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I
(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N.o 1829/2003 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 22 de Setembro de 2003
relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados
(Texto relevante para efeitos do EEE)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(5)

Foi estabelecido no Regulamento (CE) n.o 258/97 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de
1997, relativo a novos alimentos e ingredientes alimentares (5), um procedimento de autorização para os
alimentos geneticamente modificados que envolve os
Estados-Membros e a Comissão. Este procedimento
deverá ser racionalizado e tornado mais transparente.

(6)

O Regulamento (CE) n.o 258/97 prevê também um
procedimento de notificação para novos alimentos que
sejam substancialmente equivalentes aos alimentos existentes. Apesar de a equivalência substancial ser um
procedimento chave no processo de avaliação da segurança de alimentos geneticamente modificados, não
constitui por si mesmo uma avaliação de segurança. No
sentido de assegurar clareza, transparência e um quadro
harmonizado para a autorização de alimentos geneticamente modificados, este procedimento de notificação
deve ser abandonado no que se refere aos alimentos
geneticamente modificados.

(7)

Os alimentos para animais que sejam constituídos por
ou contenham organismos geneticamente modificados
(OGM) têm, até ao momento, sido autorizados nos
termos do procedimento de autorização previsto na
Directiva 90/220/CEE do Conselho, de 23 de Abril de
1990 (6), e na Directiva 2001/18/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 12 de Março de 2001, relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos
geneticamente modificados (7). Não existe um procedimento de autorização para alimentos para animais
produzidos a partir de OGM. Deverá ser criado um
procedimento de autorização comunitário único, eficaz e
transparente para alimentos para animais que sejam
constituídos por, contenham ou sejam produzidos a
partir de OGM.

(8)

As disposições do presente regulamento aplicar-se-ão
também aos alimentos para animais destinados a animais
que não são criados para a produção alimentar.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, os seus artigos 37.o e 95.o e a alínea b) do
n.o 4 do artigo 152.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu (2),
3

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões ( ),
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (4),
Considerando o seguinte:
(1)

A livre circulação de géneros alimentícios e alimentos
para animais seguros e saudáveis constitui um requisito
essencial do mercado interno, contribuindo significativamente para a saúde e o bem-estar dos cidadãos e para os
seus interesses sociais e económicos.

(2)

Deverá ser assegurado um elevado nível de protecção da
vida e da saúde humanas na realização das políticas
comunitárias.

(3)

Por forma a proteger a saúde humana e animal, os
géneros alimentícios e alimentos para animais que sejam
constituídos por, contenham ou sejam produzidos a
partir de organismos geneticamente modificados (a
seguir denominados «géneros alimentícios e alimentos
para animais geneticamente modificados») deverão ser
submetidos a uma avaliação de segurança através de um
procedimento comunitário antes de serem colocados no
mercado da Comunidade.

(4)

As diferenças entre as disposições legislativas, regulamentares e administrativas nacionais em matéria de
avaliação e autorização de géneros alimentícios e
alimentos para animais geneticamente modificados
podem entravar a sua livre circulação, criando condições
de concorrência desigual e desleal.

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

JO C 304 E de 30.10.2001, p. 221.
JO C 221 de 17.9.2002, p. 114.
JO C 278 de 14.11.2002, p. 31.
Parecer do Parlamento Europeu de 3 de Julho de 2002 (ainda não
publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de 17 de
Março de 2003 (JO C 113 E de 13.5.2003, p. 31), decisão do Parlamento Europeu de 2 de Julho de 2003 (ainda não publicada no
Jornal Oficial) e decisão do Conselho de 22 de Julho de 2003.

(5) JO L 43 de 14.2.1997, p. 1.
(6) JO L 117 de 8.5.1990, p. 15. Directiva revogada pela Directiva
2001/18/CE.
(7) JO L 106 de 17.4.2001, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Decisão 2002/811/CE do Conselho (JO L 280 de
18.10.2002, p. 27).
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Os novos procedimentos de autorização dos géneros
alimentícios e alimentos para animais geneticamente
modificados deverão incluir os novos princípios introduzidos na Directiva 2001/18/CE. Deverão também utilizar
o novo quadro para a avaliação do risco em questões de
segurança alimentar, estabelecido pelo Regulamento (CE)
n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
28 de Janeiro de 2002, que determina os princípios e
normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade
Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece
procedimentos em matéria de segurança dos
alimentos (1). Assim, os géneros alimentícios e alimentos
para animais geneticamente modificados só deverão ser
autorizados para colocação no mercado comunitário
após uma avaliação científica do mais elevado nível
possível de quaisquer riscos que apresentem para a saúde
humana e animal e, se tal for o caso, para o ambiente, a
ser efectuada sob responsabilidade da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir designada
«autoridade»). Esta avaliação científica deverá ser seguida
por uma decisão de gestão do risco tomada pela Comunidade, sob procedimento regulamentar através de uma
cooperação estreita entre a Comissão e os Estados-Membros.

(10)

A experiência tem revelado que não deve ser concedida
autorização para uma única utilização sempre que seja
provável que um produto possa ser utilizado para fins
de alimentação humana e animal. Por isso, tais produtos
deverão apenas ser autorizados quando cumpram os
critérios de autorização relativos tanto aos géneros
alimentícios como aos alimentos para animais.

(11)

Ao abrigo do presente regulamento, poderá ser concedida autorização quer a um OGM a utilizar como
matéria-prima para a produção de géneros alimentícios
ou alimentos para animais e aos produtos para utilização
na alimentação humana e/ou animal que sejam constituídos por, contenham ou sejam produzidos a partir
desse OGM, quer a géneros alimentícios ou alimentos
para animais produzidos a partir de um OGM. Deste
modo, sempre que um OGM utilizado na produção de
géneros alimentícios ou alimentos para animais tenha
sido autorizado ao abrigo do presente regulamento,
géneros alimentícios ou alimentos para animais que
sejam constituídos por, contenham ou sejam produzidos
a partir desse OGM não necessitam de autorização ao
abrigo do presente regulamento mas encontram-se
sujeitos aos requisitos estabelecidos na autorização
concedida em relação ao OGM. Além disso, os géneros
alimentícios abrangidos por uma autorização concedida
ao abrigo do presente regulamento encontram-se isentos
dos requisitos do Regulamento (CE) n.o 258/97, relativo
a novos alimentos e ingredientes alimentares, excepto
quando pertençam a uma ou mais categorias definidas
na alínea a) do n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE)
n.o 258/97 com respeito a uma característica que não
tenha sido considerada para fins da autorização concedida ao abrigo do presente regulamento.

(12)

A Directiva 89/107/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos aditivos
que podem ser utilizados nos géneros destinados à

(1) JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
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alimentação humana (2), prevê a autorização de aditivos
utilizados nos géneros alimentícios. Além deste processo
de autorização, os aditivos alimentares que sejam constituídos por, contenham ou sejam produzidos a partir de
OGM deverão também ser abrangidos pelo âmbito do
presente regulamento no que diz respeito à avaliação de
segurança da modificação genética, enquanto que a autorização final deverá ser concedida ao abrigo do procedimento estabelecido na Directiva 89/107/CEE.
(13)

Os aromatizantes abrangidos pelo âmbito da Directiva
88/388/CEE do Conselho, de 22 de Junho de 1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros,
no domínio dos aromas destinados a serem utilizados
nos géneros alimentícios e dos materiais de base para a
respectiva produção (3), que sejam constituídos por,
contenham, ou sejam produzidos a partir de OGM
deverão também ser abrangidos pelo âmbito do presente
regulamento no que se refere à avaliação de segurança
da modificação genética.

(14)

A Directiva 82/471/CEE do Conselho, de 30 de Junho
de 1982, relativa a certos produtos utilizados na alimentação dos animais (4), prevê um procedimento de aprovação para as matérias para a alimentação animal produzidas utilizando diferentes tecnologias que podem pôr
em risco a saúde humana e animal e o ambiente. Estas
matérias que sejam constituídas por, contenham ou
sejam produzidos a partir de OGM deverão ser abrangidas pelo âmbito do presente regulamento.

(15)

A Directiva 70/524/CEE do Conselho, de 23 de
Novembro de 1970, relativa aos aditivos na alimentação
para animais (5), prevê um procedimento de autorização
para a colocação no mercado de aditivos utilizados nos
alimentos para animais. Além deste procedimento de
autorização, os aditivos para alimentos para animais que
sejam constituídos por, contenham, ou sejam produzidos
a partir de OGM deverão também ser abrangidos pelo
âmbito do presente regulamento.

(16)

O regulamento proposto deve abranger produtos produzidos «a partir de» um OGM mas não produtos produzidos «com» um OGM. O critério de determinação é a
presença ou não de material derivado do material geneticamente modificado original nos géneros alimentícios
ou alimentos para animais. Os auxiliares tecnológicos
que são apenas utilizados durante o processo de
produção dos géneros alimentícios ou dos alimentos
para animais não estão abrangidos pela definição de
género alimentício ou alimento para animais e, por isso,
estão excluídos do âmbito do presente regulamento. Da
mesma forma, também não estão abrangidos no âmbito
do presente regulamento os géneros alimentícios ou

(2) JO L 40 de 11.2.1989, p. 27. Directiva alterada pela Directiva 94/
/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 237 de
10.9.1994, p. 1).
(3) JO L 184 de 15.7.1988, p. 61. Directiva alterada pela Directiva 91/
/71/CEE da Comissão (JO L 42 de 15.2.1991, p. 25).
(4) JO L 213 de 21.7.1982, p. 8. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 1999/20/CE (JO L 80 de 25.3.1999, p.
20).
(5) JO L 270 de 14.12.1970, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1756/2002 (JO L 265 de
3.10.2002, p. 1).
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alimentos para animais fabricados com recurso a auxiliares tecnológicos geneticamente modificados. Deste
modo, os produtos obtidos a partir de animais alimentados com alimentos geneticamente modificados ou
tratados com medicamentos geneticamente modificados
não estarão sujeitos aos requisitos da autorização nem
de rotulagem estabelecidos no presente regulamento.
(17)

(18)

De acordo com o artigo 153.o do Tratado, a Comunidade contribuirá para a promoção do direito dos consumidores à informação. Além de outros tipos de informação ao público estabelecidos no presente regulamento, a rotulagem dos produtos é um meio que
permite ao consumidor efectuar uma escolha informada
e facilitar a boa fé das transacções entre o vendedor e o
comprador.
O artigo 2.o da Directiva 2000/13/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 20 de Março de 2000, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos
géneros alimentícios (1), prevê que a rotulagem não
deverá induzir o comprador em erro no que se refere às
características dos géneros alimentícios e, em especial,
no que diz respeito à sua natureza, identidade, propriedades, composição e método de produção e de fabrico.

(19)

Requisitos adicionais para a rotulagem de alimentos
geneticamente modificados encontram-se estabelecidos
no Regulamento (CE) n.o 258/97, no Regulamento (CE)
n.o 1139/98 do Conselho, de 26 de Maio de 1998, relativo à menção obrigatória, na rotulagem de determinados géneros alimentícios produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, de outras informações para além das previstas na Directiva 79/112/
/CEE (2), e no Regulamento (CE) n.o 50/2000 da
Comissão, de 10 de Janeiro de 2000, relativo à rotulagem dos géneros alimentícios e ingredientes alimentares que contêm aditivos e aromas geneticamente modificados ou produzidos a partir de organismos geneticamente modificados (3).

(20)

Deverão também ser estabelecidos requisitos harmonizados de rotulagem para os alimentos geneticamente
modificados para animais para fornecer aos utilizadores
finais, nomeadamente os criadores de animais, informação exacta sobre a composição e propriedades destes
alimentos, o que permitirá ao utilizador efectuar uma
escolha informada.

(21)

(22)

Além disso, a rotulagem deverá informar acerca de qualquer característica ou propriedade que torne um género
alimentício ou alimento para animais diferente do
respectivo equivalente tradicional no que diz respeito à
composição, valor nutritivo ou efeitos nutricionais, utilização prevista, implicações para a saúde em determinadas camadas da população, bem como de qualquer
característica ou propriedade que possa dar origem a
preocupações de ordem ética ou religiosa.

(23)

O Regulamento (CE) n.o 1830/2003 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de Setembro de 2003,
relativo à rastreabilidade e rotulagem de organismos
geneticamente modificados e à rastreabilidade dos
géneros alimentícios e alimentos para animais produzidos a partir de organismos geneticamente modificados
que modifica a Directiva 2001/18/CE (4), garante que a
informação pertinente relativa a qualquer modificação
genética estará disponível em todas as fases de colocação
no mercado do OGM e dos géneros alimentícios e dos
alimentos para animais produzidos a partir do mesmo, o
que deverá, por isso, facilitar a rotulagem exacta.

(24)

Apesar de alguns operadores evitarem a utilização de
géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados, estes materiais podem estar
presentes em vestígios ínfimos nos géneros alimentícios
e alimentos para animais tradicionais em resultado da
sua presença acidental ou tecnicamente inevitável
durante a produção das sementes, o cultivo, colheita,
transporte ou transformação. Em tais casos, estes
géneros alimentícios ou alimentos para animais não
deverão ser sujeitos aos requisitos de rotulagem contidos
no presente regulamento. Por forma a alcançar este
objectivo, é necessário estabelecer limites para a
presença acidental ou tecnicamente inevitável de material
geneticamente modificado nos géneros alimentícios e
alimentos para animais, tanto quando a comercialização
de tal material é autorizada na Comunidade como
quando a sua presença é tolerada por força do presente
regulamento.

