artigo 14.o e o seu
artigo 14.oA,
Tendo em conta a Directiva 92/118/CEE do Conselho, de 17
de Dezembro de 1992, que define as condições sanitárias e de
polícia sanitária que regem o comércio e as importações na
Comunidade de produtos não sujeitos, no que respeita às referidas condições, às regulamentações comunitárias específicas
referidas no capítulo I do anexo A da Directiva 89/662/CEE e,
no que respeita aos agentes patogénicos, da Directiva 90/425/
/CEE (6), com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão
2003/42/CE da Comissão (7), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu
artigo 10.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Devido à confirmação da ocorrência de focos de doença
de Newcastle em determinadas zonas do Oeste dos
Estados Unidos da América, em Outubro de 2002, foi
adoptada a Decisão 2003/67/CE do Conselho, de 28 de
Janeiro de 2003, relativa a medidas de protecção relativas à doença de Newcastle nos Estados Unidos da
América e que estabelece derrogações das Decisões 94
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

24 de 30.1.1998, p. 9.
268 de 24.9.1991, p. 56.
162 de 1.7.1996, p. 1.
268 de 24.9.1991, p. 35.
300 de 23.11.1999, p. 17.
62 de 15.3.1993, p. 49.
13 de 18.1.2003, p. 24.

(2)

Em 11 de Abril de 2003, as autoridades veterinárias dos
Estados Unidos da América notificaram à Comissão a
ocorrência de um foco de doença de Newcastle no
Estado do Texas, junto à fronteira com o Estado do
Novo México. Foram aplicadas medidas de emergência
em diversos counties dos referidos Estados.

(3)

As medidas aplicadas no Texas e no Novo México são
equivalentes às medidas aplicadas na Califórnia, no
Nevada e no Arizona.

(4)

Importa, pois, alterar a Decisão 2003/67/CE de forma a
aditar ao seu anexo os counties afectados dos Estados do
Texas e do Novo México.

(5)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A Decisão 2003/67/CE é alterada do seguinte modo:
1. O anexo é substituído pelo anexo da presente decisão.
2. A data referida no artigo 6.o de «1 de Junho de 2003» é
substituída por «1 de Agosto de 2003».

Artigo 2.o
Os Estados-Membros alterarão as medidas que aplicam à
importação dos Estados Unidos da América dos produtos referidos no n.o 1 do artigo 1.o da Decisão 2003/67/CE a fim de
darem cumprimento à presente decisão e darão imediato
conhecimento público das medidas adoptadas.
Do facto informarão imediatamente a Comissão.
(8) JO L 26 de 31.1.2003, p. 48.
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Artigo 3.o
A presente decisão é aplicável a partir de 30 de Maio de 2003.
Artigo 4.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 22 de Maio de 2003.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão

ANEXO
US-1:
Território dos Estados Unidos da América com excepção dos seguintes Estados:
— Califórnia
— Nevada
— Arizona
— Texas (counties de El Paso e Hudspeth)
— Novo México (counties de Doña Ana, Luna e Otero)
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 23 de Maio de 2003
que altera a Decisão 2002/300/CE que estabelece a lista de zonas aprovadas no que diz respeito à
Bonamia ostreae e/ou Marteilia refringens
[notificada com o número C(2003) 1639]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2003/378/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/67/CEE do Conselho, de 28 de
Janeiro de 1991, relativa às condições de polícia sanitária que
regem a introdução no mercado de animais e produtos da aquicultura (1), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 98/45/CE (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

A Decisão 2002/300/CE da Comissão (3) estabelece as
áreas da Irlanda consideradas indemnes das doenças
causadas por Bonamia ostrea e/ou Marteilia refringens.
A autoridade veterinária competente da Irlanda informou
a Comissão e os outros Estados-Membros da detecção de
Bonamia ostrea em Achill Sound, uma área anteriormente
considerada indemne. Esta área deixou, portanto, de
poder ser considerada indemne de Bonamia ostrea.
A Decisão 2002/300/CE deve ser alterada em conformidade.

(1) JO L 46 de 19.2.1991, p. 1.
(2) JO L 189 de 3.7.1998, p. 12.
(3) JO L 103 de 19.4.2002, p. 24.

(4)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O anexo da Decisão 2002/300/CE é substituído pelo texto
constante do anexo da presente decisão.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 23 de Maio de 2003.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO
«ANEXO
ZONAS APROVADAS NO QUE DIZ RESPEITO A UMA OU MAIS DOENÇAS DOS MOLUSCOS, NOMEADAMENTE AS CAUSADAS POR BONAMIA OSTREAE E MARTEILIA REFRINGENS
1.A. Zonas da Irlanda aprovadas no que diz respeito a B. Ostreae
— Toda a costa da Irlanda, com excepção das cinco áreas seguintes:
— Cork Harbour
— Galway Bay
— Ballinakill Harbour
— Clew Bay
— Achill Sound
1.B. Zonas da Irlanda aprovadas no que diz respeito a M. Refringens
— Toda a costa da Irlanda
2.A. Zonas do Reino Unido, ilhas Anglo-Normandas e ilha de Man aprovadas no que diz respeito a B. Ostreae
— Toda a costa da Grã-Bretanha, com excepção das áreas seguintes:
— a costa sul da Cornualha, de Lizard a Start Point
— a área em redor do estuário de Solent, de Portland Bill a Selsey Bill
— a área ao longo da costa em Essex, de Shoeburyness a Landguard Point
— Toda a costa da Irlanda do Norte
— Toda a costa de Guernsey e Herm
— A zona dos “States of Jersey”: a zona é constituída pela área de variação das marés e pela área costeira imediata
entre a linha média de preia-mar na ilha de Jersey e uma linha imaginária traçada a três milhas marítimas da
linha média de baixa-mar na ilha de Jersey. A zona situa-se no golfo normando-bretão, na parte sul do canal da
Mancha
— Toda a costa da ilha de Man
2.B. Zonas do Reino Unido, ilhas Anglo-Normandas e ilha de Man aprovadas no que diz respeito a M. Refringens
— Toda a costa da Grã-Bretanha
— Toda a costa da Irlanda do Norte
— Toda a costa de Guernsey e Herm
— A zona dos “States of Jersey”: a zona é constituída pela área de variação das marés e pela área costeira imediata
entre a linha média de preia-mar na ilha de Jersey e uma linha imaginária traçada a três milhas marítimas da
linha média de baixa-mar na ilha de Jersey. A zona situa-se no golfo normando-bretão, na parte sul do canal da
Mancha
— Toda a costa da ilha de Man»
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