(25)

É também adequado prever que, quando o nível combinado da presença acidental ou tecnicamente inevitável
dos materiais geneticamente modificados num género
alimentício ou alimento para animais ou num dos seus
componentes for superior aos limiares estabelecidos, essa
presença seja indicada de acordo com o disposto no
presente regulamento e sejam adoptadas normas específicas para a sua execução. Deverá igualmente ser prevista
a possibilidade de estabelecer limiares mais baixos, em
especial para os géneros alimentícios e alimentos para
animais que contenham ou sejam constituídos por
OGM, ou a fim de tomar em consideração os progressos
científico e tecnológico.

(26)

É indispensável que os operadores se esforcem por evitar
qualquer presença acidental de material geneticamente
modificado não autorizado pela legislação comunitária
nos géneros alimentícios ou nos alimentos para animais.

A rotulagem deverá incluir informação objectiva de que
o género alimentício ou alimento para animais consiste
em, contém ou é produzido a partir de OGM. Uma rotulagem clara, independentemente da detectabilidade de
ADN ou de proteína resultante da modificação genética
no produto final, está de acordo com a pretensão
expressa em vários inquéritos por uma grande maioria
de consumidores, facilita uma escolha informada e evita
potenciais enganos dos consumidores relativamente ao
método de fabrico ou de produção.

(1) JO L 109 de 6.5.2000, p. 29. Directiva alterada pela Directiva
2001/101/CE da Comissão (JO L 310 de 28.11.2001, p. 19).
(2) JO L 159 de 3.6.1998, p. 4. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 49/2000 da Comissão
(JO L 6 de 11.1.2000, p. 13).
(3) JO L 6 de 11.1.2000, p. 15.
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(4) Ver página 24 do presente Jornal Oficial.
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Todavia, para garantir a praticabilidade e a viabilidade
do presente regulamento, um limiar específico, com a
possibilidade de serem estabelecidos limites mais baixos,
em especial no que se refere aos OGM vendidos directamente ao consumidor final, deve ser estabelecido como
medida transitória para vestígios ínfimos de tal material
geneticamente modificado nos géneros alimentícios ou
nos alimentos para animais, sempre que a presença de
tal material seja acidental ou tecnicamente inevitável e
desde que sejam cumpridas todas as condições específicas estabelecidas no presente regulamento. A Directiva
2001/18/CE deve ser adaptada em conformidade. A aplicação desta medida deve ser revista no contexto da
revisão geral da execução do presente regulamento.

(27)

Para determinar se a presença desses materiais é
acidental ou tecnicamente inevitável, os operadores
devem estar em condições de demonstrar às autoridades
competentes que adoptaram as medidas adequadas para
evitar a presença de géneros alimentícios ou alimentos
para animais geneticamente modificados.

(28)

Os operadores devem evitar a presença acidental de
OGM noutros produtos. A Comissão deve recolher informações e, com base nas mesmas, elaborar orientações
sobre a coexistência de culturas geneticamente modificadas, convencionais e orgânicas. Além disso, a
Comissão é convidada a apresentar, o mais rapidamente
possível, as propostas eventualmente necessárias.

(29)

A rastreabilidade e rotulagem dos OGM em todas as
fases da sua colocação no mercado, incluindo a possibilidade de serem estabelecidos limiares, são asseguradas
pela Directiva 2001/18/CE e pelo Regulamento (CE) n.o
1830/2003.

(30)

É necessário definir procedimentos harmonizados para a
avaliação do risco e autorização que sejam eficazes, limitados no tempo e transparentes, bem como critérios para
a avaliação dos riscos potenciais associados aos géneros
alimentícios e aos alimentos para animais geneticamente
modificados.

(31)

Para garantir uma avaliação científica harmonizada dos
géneros alimentícios e dos alimentos para animais geneticamente modificados, tais avaliações deverão ser efectuadas pela autoridade. Todavia, uma vez que os actos
ou as omissões em conformidade com o presente regulamento, por parte da autoridade, podem produzir efeitos
jurídicos directos para os requerentes, convém prever a
possibilidade de proceder à revisão administrativa de tais
actos ou omissões.
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(32)

Reconhece-se que, em alguns casos, a avaliação científica
dos riscos não pode, só por si, fornecer todas as informações sobre as quais se deve basear uma decisão em
matéria de gestão dos riscos e que podem ser tidos em
conta outros factores legítimos no domínio em consideração.

(33)

Sempre que os pedidos digam respeito a produtos que
contenham ou sejam constituídos por OGM, o requerente deve poder escolher entre apresentar uma autorização de libertação deliberada no ambiente já obtida nos
termos da parte C da Directiva 2001/18/CE, sem
prejuízo das condições estabelecidas nessa autorização,
ou solicitar que seja efectuada uma avaliação dos riscos
ambientais ao mesmo tempo que a avaliação de segurança nos termos do presente regulamento. Neste último
caso, é necessário que a avaliação dos riscos ambientais
respeite os requisitos estabelecidos na Directiva 2001/
/18/CE e que as autoridades nacionais competentes designadas pelos Estados-Membros para o efeito sejam
consultadas pela autoridade. Além disso, é adequado dar
à autoridade a possibilidade de solicitar a uma dessas
autoridades competentes que efectue a avaliação dos
riscos ambientais. É igualmente adequado, em conformidade com o n.o 4 do artigo 12.o da Directiva 2001/18/
/CE, que as autoridades nacionais competentes designadas
nos termos da referida directiva para todos os casos que
digam respeito a OGM e a géneros alimentícios e/ou
alimentos para animais que contenham ou sejam constituídos por OGM sejam consultadas pela autoridade antes
da finalização da avaliação dos riscos ambientais.

(34)

No caso dos OGM destinados a serem utilizados como
sementes ou outro material de reprodução vegetal que
sejam abrangidas pelo âmbito do presente regulamento,
a autoridade tem a obrigação de delegar a avaliação de
risco ambiental numa autoridade nacional competente.
Todavia, as autorizações concedidas ao abrigo do
presente regulamento deverão sê-lo sem prejuízo do
disposto nas Directivas 68/193/CEE (5), 2002/53/CE (6) e
2002/55/CE (7), que prevêem, em especial, as regras e
critérios de aceitação das variedades e a respectiva aprovação oficial para inclusão em catálogos comuns, nem
do disposto nas Directivas 66/401/CEE (8), 66/402/
/CEE (9), 68/193/CEE, 92/33/CEE (10), 92/34/CEE (11),
2002/54/CE (12), 2002/55/CE, 2002/56/CE (13) ou 2002/
/57/CE (14) que regulamentam, em especial, a certificação
e comercialização das sementes e de outro material de
reprodução vegetal.

(5) JO L 93 de 17.4.1968, p. 15. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2002/11/CE (JO L 53 de 23.2.2002, p.
20).
(6) JO L 193 de 20.7.2002, p. 1.
(7) JO L 193 de 20.7.2002, p. 33.
(8) JO 125 de 11.7.1966, p. 2298/66. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 2001/64/CE (JO L 234 de 1.9.2001,
p. 60).
9
( ) JO 125 de 11.7.1966, p. 2309/66. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 2001/64/CE.
(10) JO L 157 de 10.6.1992, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003 (JO L 122 de
16.5.2003, p. 1).
(11) JO L 157 de 10.6.1992, p. 10. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003.
(12) JO L 193 de 20.7.2002, p. 12.
(13) JO L 193 de 20.7.2002, p. 60. Directiva alterada pela Decisão
2003/66/CE da Comissão (JO L 25 de 30.1.2003, p. 42).
(14) JO L 193 de 20.7.2002, p. 74. Directiva alterada pela Directiva
2003/45/CE da Comissão (JO L 138 de 5.6.2003, p. 40).
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(35)

É necessário introduzir, sempre que adequado e com
base nas conclusões da avaliação dos riscos, requisitos de
vigilância pós colocação no mercado da utilização de
alimentos geneticamente modificados para consumo
humano e da utilização de alimentos para animais geneticamente modificados para consumo animal. No caso
dos OGM, é obrigatório um plano de monitorização dos
efeitos ambientais em conformidade com a Directiva
2001/18/CE.

(36)

No sentido de facilitar os controlos dos géneros alimentícios e alimentos para animais, geneticamente modificados, os requerentes da autorização deverão propor
métodos adequados de amostragem, identificação e
detecção e enviar amostras dos alimentos para a alimentação humana e animal geneticamente modificados à
autoridade. Os métodos de amostragem e detecção
deverão ser validados, sempre que adequado, pelo laboratório de referência comunitário.

(37)

A evolução tecnológica e os avanços científicos deverão
ser levados em consideração na aplicação do presente
regulamento.

(38)

Os géneros alimentícios e alimentos para animais abrangidos pelo presente regulamento que tenham sido legalmente colocados no mercado na Comunidade antes da
data de aplicação do presente regulamento deverão
continuar a ser autorizados no mercado, desde que
sejam apresentadas à Comissão pelos operadores, no
prazo de seis meses após a data de aplicação do presente
regulamento, informações relativas à avaliação dos riscos
e aos métodos de amostragem, identificação e detecção,
conforme adequado, incluindo a transmissão de amostras dos géneros alimentícios e dos alimentos para
animais e respectivas amostras de controlo.

(39)

Deverá ser estabelecido um registo dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais geneticamente modificados autorizados ao abrigo do presente regulamento,
incluindo a informação específica do produto, estudos
que demonstrem a respectiva segurança, incluindo,
sempre que disponível, referências a estudos independentes e avaliados pelos pares e a métodos de amostragem, identificação e detecção. Os dados não confidenciais devem ser tornados públicos.
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(42)

Deverão ser previstas disposições para a consulta ao
Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as Novas
Tecnologias, criado pela decisão da Comissão de 16 de
Dezembro de 1997, ou a qualquer órgão adequado
criado pela Comissão, com o objectivo de fornecer aconselhamento relativo a questões éticas referentes à colocação no mercado de géneros alimentícios e alimentos
para animais geneticamente modificados. Tais consultas
são sem prejuízo da competência dos Estados-Membros
em questões de ética.

(43)

A fim de prever um elevado nível de protecção da vida e
da saúde humanas, da saúde e do bem-estar dos animais,
do ambiente e dos interesses dos consumidores no que
se refere aos géneros alimentícios e aos alimentos para
animais geneticamente modificados, as exigências que
decorrem do presente regulamento deverão ser aplicadas
de forma não discriminatória aos produtos originários
da Comunidade e aos produtos importados de países
terceiros, de acordo com os princípios gerais estabelecidos no Regulamento (CE) n.o 178/2002. O teor do
presente regulamento tem em conta os compromissos
das Comunidades Europeias em matéria de comércio
internacional e os requisitos relativos às obrigações do
importador e à notificação impostos no Protocolo de
Cartagena sobre a Segurança Biológica anexo à
Convenção sobre a Diversidade Biológica.

(44)

Em consequência do presente regulamento, determinados instrumentos de direito comunitário deverão ser
revogados, enquanto que outros deverão ser alterados.

(45)

A execução do presente regulamento deverá ser revista à
luz da experiência obtida a curto prazo, devendo o
impacto da aplicação do regulamento na saúde humana
e animal, na protecção e informação dos consumidores e
no funcionamento do mercado interno ser acompanhado pela Comissão,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

CAPÍTULO I
OBJECTIVO E DEFINIÇÕES

(40)

(41)

No sentido de incentivar a investigação e o desenvolvimento no domínio dos OGM para utilização nos géneros
alimentícios e/ou alimentos para animais, importa
proteger o investimento efectuado pelos inovadores na
recolha de informação e dados de apoio a um pedido ao
abrigo do presente regulamento. Esta protecção deverá,
contudo, ser limitada no tempo por forma a evitar a
repetição desnecessária de estudos e ensaios o que seria
contra o interesse público.
As medidas necessárias à execução do presente regulamento serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/
/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa
as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (1).

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Artigo 1.o
Objectivo
Em conformidade com os princípios gerais estabelecidos no
Regulamento (CE) n.o 178/2002, o presente regulamento tem
por objectivo:
a) Proporcionar o fundamento para garantir, no que diz
respeito aos géneros alimentícios e alimentos para animais
geneticamente modificados, um elevado nível de protecção
da vida e da saúde humanas, da saúde e do bem-estar dos
animais, do ambiente e dos interesses dos consumidores,
assegurando simultaneamente o funcionamento eficaz do
mercado interno;
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b) Estabelecer procedimentos comunitários para a autorização
e supervisão dos géneros alimentícios e alimentos para
animais geneticamente modificados;
c) Estabelecer disposições para a rotulagem dos géneros
alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados.

Artigo 2.o
Definições
Para efeitos do presente regulamento:
1. São aplicáveis as definições de «género alimentício»,
«alimento para animais», «consumidor final», «empresa do
sector alimentar» e «empresa do sector dos alimentos para
animais» estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 178/2002.
2. É aplicável a definição de «rastreabilidade», prevista no
Regulamento (CE) n.o 1830/2003.
3. Entende-se por «operador», a pessoa singular ou colectiva
responsável por assegurar o cumprimento dos requisitos
do presente regulamento na empresa do sector alimentar
ou na empresa do sector dos alimentos para animais sob o
seu controlo.

11. Entende-se por «amostra de controlo», o OGM ou o respectivo material genético (amostra positiva) e o organismo
parental ou o respectivo material genético que tenha sido
utilizado para fins de modificação genética (amostra negativa).
12. Entende-se por «equivalente tradicional», um género
alimentício ou um alimento para animais similar, produzido sem recurso a qualquer modificação genética e cuja
segurança de utilização esteja bem estabelecida.
13. Entende-se por «ingrediente», um «ingrediente» na acepção
do n.o 4 do artigo 6.o da Directiva 2000/13/CE;
14. Entende-se por «colocação no mercado», a detenção de
géneros alimentícios ou de alimentos para animais para
efeitos de venda, incluindo a oferta para fins de venda ou
qualquer outra forma de transferência, a título oneroso ou
não, bem como a venda, a distribuição e outras formas de
transferência propriamente ditas.
15. Entende-se por «género alimentício pré-embalado», qualquer unidade de venda destinada a ser apresentada como
tal, constituída por um género alimentício e pela embalagem em aquele foi acondicionado antes de posto à venda,
quer a embalagem o encerre na totalidade ou parcialmente,
desde que o conteúdo não possa ser alterado sem que a
embalagem seja aberta ou alterada.
16. Entende-se por «colectividade», uma «colectividade» na
acepção do artigo 1.o da Directiva 2000/13/CE.

4. São aplicáveis as definições de «organismo», «libertação
deliberada» e «avaliação dos riscos ambientais» estabelecidas
na Directiva 2001/18/CE.
5. Entende-se por «organismo geneticamente modificado» ou
«OGM», o organismo geneticamente modificado tal como
definido no n.o 2 do artigo 2.o da Directiva 2001/18/CE,
excluindo os organismos obtidos através das técnicas de
modificação genética enumeradas no anexo I B da Directiva 2001/18/CE.

CAPÍTULO II
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

Se c ç ão 1
A utorização e sup e rvisão

6. Entende-se por «género alimentício geneticamente modificado», o género alimentício que contenha, seja constituído
por, ou seja produzido a partir de OGM.

Artigo 3.o

7. Entende-se por «alimento para animais geneticamente
modificado», o alimento para animais que contenha, seja
constituído por, ou seja produzido a partir de OGM.
8. Entende-se por «organismo geneticamente modificado
destinado à alimentação humana», o OGM que pode ser
utilizado como género alimentício ou como matéria-prima
para a produção de géneros alimentícios.
9. Entende-se por «organismo geneticamente modificado
destinado à alimentação animal», o OGM que pode ser
utilizado como alimento para animais ou como matéria-prima para a produção de alimentos para animais.
10. Entende-se por «produzido a partir de organismos geneticamente modificados» o que é derivado, no todo ou em
parte, de OGM, mas não contém nem é constituído por
OGM.

18.10.2003

Âmbito de aplicação
1.

A presente secção abrange:

a) Os OGM destinados à alimentação humana;
b) Os géneros alimentícios que contenham ou sejam constituídos por OGM;
c) Os géneros alimentícios produzidos a partir de ou que
contenham ingredientes produzidos a partir de OGM.
2. Sempre que necessário, poder-se-á determinar, nos termos
do n.o 2 do artigo 35.o, se um tipo de género alimentício é
abrangido pela presente secção.
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2. O pedido deve ser enviado às autoridades nacionais
competentes de um Estado-Membro.

Artigo 4.o
Requisitos

a) A autoridade nacional competente deve:

1.
Os géneros alimentícios a que se refere o n. 1 do artigo
3.o não devem:
o

i) confirmar ao requerente, por escrito, a recepção do
pedido no prazo de 14 dias a contar da referida
recepção. A confirmação deve indicar a data de recepção
do pedido,

a) Ter efeitos nocivos para a saúde humana, a saúde animal ou
o ambiente;

ii) informar sem demora a Autoridade Europeia para a
Segurança dos Alimentos, a seguir designada «autoridade», e

b) Induzir em erro o consumidor;
c) Diferir de tal forma dos géneros alimentícios que se
destinam a substituir que o seu consumo normal possa
implicar, em termos nutritivos, uma desvantagem para o
consumidor.
2.
Ninguém pode colocar no mercado um OGM destinado à
alimentação humana ou um género alimentício a que se refere
o n.o 1 do artigo 3.o que não esteja abrangido por uma autorização concedida em conformidade com a presente secção e se
não forem cumpridas as condições relevantes estabelecidas
nessa autorização.
3.
Um OGM destinado à alimentação humana ou um género
alimentício a que se refere o n.o 1 do artigo 3.o só pode ser
autorizado se o requerente da autorização tiver demonstrado
adequada e suficientemente o cumprimento dos requisitos estabelecidos no n.o 1 do presente artigo.
4.
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A autorização referida no n.o 2 pode abranger:

a) Um OGM e os géneros alimentícios que contenham ou
sejam constituídos por esse OGM, bem como os géneros
alimentícios produzidos a partir de ou que contenham
ingredientes produzidos a partir desse OGM;
b) Um género alimentício produzido a partir de um OGM,
bem como os géneros alimentícios produzidos a partir de
ou que contenham esse género alimentício.
c) Um ingrediente produzido a partir de um OGM, bem como
os géneros alimentícios que contenham esse ingrediente.
5.
A autorização referida no n.o 2 só pode ser concedida,
recusada, renovada, alterada, suspensa ou revogada pelos
motivos e de acordo com os procedimentos previstos no
presente regulamento.
6.
O requerente de uma autorização referida no n.o 2 e, após
concessão da autorização, o seu detentor ou o respectivo representante, devem encontrar-se estabelecidos na Comunidade.
7.
A autorização prevista no presente regulamento é concedida sem prejuízo da Directiva 2002/53/CE, da Directiva 2002/
/55/CE e da Directiva 68/193/CEE.

Artigo 5.o
Pedido de autorização
1.
Para obter a autorização referida no n.o 2 do artigo 4.o,
deve ser apresentado um pedido em conformidade com as
disposições a seguir indicadas.

iii) pôr à disposição da autoridade o pedido bem como
quaisquer informações adicionais fornecidas pelo requerente;
b) A autoridade deve:
i) informar sem demora os Estados-Membros e a Comissão
e pôr à sua disposição o pedido bem como quaisquer
informações adicionais fornecidas pelo requerente;
ii) tornar pública a síntese do processo referida na alínea l)
do n.o 3.
3.

O pedido deve ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) O nome e o endereço do requerente;
b) A designação do género alimentício e as suas especificações,
incluindo a(s) construção(ões) usada(s) na(s) transformação(ões) utilizada(s);
c) Se for caso disso, as informações a fornecer em conformidade com o anexo II do Protocolo de Cartagena sobre a
Segurança Biológica anexo à Convenção sobre a Diversidade
Biológica, a seguir designado «Protocolo de Cartagena»;
d) Se for caso disso, uma descrição pormenorizada do método
de produção e de fabrico;
e) Uma cópia dos estudos que tenham sido efectuados,
incluindo, se disponíveis, estudos independentes e avaliados
pelos pares e qualquer outro material disponível que
demonstre que o género alimentício cumpre os requisitos
estabelecidos no n.o 1 do artigo 4.o;
f) Uma análise, apoiada por informações e dados adequados,
que demonstre que as características do género alimentício
não são diferentes das do equivalente tradicional tendo em
conta os limites aceites das variações naturais de tais características e os critérios definidos na alínea a) do n.o 2 do
artigo 13.o, ou uma proposta de rotulagem do género
alimentício de acordo com o disposto na alínea a) do n.o 2 e
no n.o 3 do artigo 13.o;
g) Uma declaração fundamentada em como o género
alimentício não dá origem a preocupações éticas ou religiosas, ou uma proposta de rotulagem de acordo com a
alínea b) do n.o 2 do artigo 13.o;
h) Se for caso disso, as condições de colocação no mercado do
género alimentício ou dos géneros alimentícios a partir dele
produzidos, incluindo as condições específicas de utilização
e manuseamento;
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i) Métodos de detecção, amostragem (incluindo referências a
métodos de amostragem oficiais ou normalizados existentes)
e identificação da construção usada na transformação e, se
for caso disso, de detecção e identificação da construção
usada na transformação no género alimentício e/ou nos
géneros alimentícios a partir dele produzidos;
j) Amostras do género alimentício e respectivas amostras de
controlo, bem como informações sobre o local onde é
possível ter acesso ao material de referência;
k) Se for caso disso, uma proposta de monitorização da utilização do género alimentício para consumo humano após a
sua colocação no mercado;
l) Uma síntese do processo sob forma normalizada.
4.
No caso de um pedido relativo a um OGM destinado à
alimentação humana, as referências a «género alimentício» no
n.o 3 devem ser interpretadas como referências a géneros
alimentícios que contenham, sejam constituídos por ou sejam
produzidos a partir do OGM que é objecto do pedido.
5.
No que respeita aos OGM ou aos géneros alimentícios
que contenham ou sejam constituídos por OGM, o pedido deve
também ser acompanhado:
a) Do processo técnico completo, onde constem as informações previstas nos anexos III e IV da Directiva 2001/18/
/CE e as informações e conclusões acerca da avaliação dos
riscos efectuada em conformidade com os princípios definidos no anexo II da Directiva 2001/18/CE ou, sempre que
a colocação no mercado do OGM tenha sido autorizada nos
termos da parte C da Directiva 2001/18/CE, uma cópia da
decisão de autorização;
b) De um plano de monitorização dos efeitos ambientais em
conformidade com o anexo VII da Directiva 2001/18/CE,
incluindo uma proposta relativa à duração desse plano, que
poderá ser diferente da duração proposta para a autorização.
Nesse caso, não são aplicáveis os artigos 13.o a 24.o da Directiva 2001/18/CE.
6.
Sempre que o pedido se refira a uma substância cuja utilização e colocação no mercado seja sujeita, ao abrigo de outras
disposições da legislação comunitária, à sua inclusão numa lista
de substâncias registadas ou autorizadas com exclusão de todas
as outras, este facto deve ser mencionado no pedido, devendo
ser indicado o estatuto da substância ao abrigo da legislação
pertinente.
7.
Após consulta à autoridade, a Comissão estabelece, nos
termos do n.o 2 do artigo 35.o, as regras de execução do
presente artigo, incluindo as relativas à elaboração e à apresentação do pedido.
8.
Antes da data de aplicação do presente regulamento, a
autoridade deve publicar orientações pormenorizadas a fim de
ajudar o requerente na elaboração e na apresentação do pedido.
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Artigo 6.o
Parecer da autoridade

1. Ao emitir o seu parecer, a autoridade deve esforçar-se por
respeitar um prazo de seis meses a contar da data da recepção
de um pedido válido. Este prazo é dilatado sempre que a autoridade solicitar informação adicional ao requerente nos termos
do n.o 2.
2. A autoridade, ou a autoridade nacional competente
através da autoridade, pode, se necessário, exigir que o requerente complete num determinado prazo as informações que
acompanham o pedido.
3.

Para efeitos de elaboração do parecer, a autoridade:

a) Deve verificar se as informações e documentação apresentadas pelo requerente se encontram em conformidade com
o artigo 5.o e examinar se o género alimentício cumpre os
critérios estabelecidos no n.o 1 do artigo 4.o;
b) Pode solicitar ao organismo de avaliação alimentar competente de um Estado-Membro que efectue uma avaliação da
segurança do género alimentício em conformidade com o
artigo 36.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002;
c) Pode solicitar a uma autoridade competente, designada de
acordo com o artigo 4.o da Directiva 2001/18/CE, a realização de uma avaliação dos riscos ambientais. No entanto,
se o pedido disser respeito a OGM a utilizar como sementes
ou outro material de reprodução vegetal, a autoridade deve
solicitar a uma autoridade nacional competente que realize
a avaliação dos riscos ambientais;
d) Deve enviar ao laboratório comunitário de referência as
informações previstas nas alíneas i) e j) do n.o 3 do artigo
5.o O laboratório comunitário de referência deve testar e
validar o método de detecção e identificação proposto pelo
requerente;
e) Ao verificar a aplicação da alínea a) do n.o 2 do artigo 13.o,
deve examinar as informações e os dados apresentados pelo
requerente para demonstrar que as características do género
alimentício não são diferentes das do equivalente tradicional,
tendo em conta os limites aceites das variações naturais de
tais características.
4. No caso dos OGM ou dos géneros alimentícios que contenham ou sejam constituídos por OGM, são aplicáveis à
avaliação os requisitos de segurança ambiental previstos na
Directiva 2001/18/CE, por forma a assegurar a adopção de
todas as medidas adequadas para evitar os efeitos nocivos para
a saúde humana e animal e para o ambiente que possam eventualmente decorrer da libertação deliberada de OGM. Durante a
avaliação dos pedidos de colocação no mercado de produtos
que consistam em ou contenham OGM, a autoridade deve
consultar a autoridade nacional competente, na acepção da
Directiva 2001/18/CE, designada por cada um dos Estados-Membros para o efeito. As autoridades competentes dispõem
de um prazo de três meses a contar da data de recepção do
pedido para darem a conhecer o seu parecer.
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5.
Um parecer favorável à autorização do género alimentício
deve também incluir as seguintes informações:
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3. A decisão final sobre o pedido é aprovada nos termos do
n.o 2 do artigo 35.o

a) O nome e o endereço do requerente;
b) A designação do género alimentício e as suas especificações;
c) Se for caso disso, as informações exigidas pelo anexo II do
Protocolo de Cartagena;
d) A proposta de rotulagem do género alimentício e/ou dos
géneros alimentícios a partir dele produzidos;
e) Se for caso disso, quaisquer condições ou restrições a impor
à colocação no mercado e/ou condições ou restrições
específicas de utilização e manuseamento, incluindo requisitos de monitorização após colocação no mercado com
base nos resultados da avaliação dos riscos, e no caso de
OGM ou de géneros alimentícios que contenham ou sejam
constituídos por OGM, condições para a protecção de
ecossistemas/ambiente específicos e/ou zonas geográficas;
f) O método de detecção, validado pelo laboratório comunitário de referência, incluindo a amostragem, a identificação
da construção usada na transformação e, se aplicável, o
método de detecção e identificação da construção usada na
transformação nos géneros alimentícios e/ou nos géneros
alimentícios produzidos a partir dele; a indicação onde é
possível ter acesso ao material de referência adequado;
g) Se for caso disso, o plano de monitorização referido na
alínea b) do n.o 5 do artigo 5.o
6.
A autoridade deve enviar o seu parecer aos Estados-Membros, à Comissão e ao requerente, com um relatório
descrevendo a sua avaliação do género alimentício e apresentando os motivos do seu parecer e as informações em que o
mesmo assentou, incluindo os pareceres das autoridades
competentes, quando consultadas de acordo com o n.o 4.
7.
Em conformidade com o n.o 1 do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002, a autoridade deve tornar público o
seu parecer, após ter suprimido eventuais informações consideradas confidenciais, em conformidade com o artigo 30.o do
presente regulamento. Qualquer pessoa pode apresentar observações à Comissão no prazo de 30 dias após esta publicação.

Artigo 7.o
Autorização
1.
No prazo de três meses a contar da recepção do parecer
da autoridade, a Comissão deve apresentar ao comité referido
no artigo 35.o um projecto da decisão a tomar em relação ao
pedido, tomando em consideração o parecer da autoridade,
quaisquer disposições pertinentes da legislação comunitária e
outros factores legítimos relevantes para a matéria em apreço.
Sempre que o projecto de decisão não estiver de acordo com o
parecer da autoridade, a Comissão deve dar uma explicação
para as diferenças.
2.
Qualquer projecto de decisão que preveja a concessão da
autorização deve incluir os dados mencionados no n.o 5 do
artigo 6.o, o nome do detentor da autorização e, sempre que
adequado, o identificador único atribuído ao OGM, tal como
referido no Regulamento (CE) n.o 1830/2003.

4. A Comissão deve informar sem demora o requerente da
decisão tomada e publicar detalhes da decisão no Jornal Oficial
da União Europeia.
5. A autorização concedida de acordo com o procedimento
previsto no presente regulamento é válida em toda a Comunidade por 10 anos e renovável de acordo com o artigo 11.o O
género alimentício autorizado deve ser inscrito no registo referido no artigo 28.o Cada entrada no registo deve mencionar a
data da autorização e incluir os dados referidos no n.o 2 do
presente artigo.
6. A autorização prevista na presente secção é concedida
sem prejuízo de outras disposições da legislação comunitária
em matéria de utilização e colocação no mercado de
substâncias que apenas possam ser utilizadas se fizerem parte
de uma lista de substâncias registadas ou autorizadas com
exclusão de todas as outras.
7. A concessão da autorização não diminui a responsabilidade civil e penal de nenhum operador do sector alimentar no
que diz respeito ao género alimentício em causa.
8. As referências feitas nas partes A e D da Directiva 2001/
/18/CE a OGM autorizados nos termos da parte C da referida
directiva aplicam-se igualmente aos OGM autorizados nos
termos do presente regulamento.

Artigo 8.o
Estatuto dos produtos existentes
1. Em derrogação do n.o 2 do artigo 4.o, os produtos abrangidos pela presente secção que tenham sido legalmente colocados no mercado comunitário antes da data de aplicação do
presente regulamento podem continuar a ser colocados no
mercado, utilizados e transformados desde que sejam
cumpridas as seguintes condições:
a) No caso dos produtos colocados no mercado nos termos da
Directiva 90/220/CEE antes da entrada em vigor do Regulamento (CE) n.o 258/97 ou nos termos do Regulamento (CE)
n.o 258/97, os operadores responsáveis pela colocação no
mercado dos produtos em questão devem notificar a
Comissão da data em que estes foram inicialmente colocados no mercado comunitário, tendo para o efeito um
prazo de seis meses a contar da data de aplicação do
presente regulamento;
b) No caso dos produtos legalmente colocados no mercado
comunitário mas não referidos na alínea a), os operadores
responsáveis pela colocação no mercado dos produtos em
questão devem notificar a Comissão de que os produtos
foram colocados no mercado comunitário antes da data de
aplicação do presente regulamento, tendo para o efeito um
prazo de seis meses a contar dessa data.
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2.
A notificação referida no n.o 1 deve ser acompanhada dos
dados mencionados nos n.os 3 e 5 do artigo 5.o, caso tal seja
adequado, os quais devem ser enviados pela Comissão à autoridade e aos Estados-Membros. A autoridade deve enviar ao laboratório comunitário de referência as informações previstas nas
alíneas i) e j) do n.o 3 do artigo 5.o O laboratório comunitário
de referência deve testar e validar o método de detecção e identificação proposto pelo requerente.
3.
No prazo de um ano a contar da data de aplicação do
presente regulamento e depois de se ter verificado que foram
entregues e analisadas todas as informações, os produtos em
questão devem ser incluídos no registo. Cada entrada no registo
deve incluir, conforme adequado, os dados referidos no n.o 2
do artigo 7.o e, no caso dos produtos referidos na alínea a) do
n.o 1, mencionar a data em que os produtos em questão foram
inicialmente colocados no mercado.
4.
No prazo de nove anos a contar da data em que os
produtos referidos na alínea a) do n.o 1 foram inicialmente
colocados no mercado, mas nunca antes de decorridos três
anos após a data de aplicação do presente regulamento, os
operadores responsáveis pela colocação no mercado dos referidos produtos devem apresentar um pedido em conformidade
com o artigo 11.o, que se aplica mutatis mutandis.
No prazo de três anos a contar da data de aplicação do
presente regulamento, os operadores responsáveis pela colocação no mercado dos produtos referidos na alínea b) do n.o 1
devem apresentar um pedido em conformidade com o artigo
11.o, que se aplica mutatis mutandis.
5.
Os produtos referidos no n.o 1 e os géneros alimentícios
que os contenham ou sejam produzidos a partir deles ficam
sujeitos às disposições do presente regulamento, designadamente dos artigos 9.o, 10.o e 34.o, que se aplicam mutatis
mutandis.
6.
Sempre que a notificação e as informações que a acompanham referidas nos n.os 1 e 2 não sejam entregues no prazo
estabelecido ou sejam consideradas incorrectas, ou sempre que
um pedido não seja apresentado dentro do prazo estabelecido
nos termos do n.o 4, a Comissão, deliberando nos termos do
n.o 2 do artigo 35.o, deve adoptar uma medida a exigir que o
produto em questão e quaisquer produtos dele derivados sejam
retirados do mercado. Esta medida pode prever um prazo para
a liquidação das existências do produto em causa.
7.
No caso das autorizações não concedidas a um detentor
específico, as informações ou o pedido devem ser apresentados
à Comissão pelo operador que importa, produz ou fabrica os
produtos referidos no presente artigo.
8.
As regras de execução do presente artigo são aprovadas
nos termos do n.o 2 do artigo 35.o

Artigo 9.o
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como géneros alimentícios ou alimentos para animais. Sempre
que tenha sido imposta ao detentor da autorização uma monitorização após a colocação no mercado nos termos da alínea k)
do n.o 3 do artigo 5.o e/ou uma monitorização nos termos da
alínea b) do n.o 5 do artigo 5.o, este deve assegurar a sua realização e apresentar relatórios à Comissão de acordo com o
previsto na autorização. Esses relatórios de monitorização
devem ser postos à disposição do público, após terem sido
suprimidas as eventuais informações consideradas confidenciais
em conformidade com o artigo 30.o
2. Caso o detentor da autorização pretenda alterar os termos
da mesma, deve apresentar para o efeito um pedido em conformidade com o n.o 2 do artigo 5.o Os artigos 5.o, 6.o e 7.o
aplicam-se mutatis mutandis.
3. O detentor da autorização deve informar de imediato a
Comissão de qualquer novo dado científico ou técnico
susceptível de influenciar a avaliação da segurança de utilização
do género alimentício. O detentor da autorização deve, nomeadamente, informar de imediato a Comissão de qualquer proibição ou restrição imposta pela autoridade competente de um
país terceiro em cujo mercado o género alimentício seja colocado.
4. A Comissão deve comunicar sem demora à autoridade e
aos Estados-Membros a informação fornecida pelo requerente.

Artigo 10.o
Alteração, suspensão e revogação das autorizações
1. Por sua própria iniciativa ou no seguimento de um
pedido de um Estado-Membro ou da Comissão, a autoridade
deve emitir parecer sobre se uma autorização para um produto
a que se refere o n.o 1 do artigo 3.o ainda preenche as
condições previstas no presente regulamento. A autoridade
deve imediatamente informar desse facto a Comissão, o
detentor da autorização e os Estados-Membros. Em conformidade com o n.o 1 do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 178/
/2002, a autoridade deve tornar público o seu parecer, após ter
suprimido eventuais informações consideradas confidenciais em
conformidade com o artigo 30.o do presente regulamento.
Qualquer pessoa pode apresentar observações à Comissão no
prazo de 30 dias após esta publicação.
2. A Comissão deve analisar o parecer da autoridade o mais
rapidamente possível. Devem ser tomadas as medidas
adequadas nos termos do artigo 34.o. Se for caso disso, a autorização deve ser alterada, suspensa ou revogada, nos termos do
artigo 7.o
3. O n.o 2 do artigo 5.o e os artigos 6.o e 7.o aplicam-se
mutatis mutandis.

Artigo 11.o

Supervisão
Renovação das autorizações
1.
Após a emissão de uma autorização ao abrigo do
presente regulamento, o respectivo detentor e as partes interessadas devem respeitar quaisquer condições ou restrições nela
impostas e, em particular, certificar-se de que os produtos não
abrangidos pela autorização não serão colocados no mercado

1. As autorizações concedidas ao abrigo do presente regulamento são renováveis por períodos de 10 anos, mediante
pedido do detentor da autorização à Comissão, a apresentar o
mais tardar um ano antes da data de expiração da autorização.
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O pedido deve ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) Cópia da autorização de colocação do género alimentício no
mercado;
b) Relatório dos resultados da monitorização, se especificado
na autorização;

4. Podem ser estabelecidos limiares adequados mais baixos
nos termos do n.o 2 do artigo 35.o, particularmente no que
respeita aos alimentos que contenham ou sejam constituídos
por OGM ou para ter em conta os progressos científico e
tecnológico.

c) Qualquer outra nova informação disponível relativamente à
avaliação da segurança de utilização do género alimentício e
aos riscos do género alimentício para o consumidor ou para
o ambiente;
d) Se for caso disso, uma proposta para alterar ou completar
as condições da autorização inicial, nomeadamente as
condições relativas à futura monitorização.
3.
O n.o 2 do artigo 5.o e os artigos 6.o e 7.o aplicam-se
mutatis mutandis.
4.
Sempre que, por razões não imputáveis ao detentor da
autorização, não tenha sido tomada nenhuma decisão sobre a
renovação da autorização antes de esta expirar, o período de
autorização do produto deve ser prorrogado automaticamente
até que seja tomada uma decisão.
5.
Após consulta à autoridade, a Comissão pode, nos termos
do n.o 2 do artigo 35.o, estabelecer as regras de execução do
presente artigo, incluindo as relativas à elaboração e à apresentação do pedido.
6.
A autoridade deve publicar orientações pormenorizadas a
fim de ajudar o requerente na elaboração e na apresentação do
seu pedido.

Secção 2
Rotulagem

Artigo 12.o
Âmbito de aplicação
1.
A presente secção aplica-se aos géneros alimentícios
fornecidos como tal na Comunidade, ao consumidor final ou a
colectividades, e que:
a) Contenham ou sejam constituídos por OGM; ou
b) Sejam produzidos a partir de ou contenham ingredientes
produzidos a partir de OGM.
2.
A presente secção não se aplica aos géneros alimentícios
que contenham material que contenha, seja constituído por ou
seja produzido a partir de OGM numa proporção não superior
a 0,9 % dos ingredientes que os compõem, considerados individualmente, ou do próprio género alimentício, se este consistir
num único ingrediente, desde que a presença desse material seja
acidental ou tecnicamente inevitável.
3.
Para determinar se a presença desse material é acidental
ou tecnicamente inevitável, os operadores devem estar em
condições de fornecer, de uma forma que as autoridades
competentes considerem suficiente, provas de que tomaram as
medidas adequadas para evitar a presença de tal material.

L 268/11

Artigo 13.o
Requisitos
1. Sem prejuízo das outras disposições da legislação comunitária relativas à rotulagem dos géneros alimentícios, os géneros
alimentícios que se enquadrem no âmbito da presente secção
devem ser sujeitos aos seguintes requisitos de rotulagem específicos:
a) Sempre que o género alimentício consista em mais do que
um ingrediente, os termos «geneticamente modificado» ou
«produzido a partir de [nome do ingrediente] geneticamente
modificado» devem constar da lista dos ingredientes prevista
no artigo 6.o da Directiva 2000/13/CE, entre parênteses e
imediatamente a seguir ao nome do ingrediente em causa;
b) Sempre que o ingrediente seja designado pelo nome de uma
categoria, devem constar da lista dos ingredientes os termos
«contém [nome do organismo] geneticamente modificado»
ou «contém [nome do ingrediente] produzido a partir de
[nome do organismo] geneticamente modificado»;
c) Sempre que não exista lista de ingredientes, devem constar
claramente da rotulagem os termos «geneticamente modificado» ou «produzido a partir de [nome do organismo] geneticamente modificado»;
d) As indicações referidas nas alíneas a) e b) podem figurar
numa nota de rodapé à lista dos ingredientes, caso em que
deverão ser impressas com caracteres pelo menos do mesmo
tamanho que os da lista dos ingredientes. Sempre que não
exista lista de ingredientes, devem constar claramente do
rótulo;
e) Sempre que o género alimentício seja apresentado ao consumidor final como um género alimentício não pré-embalado
ou como um género alimentício pré-embalado em pequenos
acondicionamentos, cuja superfície maior seja inferior a
10 cm2, a informação exigida no presente número deve ser
indicada quer no expositor do género alimentício ou no
local imediatamente contíguo a este, quer na embalagem, de
forma permanente e visível, em caracteres de tamanho suficiente para ser facilmente legível e identificada.
2. Além dos requisitos de rotulagem estabelecidos no n.o 1,
a rotulagem deve também mencionar qualquer característica ou
propriedade que seja especificada na autorização, nos seguintes
casos:
a) Sempre que um género alimentício seja diferente do equivalente tradicional no que se refere às seguintes características
ou propriedades:
i) composição,
ii) valor nutritivo ou efeitos nutricionais,
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iii) utilização prevista do género alimentício,

Artigo 16.o

iv) implicações para a saúde de determinadas camadas da
população,

Requisitos

b) Sempre que um género alimentício possa dar origem a
preocupações de ordem ética ou religiosa.
3.
Além dos requisitos de rotulagem estabelecidos no n.o 1 e
de acordo com o especificado na autorização, a rotulagem dos
géneros alimentícios abrangidos pela presente secção para os
quais não exista um equivalente tradicional deve conter informações adequadas acerca da natureza e das características dos
géneros alimentícios em questão.

1. Os alimentos para animais referidos no n.o 1 do artigo
15.o não devem:
a) Ter efeitos nocivos para a saúde humana, a saúde animal ou
o ambiente;
b) Induzir em erro o utilizador;
c) Prejudicar o utilizador, ou induzi-lo em erro, ao alterar as
características distintivas dos produtos animais;
d) Diferir de tal forma dos alimentos para animais que se
destinam a substituir que o seu consumo normal possa
implicar, em termos nutritivos, uma desvantagem para os
animais ou para os seres humanos.

Artigo 14.o
Medidas de execução
1.
As regras de execução da presente secção, entre outras as
relativas às medidas necessárias para que os operadores
cumpram os requisitos de rotulagem, podem ser aprovadas nos
termos do n.o 2 do artigo 35.o
2.
Podem ser adoptadas nos termos do n.o 2 do artigo 35.o
regras específicas no que se refere às informações a prestar
pelas colectividades que fornecem alimentos ao consumidor
final.
A fim de atender à situação específica destas colectividades, as
referidas normas podem prever uma adaptação dos requisitos
da alínea e) do n.o 1 do artigo 13.o

2. Ninguém pode colocar no mercado, utilizar ou transformar um produto referido no n.o 1 do artigo 15.o que não
esteja abrangido por uma autorização concedida em conformidade com a presente secção e se não forem cumpridas as
condições relevantes estabelecidas nessa autorização.
3. Um produto referido no n.o 1 do artigo 15.o só pode ser
autorizado se o requerente da autorização tiver demonstrado
adequada e suficientemente o cumprimento dos requisitos estabelecidos no n.o 1 do presente artigo.
4.

A autorização referida no n.o 2 pode abranger:

a) Um OGM e os alimentos para animais que contenham ou
sejam constituídos por OGM, bem como os alimentos para
animais produzidos a partir desse organismo;

CAPÍTULO III
ALIMENTOS

PARA
ANIMAIS
MODIFICADOS

GENETICAMENTE

Secção 1
A utorização e sup e rvisão

Artigo 15.o
Âmbito de aplicação
1.

A presente secção abrange:

b) Um alimento para animais produzido a partir de um organismo geneticamente modificado, bem como os alimentos
para animais produzidos a partir de ou que contenham esse
alimento.
5. A autorização referida no n.o 2 só pode ser concedida,
recusada, renovada, alterada, suspensa ou revogada pelos
motivos e de acordo com os procedimentos previstos no
presente regulamento.
6. O requerente de uma autorização referida no n.o 2 e, após
concessão da autorização, o seu detentor ou o respectivo representante, devem encontrar-se estabelecidos na Comunidade.
7. A autorização prevista no presente regulamento é concedida sem prejuízo da Directiva 68/193/CEE, da Directiva 2002/
/53/CE e da Directiva 2002/55/CE.

a) Os OGM destinados à alimentação animal;
b) Os alimentos para animais que contenham ou sejam constituídos por OGM;
c) Os alimentos para animais produzidos a partir de OGM.
2.
Sempre que necessário, pode determinar-se, nos termos
do n.o 2 do artigo 35.o, se um tipo de alimento para animais é
abrangido pela presente secção.

Artigo 17.o
Pedido de autorização
1. Para obter a autorização referida no n.o 2 do artigo 16.o,
deve ser apresentado um pedido em conformidade com as
disposições a seguir indicadas.
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2.
O pedido deve ser enviado às autoridades nacionais
competentes de um Estado-Membro.
a) A autoridade nacional competente deve:
i) confirmar ao requerente, por escrito, a recepção do
pedido no prazo de 14 dias a contar da referida
recepção. A confirmação deve indicar a data de recepção
do pedido,
ii) informar sem demora a autoridade, e
iii) pôr à disposição da autoridade o pedido bem como
quaisquer informações adicionais fornecidas pelo requerente;
b) A autoridade deve:
i) informar sem demora os outros Estados-Membros e a
Comissão e pôr à sua disposição o pedido bem como
quaisquer informações adicionais fornecidas pelo requerente,
ii) tornar pública a síntese do processo referida na alínea l)
do n.o 3.
3.

O pedido deve ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) O nome e o endereço do requerente;
b) A designação do alimento para animais e as suas especificações, incluindo a(s) construção(ões) usada(s) na transformação;
c) Se for caso disso, as informações a fornecer em conformidade com o anexo II do Protocolo de Cartagena;
d) Se for caso disso, uma descrição pormenorizada do método
de produção e de fabrico e as utilizações previstas do
alimento para animais;
e) Uma cópia dos estudos que tenham sido efectuados,
incluindo, se disponíveis, estudos independentes e avaliados
pelos pares e qualquer outro material disponível que
demonstre que o alimento para animais cumpre os requisitos estabelecidos no n.o 1 do artigo 16.o e, nomeadamente
para os alimentos para animais abrangidos pela Directiva
82/471/CEE, as informações exigidas ao abrigo da Directiva
83/228/CEE do Conselho, de 18 de Abril de 1983, relativa
à fixação de linhas directrizes para a avaliação de certos
produtos utilizados na alimentação dos animais (1);
f) Uma análise, apoiada por informações e dados adequados,
que demonstre que as características dos alimentos para
animais não são diferentes das do equivalente tradicional,
tendo em conta os limites aceites das variações naturais de
tais características e os critérios definidos na alínea c) do n.o
2 do artigo 25.o ou uma proposta de rotulagem dos
alimentos para animais, de acordo com o disposto na alínea
c) do n.o 2 e no n.o 4 do artigo 25.o;
g) Uma declaração fundamentada em como o alimento para
animais não dá origem a preocupações éticas ou religiosas,
ou uma proposta de rotulagem de acordo com a alínea d)
do n.o 2 do artigo 25.o;
h) Se for caso disso, as condições de colocação no mercado do
alimento para animais, incluindo as condições específicas de
utilização e manuseamento;
(1) JO L 126 de 13.5.1983, p. 23.
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i) Métodos de detecção, amostragem (incluindo referências aos
métodos de amostragem oficiais ou normalizados existentes)
e identificação da construção usada na transformação e, se
for caso disso, de detecção e identificação da construção
usada na transformação no alimento para animais e/ou no
alimento para animais produzido a partir dele;
j) Amostras do alimento para animais e respectivas amostras
de controlo e informações sobre o local onde é possível ter
acesso ao material de referência;
k) Se for caso disso, uma proposta de monitorização da utilização do alimento para animais após a sua colocação no
mercado;
l) Uma síntese do processo sob forma normalizada.
4. No caso de um pedido relativo a um OGM destinado à
alimentação animal, as referências a «alimento para animais» no
n.o 3 devem ser interpretadas como referências a alimentos
para animais que contenham, sejam constituídos por ou sejam
produzidos a partir do OGM que é objecto do pedido.
5. No que respeita aos OGM ou aos alimentos para animais
que contenham ou sejam constituídos por OGM, o pedido deve
também ser acompanhado:
a) Do processo técnico completo, onde constem as informações previstas nos anexos III e IV da Directiva 2001/18/
/CE e as informações e conclusões acerca da avaliação dos
riscos efectuada em conformidade com os princípios definidos no anexo II da Directiva 2001/18/CE ou, sempre que
a colocação no mercado do OGM tenha sido autorizada nos
termos da parte C da Directiva 2001/18/CE, uma cópia da
decisão de autorização;
b) De um plano de monitorização dos efeitos ambientais em
conformidade com o anexo VII da Directiva 2001/18/CE,
incluindo uma proposta relativa à duração desse plano, que
poderá ser diferente da duração proposta para a autorização.
Nesse caso, não são aplicáveis os artigos 13.o a 24.o da
Directiva 2001/18/CE.
6. Sempre que o pedido se refira a uma substância cuja utilização e colocação no mercado seja sujeita, ao abrigo de outras
disposições da legislação comunitária, à sua inclusão numa lista
de substâncias registadas ou autorizadas com exclusão de
outras, este facto deve ser mencionado no pedido, devendo ser
indicado o estatuto da substância ao abrigo da legislação pertinente.
7. Após consulta à autoridade, a Comissão estabelece, nos
termos do n.o 2 do artigo 35.o, as regras de execução do
presente artigo, incluindo as relativas à elaboração e à apresentação do pedido.
8. Antes da data de aplicação do presente regulamento, a
autoridade deve publicar orientações pormenorizadas a fim de
ajudar o requerente na elaboração e na apresentação do pedido.
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5. Um parecer favorável à autorização do alimento para
animais, deve também incluir as seguintes informações:
a) O nome e o endereço do requerente;

1.
Ao emitir o seu parecer, a autoridade deve esforçar-se por
respeitar um prazo de seis meses a contar da data da recepção
dum pedido válido. Este prazo é prorrogado sempre que a
autoridade solicitar informação adicional ao requerente nos
termos do n.o 2.

b) A designação do alimento para animais e as suas especificações;

2.
A autoridade, ou a autoridade nacional competente
através da autoridade, pode, se necessário, exigir que o requerente complete num determinado prazo as informações que
acompanham o pedido.

d) A proposta de rotulagem do alimento para animais;

3.

Para efeitos de elaboração do parecer, a autoridade:

a) Deve verificar se as informações e documentação apresentadas pelo requerente se encontram em conformidade com
o artigo 17.o e examinar se o alimento para animais cumpre
os critérios estabelecidos no n.o 1 do artigo 16.o;
b) Pode solicitar ao organismo de avaliação dos alimentos para
animais competente de um Estado-Membro que efectue uma
avaliação da segurança do alimento para animais em conformidade com o artigo 36.o do Regulamento (CE) n.o 178/
/2002;
c) Pode solicitar a uma autoridade competente, designada de
acordo com o artigo 4.o da Directiva 2001/18/CE, a realização de uma avaliação dos riscos ambientais. No entanto,
se o pedido disser respeito a OGM a utilizar como sementes
ou outro material de reprodução vegetal, a autoridade deve
solicitar a uma autoridade nacional competente que realize
a avaliação dos riscos ambientais;
d) Deve enviar ao laboratório comunitário de referência as
informações previstas nas alíneas i) e j) do n.o 3 do artigo
17.o O laboratório comunitário de referência deve testar e
validar o método de detecção e identificação proposto pelo
requerente;
e) Ao verificar a aplicação da alínea c) do n.o 2 do artigo 25.o,
deve examinar as informações e os dados apresentados pelo
requerente para demonstrar que as características do
alimento para animais não são diferentes das do equivalente
tradicional tendo em conta os limites aceites das variações
naturais de tais características.
4.
No caso dos OGM ou alimentos para animais geneticamente modificados que contenham ou sejam constituídos por
OGM, são aplicáveis à avaliação os requisitos de segurança
ambiental previstos na Directiva 2001/18/CE, por forma a assegurar a adopção de todas as medidas adequadas para evitar os
efeitos nocivos para a saúde humana e animal e para o ambiente que possam eventualmente decorrer da libertação deliberada de OGM. Durante a avaliação dos pedidos de colocação
no mercado de produtos que contenham ou sejam constituídos
por OGM, a autoridade deve consultar a autoridade nacional
competente, na acepção da Directiva 2001/18/CE, designada
por cada um dos Estados-Membros para o efeito. As autoridades competentes dispõem de um prazo de três meses a
contar da data de recepção do pedido para darem a conhecer o
seu parecer.

c) Se for caso disso, as informações exigidas pelo anexo II do
Protocolo de Cartagena;

e) Se for caso disso, quaisquer condições ou restrições a impor
à colocação no mercado e/ou condições ou restrições
específicas de utilização e manuseamento, incluindo requisitos de monitorização após colocação no mercado com
base nos resultados da avaliação dos riscos, e no caso de
OGM ou sejam constituídos por OGM, condições para a
protecção de ecossistemas/ambiente específicos e/ou zonas
geográficas;
f) O método de detecção, validado pelo laboratório comunitário de referência, incluindo a amostragem, a identificação
da construção usada na transformação e, se for caso disso, o
método de detecção e identificação da construção usada na
transformação no alimento para animais e/ou no alimento
para animais produzido a partir dele; a indicação onde é
possível ter acesso ao material de referência adequado;
g) Se for caso disso, o plano de monitorização referido na
alínea b) do n.o 5 do artigo 17.o
6. A autoridade deve enviar o seu parecer aos Estados-Membros, à Comissão e ao requerente, com um relatório
descrevendo a sua avaliação do alimento para animais e apresentando os motivos do seu parecer e as informações em que
assentou, incluindo os pareceres das autoridades competentes,
quando consultadas de acordo com o n.o 4.
7. Em conformidade com o n.o 1 do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002, a autoridade deve tornar público o
seu parecer, após ter suprimido eventuais informações consideradas confidenciais, em conformidade com o artigo 30.o do
presente regulamento. Qualquer pessoa pode apresentar observações à Comissão no prazo de 30 dias após esta publicação.

Artigo 19.o
Autorização
1. No prazo de três meses a contar da recepção do parecer
da autoridade, a Comissão deve apresentar ao Comité referido
no artigo 35.o um projecto da decisão a tomar em relação ao
pedido, tomando em consideração o parecer da autoridade,
quaisquer disposições pertinentes da legislação comunitária e
outros factores legítimos relevantes para a matéria em apreço.
Sempre que o projecto de decisão não estiver de acordo com o
parecer da autoridade, a Comissão deve dar uma explicação
para as diferenças.
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2.
Qualquer projecto de decisão que preveja a concessão da
autorização deve incluir os dados mencionados no n.o 5 do
artigo 18.o, o nome do detentor da autorização e, sempre que
adequado, o identificador único atribuído ao OGM, tal como
referido no Regulamento (CE) n.o 1830/2003.

questão devem notificar a Comissão de que esses produtos
foram colocados no mercado comunitário antes da data de
aplicação do presente regulamento, tendo para o efeito um
prazo de seis meses a contar dessa data.

3.
A decisão final sobre o pedido é aprovada nos termos do
n.o 2 do artigo 35.o

2. A notificação referida no n.o 1 deve ser acompanhada dos
dados mencionados nos n.os 3 e 5 do artigo 17.o, caso tal seja
adequado, os quais devem ser enviados pela Comissão à autoridade e aos Estados-Membros. A autoridade deve enviar ao laboratório comunitário de referência as informações previstas nas
alíneas i) e j) do n.o 3 do artigo 17.o O laboratório comunitário
de referência deve testar e validar o método de detecção e identificação proposto pelo requerente.

4.
A Comissão deve informar sem demora o requerente da
decisão tomada e publicar detalhes da decisão no Jornal Oficial
da União Europeia.
5.
A autorização concedida de acordo com o procedimento
previsto no presente regulamento é válida em toda a Comunidade por 10 anos e renovável de acordo com o artigo 23.o O
alimento para animais autorizado deve ser inscrito no registo
referido no artigo 28.o Cada entrada no registo deve mencionar
a data da autorização e incluir os dados referidos no n.o 2 do
presente artigo.
6.
A autorização prevista na presente secção é concedida
sem prejuízo de outras disposições da legislação comunitária
em matéria de utilização e colocação no mercado de
substâncias que apenas possam ser utilizadas se fizerem parte
de uma lista de substâncias registadas ou autorizadas com
exclusão de todas as outras.
7.
A concessão da autorização não diminui a responsabilidade civil e penal de nenhum operador do sector alimentar no
que diz respeito ao alimento para animais em causa.
8.
As referências feitas nas partes A e D da Directiva 2001/
/18/CE a OGM autorizados nos termos da parte C da referida
directiva aplicam-se igualmente aos OGM autorizados nos
termos do presente regulamento.

3. No prazo de um ano a contar da data de aplicação do
presente regulamento e depois de se ter verificado que foram
entregues e analisadas todas as informações, os produtos em
questão devem ser incluídos no registo. Cada entrada no registo
deve incluir, conforme adequado, os dados referidos no n.o 2
do artigo 19.o e, no caso dos produtos referidos na alínea a) do
n.o 1, mencionar a data em que os produtos em questão foram
inicialmente colocados no mercado.
4. No prazo de nove anos a contar da data em que os
produtos referidos na alínea a) do n.o 1 foram inicialmente
colocados no mercado, mas nunca antes de decorridos três
anos após a data de aplicação do presente regulamento, os
operadores responsáveis pela colocação no mercado dos referidos produtos devem apresentar um pedido em conformidade
com o artigo 23.o, que se aplica mutatis mutandis.
No prazo de três anos a contar da data de aplicação do
presente regulamento, os operadores responsáveis pela colocação no mercado dos produtos referidos na alínea b) do n.o 1
devem apresentar um pedido em conformidade com o artigo
23.o, que se aplica mutatis mutandis.

Artigo 20.o
Estatuto dos produtos existentes
1.
Em derrogação do n.o 2 do artigo 16.o, os produtos
abrangidos pela presente secção que tenham sido legalmente
colocados no mercado comunitário antes da data de aplicação
do presente regulamento podem continuar a ser colocados no
mercado, utilizados e transformados desde que sejam
cumpridas as seguintes condições:
a) No caso dos produtos que tenham sido autorizados nos
termos da Directiva 90/220/CEE ou 2001/18/CE, inclusivamente para utilização como alimentos para animais, nos
termos da Directiva 82/471/CEE, que sejam produzidos a
partir de OGM, ou nos termos da Directiva 70/524/CEE,
que contenham, sejam constituídos por ou sejam produzidos a partir de OGM, os operadores responsáveis pela
colocação no mercado dos produtos em questão devem
notificar a Comissão da data em que estes foram inicialmente colocados no mercado comunitário, tendo para o
efeito um prazo de seis meses a contar da data de aplicação
do presente regulamento;
b) No caso dos produtos legalmente colocados no mercado
comunitário mas não referidos na alínea a), os operadores
responsáveis pela colocação no mercado dos produtos em

5. Os produtos referidos no n.o 1 e os alimentos para
animais que os contenham ou sejam produzidos a partir deles
ficam sujeitos às disposições do presente regulamento, designadamente dos artigos 21.o, 22.o e 24.o, que se aplicam mutatis
mutandis.
6. Sempre que a notificação e as informações que a acompanham referidas nos n.os 1 e 2 não sejam entregues no prazo
estabelecido ou sejam consideradas incorrectas, ou sempre que
um pedido não seja apresentado dentro do prazo estabelecido
nos termos do n.o 4, a Comissão, deliberando nos termos do
n.o 2 do artigo 35.o, deve adoptar uma medida a exigir que o
produto em questão e quaisquer produtos dele derivados sejam
retirados do mercado. Esta medida pode prever um prazo para
a liquidação das existências do produto em causa.
7. No caso das autorizações não concedidas a um detentor
específico, as informações ou o pedido devem ser apresentados
à Comissão pelo operador que importa, produz ou fabrica os
produtos referidos no presente artigo.
8. As regras de execução do presente artigo são aprovadas
nos termos do n.o 2 do artigo 35.o
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3. O n.o 2 do artigo 17.o e os artigos 18.o e 19.o aplicam-se
mutatis mutandis.

Supervisão
Artigo 23.o
1.
Após a emissão de uma autorização ao abrigo do
presente regulamento, o respectivo detentor e as partes interessadas devem respeitar quaisquer condições ou restrições nela
impostas e, em particular, certificar-se de que os produtos não
abrangidos pela autorização não serão colocados no mercado
como géneros alimentícios ou alimentos para animais. Sempre
que tenha sido imposta ao detentor da autorização uma monitorização após a colocação no mercado nos termos da alínea k)
do n.o 3 e/ou uma monitorização nos termos da alínea b) do
n.o 5 do artigo 17.o, o detentor da autorização deve assegurar a
sua realização e apresentar relatórios à Comissão de acordo
com o previsto na autorização. Esses relatórios de monitorização devem ser postos à disposição do público, após terem
sido suprimidas as eventuais informações consideradas confidenciais em conformidade com o artigo 30.o
2.
Caso o detentor da autorização pretenda alterar os termos
da mesma, deve apresentar para o efeito um pedido em conformidade com o n.o 2 do artigo 17.o Os artigos 17.o, 18.o e 19.o
aplicam-se mutatis mutandis.
3.
O detentor da autorização deve informar de imediato a
Comissão de qualquer novo dado científico ou técnico
susceptível de influenciar a avaliação da segurança de utilização
do alimento para animais. O detentor da autorização deve,
nomeadamente, informar de imediato a Comissão de qualquer
proibição ou restrição imposta pela autoridade competente de
um país terceiro em cujo mercado o alimento para animais seja
colocado.
4.
A Comissão deve comunicar sem demora à autoridade e
aos Estados-Membros a informação fornecida pelo requerente.

Renovação das autorizações
1. As autorizações concedidas ao abrigo do presente regulamento são renováveis por períodos de 10 anos, mediante
pedido do detentor da autorização à Comissão, a apresentar o
mais tardar um ano antes da data de expiração da autorização.
2.

O pedido deve ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) Cópia da autorização de colocação do alimento para
animais no mercado;
b) Relatório dos resultados da monitorização, se especificado
na autorização;
c) Qualquer outra nova informação disponível relativamente à
avaliação da segurança da utilização do alimento para
animais e aos riscos do alimento para os animais, para os
seres humanos ou para o ambiente;
d) Se for caso disso, uma proposta para alterar ou completar
as condições da autorização inicial, nomeadamente as
condições relativas à futura monitorização.
3. O n.o 2 do artigo 17.o e os artigos 18.o e 19.o aplicam-se
mutatis mutandis.
4. Sempre que, por razões não imputáveis ao detentor da
autorização, não tenha sido tomada nenhuma decisão sobre a
renovação da autorização antes de esta expirar, o período de
autorização do produto deve ser prorrogado automaticamente
até que seja tomada uma decisão.
5. Após consulta à autoridade, a Comissão pode, nos termos
do n.o 2 do artigo 35.o, estabelecer as regras de execução do
presente artigo, incluindo as relativas à elaboração e à apresentação do pedido.

Artigo 22.o
Alteração, suspensão e revogação das autorizações

6. A autoridade deve publicar orientações pormenorizadas a
fim de ajudar o requerente na elaboração e na apresentação do
seu pedido.

1.
Por sua própria iniciativa ou no seguimento de um
pedido de um Estado-Membro ou da Comissão, a autoridade
deve emitir parecer sobre se uma autorização para um produto
referido no n.o 1 do artigo 15.o ainda preenche as condições
previstas no presente regulamento. A autoridade deve imediatamente informar desse facto a Comissão, o detentor da autorização e os Estados-Membros. Em conformidade com o n.o 1 do
artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002, a autoridade
deve tornar público o seu parecer, após ter suprimido eventuais
informações consideradas confidenciais em conformidade com
o artigo 30.o do presente regulamento. Qualquer pessoa pode
apresentar observações à Comissão no prazo de 30 dias após
esta publicação.

1. A presente secção aplica-se aos alimentos para animais
referidos no n.o 1 do artigo 15.o

2.
A Comissão deve analisar o parecer da autoridade o mais
rapidamente possível. Devem ser tomadas as medidas
adequadas nos termos do artigo 34.oSe for caso disso, a autorização deve ser alterada, suspensa ou revogada, nos termos do
artigo 19.o

2. A presente secção não se aplica aos alimentos para
animais que contenham material que contenha, seja constituído
por ou seja produzido a partir de OGM numa proporção não
superior a 0,9 % do alimento para animais ou de cada um dos
alimentos que o compõem, desde que a presença desse material
seja acidental ou tecnicamente inevitável.

Se c ç ão 2
R ot u l ag e m

Artigo 24.o
Âmbito de aplicação
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3.
Para determinar se a presença desse material é acidental
ou tecnicamente inevitável, os operadores devem estar em
condições de fornecer, de uma forma que as autoridades
competentes considerem suficiente, provas de que tomaram as
medidas adequadas para evitar a presença de tal material.
4.
Podem ser estabelecidos limiares adequados mais baixos
nos termos do n.o 2 do artigo 35.o, particularmente em relação
a alimentos para animais que contenham ou sejam constituídos
por OGM ou para ter em conta os progressos científico e
tecnológico.

d) Conforme especificado na autorização, qualquer característica ou propriedade do alimento para animais que possa dar
origem a preocupações de ordem ética ou religiosa.
3. Além dos requisitos estabelecidos nas alíneas a) e b) do
n.o 2 de acordo com o especificado na autorização, a rotulagem
ou os documentos de acompanhamento dos alimentos para
animais abrangidos pela presente secção para os quais não
exista um equivalente tradicional devem conter informações
adequadas acerca da natureza e das características do alimento
em questão.

Artigo 26.o

Artigo 25.o

Medidas de execução

Requisitos
1.
Sem prejuízo das outras disposições da legislação comunitária relativa à rotulagem dos alimentos para animais, os
alimentos para animais referidos no n.o 1 do artigo 15.o devem
ser sujeitos aos requisitos de rotulagem específicos a seguir
estabelecidos.
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As regras de execução da presente secção, entre outras as relativas às medidas necessárias para que os operadores cumpram
os requisitos de rotulagem, podem ser aprovadas nos termos
do n.o 2 do artigo 35.o

CAPÍTULO IV

2.
Qualquer pessoa que pretenda colocar no mercado um
alimento para animais referido no n.o 1 do artigo 15.o deve
assegurar que as informações a seguir especificadas figurem de
forma claramente visível, legível e indelével num documento de
acompanhamento ou, se for caso disso, na embalagem, no recipiente ou no rótulo do alimento.
Cada alimento para animais que entre na composição de um
determinado alimento para animais deve ser sujeito às seguintes
regras:
a) No tocante aos alimentos para animais referidos nas alíneas
a) e b) do n.o 1 do artigo 15.o, devem constar entre parênteses imediatamente a seguir ao nome do alimento para
animais os termos «[nome do organismo] geneticamente
modificado».
Em alternativa, esta indicação pode figurar numa nota de
rodapé à lista dos ingredientes do alimento para animais,
caso em que deve ser impressa com caracteres pelo menos
do mesmo tamanho que os da lista dos ingredientes;
b) No tocante ao alimento para animais referido na alínea c)
do n.o 1 do artigo 15.o, devem constar entre parênteses
imediatamente a seguir ao nome do alimento para animais
os termos «produzido a partir de [nome do organismo]
geneticamente modificado».
Em alternativa, esta indicação pode figurar numa nota de
rodapé à lista dos ingredientes do alimento para animais,
caso em que deve ser impressa com caracteres pelo menos
do mesmo tamanho que os da lista dos ingredientes;
c) Conforme especificado na autorização, qualquer característica do alimento para animais referido no n.o 1 do artigo
15.o que seja diferente do seu equivalente tradicional, como
as a seguir indicadas:
i) composição,
ii) propriedades nutricionais,
iii) utilização prevista,
iv) implicações para a saúde de determinadas espécies ou
categorias de animais,

DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 27.o
Produtos susceptíveis de serem utilizados como géneros
alimentícios e como alimentos para animais
1. Sempre que um produto seja susceptível de ser utilizado
simultaneamente como género alimentício e como alimento
para animais, deve ser apresentado um único pedido ao abrigo
dos artigos 5.o e 17.o, que dará origem a um parecer único da
autoridade e a uma única decisão comunitária.
2. A autoridade deve determinar se o pedido de autorização
deve ser apresentado simultaneamente para géneros alimentícios e para alimentos para animais.

Artigo 28.o
Registo comunitário
1. A Comissão deve estabelecer e manter um Registo Comunitário dos Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais
Geneticamente Modificados, designado no presente regulamento «registo».
2.

O público deve ter acesso ao registo.

Artigo 29.o
Acesso do público
1. O público deve ter acesso ao pedido de autorização, às
informações adicionais do requerente, aos pareceres das autoridades competentes designadas nos termos do artigo 4.o da
Directiva 2001/18/CE, aos relatórios de monitorização e às
informações do detentor da autorização, com exclusão das
informações confidenciais.
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2.
No tratamento dos pedidos de acesso a documentos na
sua posse, a autoridade deve aplicar os princípios estabelecidos
no Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 30 de Maio de 2001, relativo ao acesso do
público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho
e da Comissão (1).
3.
Os Estados-Membros devem tratar os pedidos de acesso
aos documentos recebidos ao abrigo do presente regulamento
em conformidade com o artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o
1049/2001.

Artigo 30.o
Confidencialidade
1.
O requerente pode indicar quais as informações apresentadas ao abrigo do presente regulamento que deseja ver tratadas
como confidenciais por a sua divulgação poder prejudicar
significativamente a sua posição concorrencial. Em tais casos,
deve ser dada uma justificação susceptível de verificação.
2.
Sem prejuízo do disposto no n.o 3, a Comissão deve
determinar, após consulta ao requerente, quais as informações
que devem ser mantidas confidenciais, devendo informar o
requerente da sua decisão.
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5. O uso dos métodos de detecção e a reprodução dos materiais de referência previstos no n.o 3 do artigo 5.o e no n.o 3 do
artigo 17.o para efeitos de aplicação do presente regulamento
aos OGM, géneros alimentícios ou alimentos para animais a
que se refere o pedido não é restringido pelo exercício de
direitos de propriedade intelectual nem de qualquer outra
forma.
6. A Comissão, a autoridade e os Estados-Membros devem
tomar as medidas necessárias para assegurar a devida confidencialidade das informações recebidas ao abrigo do presente regulamento, com excepção das informações que devam ser
tornadas públicas, caso as circunstâncias o exijam, a fim de
proteger a saúde humana, a saúde animal ou o ambiente.
7. Caso o requerente retire ou tenha retirado o seu pedido, a
autoridade, a Comissão e os Estados-Membros devem respeitar
a confidencialidade das informações comerciais e industriais,
incluindo as relativas à investigação e ao desenvolvimento, bem
como das informações sobre cuja confidencialidade a Comissão
e o requerente discordem.

Artigo 31.o
Protecção de dados

3.
Não são consideradas confidenciais as seguintes informações:
a) Nome e composição do OGM, do género alimentício ou do
alimento para animais a que se referem o n.o 1 do artigo 3.o
e o n.o 1 do artigo 15.o e, se aplicável, indicação do
substrato e do microrganismo;
b) Descrição geral do OGM e nome e endereço do detentor da
autorização;
c) Características físico-químicas e biológicas do OGM, do
género alimentício ou do alimento para animais a que se
referem o n.o 1 do artigo 3.o e o n.o 1 do artigo 15.o;
d) Efeitos do OGM, do género alimentício ou do alimento para
animais a que se referem o n.o 1 do artigo 3.o e o n.o 1 do
artigo 15.o sobre a saúde humana e animal e sobre o ambiente;
e) Efeitos do OGM, do género alimentício ou do alimento para
animais a que se referem o n.o 1 do artigo 3.o e o n.o 1 do
artigo 15.o sobre as características dos produtos animais e as
suas propriedades nutricionais;
f) Métodos de detecção, incluindo a amostragem, e identificação da construção usada na transformação e, se for caso
disso, de detecção e identificação da construção usada na
transformação no género alimentício ou no alimento para
animais a que se referem o n.o 1 do artigo 3.o e o n.o 1 do
artigo 15.o;

Os dados científicos e as outras informações constantes do
processo do pedido exigido nos termos dos n.os 3 e 5 do artigo
5.o e dos n.os 3 e 5 do artigo 17.o não podem ser utilizados para
benefício de outro requerente durante um período de 10 anos
a contar da data da autorização, excepto se o outro requerente
tiver acordado com o detentor da autorização que os referidos
dados e informações podem ser utilizados.
No termo deste período de 10 anos, os resultados da totalidade
ou parte da avaliação efectuada com base nos dados científicos
e nas informações constantes do processo do pedido podem ser
utilizados pela autoridade em benefício de outro requerente se
este puder provar que o género alimentício ou o alimento para
animais para o qual solicita autorização é essencialmente
similar a um género alimentício ou a um alimento para animais
já autorizado ao abrigo do presente regulamento.

Artigo 32.o
Laboratório comunitário de referência
O laboratório comunitário de referência e as suas competências
e funções são os definidos no anexo.

g) Informações relativas ao tratamento dos resíduos e à intervenção em caso de emergência.

Podem ser designados laboratórios nacionais de referência nos
termos do no n.o 2 do artigo 35.o

4.
Em derrogação do n.o 2, a autoridade deve fornecer à
Comissão e aos Estados-Membros, a seu pedido, todas as informações de que dispõe.

Os requerentes das autorizações relativas a géneros alimentícios
e a alimentos para animais geneticamente modificados devem
contribuir para suportar os custos decorrentes das actividades
do laboratório comunitário de referência e da rede europeia de
laboratórios para os OGM mencionados no anexo.

(1) JO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
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As contribuições dos requerentes das autorizações não devem
ser superiores aos custos decorrentes da validação dos métodos
de detecção.

Para o efeito, deve ser apresentado um pedido à Comissão no
prazo de dois meses a contar da data em que a parte interessada teve conhecimento do acto ou da omissão em causa.

As regras de execução do presente artigo e do anexo, bem
como quaisquer alterações a este último, podem ser aprovadas
nos termos do no n.o 2 do artigo 35.o

A Comissão deve tomar uma decisão no prazo de dois meses,
pedindo à autoridade, se for caso disso, que revogue a sua
decisão ou repare a sua omissão.

Artigo 33.o

Artigo 37.o

Consulta ao Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as
Novas Tecnologias

Revogação

1.
A Comissão, por sua própria iniciativa ou a pedido de
um Estado-Membro, pode consultar o Grupo Europeu de Ética
para as Ciências e as Novas Tecnologias ou qualquer outro
órgão adequado que venha a criar, no sentido de obter o seu
parecer sobre questões éticas.

São revogados, com efeitos a partir da data de aplicação do
presente regulamento, os seguintes regulamentos:
— Regulamento (CE) n.o 1139/98,
— Regulamento (CE) n.o 49/2000,
— Regulamento (CE) n.o 50/2000.

2.

A Comissão deve tornar públicos esses pareceres.
Artigo 38.o
Artigo 34.o
Alteração do Regulamento (CE) n.o 258/97
Medidas de emergência

Sempre que for evidente que um produto autorizado por ou
em conformidade com o presente regulamento é susceptível de
constituir um risco grave para a saúde humana, a saúde animal
ou o ambiente, ou sempre que, à luz de um parecer da autoridade emitido nos termos do artigo 10.o ou do artigo 22.o, se
constatar a necessidade de suspender ou modificar urgentemente uma autorização, devem ser tomadas medidas nos
termos dos artigos 53.o e 54.o do Regulamento (CE) n.o 178/
/2002.

O Regulamento (CE) n.o 258/97 é alterado, com efeitos a partir
da data de aplicação do presente regulamento, nos termos
seguintes:
1. São revogadas as seguintes disposições:
— alíneas a) e b) do n.o 2 do artigo 1.o,
— segundo parágrafo do n.o 2 e n.o 3 do artigo 3.o,
— alínea d) do n.o 1 do artigo 8.o,
— artigo 9.o

2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 5.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.o

2. No n.o 4 do artigo 3.o, a primeira frase passa a ter a seguinte
redacção:
«4. Em derrogação do n.o 2, o procedimento previsto no
artigo 5.o é aplicável aos géneros alimentícios e ingredientes
alimentares referidos nas alíneas d) e e) do n.o 2 do artigo
1.o que, com base nos dados científicos disponíveis e geralmente reconhecidos ou num parecer de um dos organismos
competentes a que se refere o n.o 3 do artigo 4.o, sejam
substancialmente equivalentes a géneros alimentícios ou
ingredientes alimentares existentes, em termos de composição, valor nutritivo, metabolismo, utilização prevista e teor
de substâncias indesejáveis.».

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão 1999/468/
/CE é de três meses.

Artigo 39.o

Artigo 35.

o

Processo de comité
1.
A Comissão é assistida pelo Comité Permanente da Cadeia
Alimentar e da Saúde Animal instituído pelo artigo 58.o do
Regulamento (CE) n.o 178/2002, a seguir designado «comité».

3.

O comité aprovará o seu regulamento interno.

Artigo 36.o
Reapreciação administrativa
Qualquer decisão da autoridade ao abrigo da competência que
lhe é atribuída pelo presente regulamento, ou qualquer
abstenção sua do exercício dessa competência, pode ser reapreciada pela Comissão, por sua própria iniciativa ou em resposta
a um pedido de um Estado-Membro ou de qualquer outra
pessoa directa e individualmente interessada.

Alteração da Directiva 82/471/CEE
Ao artigo 1.o da Directiva 82/471/CEE é aditado o seguinte
número, com efeitos a partir da data de aplicação do presente
regulamento:
«3. A presente directiva não se aplica aos produtos que
actuem como fontes directas ou indirectas de proteínas
abrangidos pelo Regulamento (CE) n.o 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Setembro de
2003, relativo aos géneros alimentícios e alimentos para
animais geneticamente modificados (*).
(*) JO L 268 de 18.10.2003, p. 1.».
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Artigo 40.o
Alteração da Directiva 2002/53/CE
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belece procedimentos em matéria de segurança dos
alimentos (*), só seja aceite se tiver sido autorizada ao abrigo
da legislação pertinente.
(*) JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.».

A Directiva 2002/53/CE é alterada, com efeitos a partir da data
de aplicação do presente regulamento, nos termos seguintes:
Artigo 42.o

1. O n.o 5 do artigo 4.o passa a ter a seguinte redacção:
«5. Além disso, quando material derivado de uma variedade vegetal se destine a ser utilizado em géneros alimentícios abrangidos pelo artigo 3.o ou em alimentos para
animais abrangidos pelo artigo 15.o do Regulamento (CE)
n.o 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
22 de Setembro de 2003, relativo aos géneros alimentícios e
alimentos para animais geneticamente modificados, essa
variedade só pode ser aceite se tiver sido aprovada em
conformidade com o referido regulamento (*).
(*) JO L 268 de 18.10.2003, p. 1.».
2. O n.o 5 do artigo 7.o passa a ter a seguinte redacção:
«5. Os Estados-Membros devem assegurar que uma variedade destinada a ser utilizada em géneros alimentícios ou
em alimentos para animais, tal como definidos nos artigos
2.o e 3.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 2002, que
determina os princípios e normas gerais da legislação
alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos
Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos alimentos (*), só seja aceite se tiver sido autorizada
ao abrigo da legislação pertinente.
(*) JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.».

Artigo 41.o
Alteração da Directiva 2002/55/CE
A Directiva 2002/55/CE é alterada, com efeitos a partir da data
de aplicação do presente regulamento, nos termos seguintes:

Alteração da Directiva 68/193/CEE
O n.o 3 do artigo 5.oBA da Directiva 68/193/CEE passa a ter a
seguinte redacção, com efeitos a partir da data de aplicação do
presente regulamento:
«3. a) Quando produtos derivados de materiais de propagação da vinha se destinarem a ser utilizados como
géneros alimentícios ou em géneros alimentícios
abrangidos pelo artigo 3.o ou como alimentos para
animais ou em alimentos para animais abrangidos
pelo artigo 15.o do Regulamento (CE) n.o 1829/
/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22
de Setembro de 2003, relativo aos géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados (*), a variedade de videira em causa só pode
aceite se tiver sido aprovada em conformidade com
o referido regulamento.
b) Os Estados-Membros devem assegurar que uma
variedade de videira de cujo material de propagação
tenham sido derivados produtos destinados a ser
utilizados em géneros alimentícios ou em alimentos
para animais, tal como definidos nos artigos 2.o e
3.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de
2002, que determina os princípios e normas gerais
da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia
para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos
alimentos (**), só seja aceite se tiver sido autorizada
ao abrigo da legislação pertinente.
(*) JO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
(**) JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.».

1. O n.o 3 do artigo 4.o passa a ter a seguinte redacção:
«3. Além disso, quando material derivado de uma variedade vegetal se destine a ser utilizado em géneros alimentícios abrangidos pelo artigo 3.o ou em alimentos para
animais abrangidos pelo artigo 15.o do Regulamento (CE)
n.o 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
22 de Setembro de 2003, relativo aos géneros alimentícios e
alimentos para animais geneticamente modificados (*), essa
variedade só pode ser aceite se tiver sido aprovada em
conformidade com o referido regulamento.
(*) JO L 268 de 18.10.2003, p. 1.».
2. O n.o 5 do artigo 7.o passa a ter a seguinte redacção:
«5. Os Estados-Membros devem assegurar que uma variedade destinada a ser utilizada em géneros alimentícios ou
em alimentos para animais, tal como definidos nos artigos
2.o e 3.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 que determina
os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e esta-

Artigo 43.o
Alteração da Directiva 2001/18/CE
A Directiva 2001/18/CE é alterada do seguinte modo, com
efeitos à data de entrada em vigor do presente regulamento:
1. É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 12.oA
Medidas transitórias respeitantes à presença acidental
ou tecnicamente inevitável de organismos geneticamente modificados que tenham sido objecto de uma
avaliação de risco favorável
1.
A colocação no mercado de vestígios de OGM ou de
uma combinação de OGM em produtos destinados a serem
utilizados directamente como géneros alimentícios ou
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alimentos para animais, ou para transformação, fica isenta
da aplicação dos artigos 13.o a 21.o desde que satisfaçam as
condições previstas no artigo 47.o do Regulamento (CE) n.o
1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22
de Setembro de 2003, relativo aos géneros alimentícios e
alimentos para animais geneticamente modificados (*).

L 268/21

a sua aplicação. As sanções impostas devem ser efectivas,
proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-Membros devem notificar essas disposições à Comissão no prazo de seis meses após
a data de entrada em vigor do presente regulamento, devendo
notificá-la o mais rapidamente possível de qualquer alteração
posterior que lhes diga respeito.

2.
O presente artigo é aplicável por um período de três
anos a contar da data de aplicação do Regulamento (CE) n.o
1829/2003.
(*) JO L 268 de 18.10.2003, p. 1.».

Artigo 46.o

2. É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 26.oA
Medidas destinadas a impedir a presença acidental de
OGM
1.
Os Estados-Membros podem tomar todas as medidas
apropriadas para impedir a presença acidental de OGM
noutros produtos.
2.
A Comissão deve recolher e coordenar informações
baseadas em estudos comunitários e nacionais, acompanhar
a evolução da coexistência nos Estados-Membros e, com
base nessas informações e observações, elaborar orientações
sobre a coexistência de culturas geneticamente modificadas,
convencionais e orgânicas.».

Artigo 44.o

Medidas transitórias respeitantes aos pedidos, rotulagem e
notificações

1. Os pedidos apresentados ao abrigo do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 258/97 antes da data de aplicação do presente
regulamento devem ser transformados em pedidos nos termos
da secção 1 do capítulo II do presente regulamento, sempre
que o relatório de avaliação inicial previsto no n.o 3 do artigo
6.o do Regulamento (CE) n.o 258/97 não tenha ainda sido
enviado à Comissão, bem como em todos os casos em que seja
exigido um relatório de avaliação complementar, de acordo
com o disposto nos n.os 3 ou 4 do artigo 6.o do Regulamento
(CE) n.o 258/97. Os outros pedidos apresentados nos termos do
artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 258/97 antes da data de
aplicação do presente regulamento devem ser tratados nos
termos do Regulamento (CE) n.o 258/97, não obstante o
disposto no artigo 38.o do presente regulamento.

Informações a fornecer em conformidade com o Protocolo
de Cartagena
1.
Qualquer autorização, renovação, alteração, suspensão ou
revogação da autorização de um OGM, de um género
alimentício ou de um alimento para animais a que se referem
as alíneas a) ou b) do n.o 1 do artigo 3.o ou as alíneas a) ou b)
do n.o 1 do artigo 15.o deve ser notificada pela Comissão às
partes no Protocolo de Cartagena através do Centro de
Intercâmbio de Informações para a Segurança Biológica, de
acordo com o n.o 1 do artigo 11.o ou o n.o 1 do artigo 12.o,
consoante o caso, do Protocolo de Cartagena.
A Comissão deve fornecer uma cópia da informação, por
escrito, ao ponto focal nacional de cada uma das partes que
tenha comunicado antecipadamente ao Secretariado que não
tem acesso ao Centro de Intercâmbio de Informações para a
Segurança Biológica.
2.
A Comissão deve também processar os pedidos de informações adicionais apresentados por qualquer das partes nos
termos do n.o 3 do artigo 11.o do Protocolo de Cartagena, e
fornecer cópia das leis, regulamentações e orientações nos
termos do n.o 5 do artigo 11.o do mesmo protocolo.

2. As exigências de rotulagem impostas no presente regulamento não são aplicáveis aos produtos cujo processo de fabrico
tenha tido início antes da data de aplicação do presente regulamento, desde que os referidos produtos estejam rotulados em
conformidade com a legislação que lhes era aplicável antes da
data de aplicação do presente regulamento.

3. As notificações relativas a produtos, incluindo a sua utilização como alimentos para animais, apresentadas ao abrigo do
artigo 13.o da Directiva 2001/18/CE antes da data de aplicação
do presente regulamento devem ser transformadas em pedidos
nos termos da secção 1 do capítulo III do presente regulamento, sempre que não tenha sido ainda enviado à Comissão o
relatório de avaliação previsto no artigo 14.o da Directiva
2001/18/CE.

4. Os pedidos apresentados para os produtos referidos na
alínea c) do n.o 1 do artigo 15.o do presente regulamento ao
abrigo do artigo 7.o da Directiva 82/471/CEE antes da data de
aplicação do presente regulamento devem ser transformados
em pedidos nos termos da secção 1 do capítulo III do presente
regulamento.

Artigo 45.o
Sanções
Os Estados-Membros devem estabelecer as regras relativas às
sanções aplicáveis em caso de infracção ao disposto no presente
regulamento e tomar todas as medidas necessárias para garantir

5. Os pedidos apresentados para os produtos referidos no
n.o 1 do artigo 15.o ao abrigo do artigo 4.o da Directiva 70/
/524/CEE antes da data de aplicação do presente regulamento
devem ser completados por pedidos apresentados nos termos
da secção 1 do capítulo III do presente regulamento.
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Artigo 47.o
Medidas transitórias respeitantes à presença acidental ou
tecnicamente inevitável de material geneticamente modificado que tenha sido objecto de uma avaliação de risco
favorável
1.
A presença em géneros alimentícios ou alimentos para
animais de material que contenha, seja constituído por ou seja
produzido a partir de OGM numa proporção não superior a
0,5 % não é considerada uma violação do n.o 2 do artigo 4.o
nem do n.o 2 do artigo 16.o, desde que:
a) Essa presença seja acidental ou tecnicamente inevitável;
b) O material geneticamente modificado tenha sido objecto de
parecer favorável por parte do(s) comité(s) científico(s)
comunitário(s) ou da autoridade antes da data de aplicação
do presente regulamento;
c) O pedido de autorização não tenha sido rejeitado de acordo
com a legislação comunitária pertinente; e
d) Estejam publicamente disponíveis métodos de detecção.
2.
Para determinar se a presença desse material é acidental
ou tecnicamente inevitável, os operadores devem estar em
condições de provar às autoridades competentes que tomaram
as medidas adequadas para evitar a presença de tal material.
3.
Os limiares referidos no n.o 1 podem ser reduzidos nos
termos do n.o 2 do artigo 35.o, em particular para os OGM
vendidos directamente ao consumidor final.
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4. As regras de execução do presente artigo são aprovadas
nos termos do n.o 2 do artigo 35.o
5. O presente artigo é aplicável por um período de três anos
a contar da data de aplicação do presente regulamento.
Artigo 48.o
Revisão
1. Até 7 de Novembro de 2005 e à luz da experiência
adquirida, a Comissão deve enviar ao Parlamento Europeu e ao
Conselho um relatório sobre a execução do presente regulamento, nomeadamente do artigo 47.o, acompanhado, se for
caso disso, de uma proposta adequada. O relatório e a eventual
proposta devem ser tornados públicos.
2. Sem prejuízo das competências das autoridades nacionais,
a Comissão deve acompanhar a aplicação do presente regulamento e o seu impacto na saúde humana e animal, na defesa e
informação dos consumidores e no funcionamento do mercado
interno e, se necessário, apresentar propostas o mais rapidamente possível.
Artigo 49.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor 20 dias após o da sua
publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável seis meses após a data da sua publicação.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 22 de Setembro de 2003.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

R. BUTTIGLIONE

18.10.2003

PT

Jornal Oficial da União Europeia

ANEXO
COMPETÊNCIAS E FUNÇÕES DO LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA
1. O laboratório comunitário de referência a que se refere o artigo 32.o é o Centro Comum de Investigação da
Comissão.
2. Para o exercício das funções definidas no presente anexo, o Centro Comum de Investigação da Comissão será assistido por um conjunto de laboratórios nacionais de referência, designado por «Rede europeia de laboratórios para os
OGM».
3. O laboratório comunitário de referência será responsável, nomeadamente, por:
— receber, preparar, armazenar, manter e distribuir aos laboratórios nacionais de referência as amostras de controlo
positivas e negativas adequadas,
— testar e validar o método de detecção, incluindo a amostragem, e identificação da construção usada na transformação e, se for caso disso, de detecção e identificação da construção usada na transformação do género
alimentício ou do alimento para animais,
— avaliar os dados fornecidos pelo requerente da autorização de colocação no mercado do género alimentício ou do
alimento para animais, com vista a testar e validar o método de amostragem e de detecção,
— apresentar à autoridade relatórios de avaliação completos.
4. O laboratório comunitário de referência terá um papel a desempenhar na resolução de litígios entre Estados-Membros
no que se refere aos resultados das funções definidas no presente anexo.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1830/2003 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 22 de Setembro de 2003
relativo à rastreabilidade e rotulagem de organismos geneticamente modificados e à rastreabilidade
dos géneros alimentícios e alimentos para animais produzidos a partir de organismos geneticamente modificados e que altera a Directiva 2001/18/CE
(4)

É necessário estabelecer regras de rastreabilidade para os
géneros alimentícios e para os alimentos para animais
produzidos a partir de OGM, a fim de facilitar a rotulagem exacta desses produtos nos termos do Regulamento (CE) n.o 1829/2003 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 22 de Setembro de 2003, relativo aos
géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados (6), com o objectivo de assegurar que
os operadores e os consumidores tenham acesso a informações exactas que lhes permitam exercer de forma
eficaz a sua liberdade de escolha, bem como permitir o
controlo e a verificação das declarações inscritas no
rótulo. As regras relativas aos géneros alimentícios e
alimentos para animais produzidos a partir de OGM
devem ser semelhantes para evitar a interrupção do fluxo
de informações quando se modifica a utilização final do
produto.

(5)

A transmissão e a conservação de informações segundo
as quais os produtos contêm ou são constituídos por
OGM, bem como dos códigos únicos atribuídos a esses
OGM, em todas as fases da sua colocação no mercado,
formam a base de um sistema adequado de rastreabilidade e rotulagem dos OGM. Os códigos podem ser utilizados para ter acesso a informações específicas sobre os
OGM inscritas num registo e para facilitar a sua identificação, detecção e controlo, em conformidade com o
disposto na Directiva 2001/18/CE.

(6)

A transmissão e a conservação de informações segundo
as quais os géneros alimentícios e os alimentos para
animais são produzidos a partir de OGM formam
também a base de um sistema adequado de rastreabilidade dos produtos produzidos a partir de OGM.

(7)

A introdução de regras de rastreabilidade para os OGM
facilitará, por um lado, a retirada dos produtos do
mercado caso se observem efeitos prejudiciais para a
saúde humana, dos animais ou para o ambiente,
incluindo os ecossistemas e, por outro, a verificação
especificamente destinada a examinar os efeitos potenciais, em especial no ambiente. A rastreabilidade também
facilitará a aplicação de medidas de controlo de risco, de
acordo com o princípio da precaução.

A legislação comunitária relativa aos OGM utilizados
como alimentos para animais ou como ingredientes
desses alimentos aplicar-se-ão também aos alimentos
para animais destinados a animais que não são criados
para a produção alimentar.

(8)

(1) JO C 304 E de 30.10.2001, p. 327 e JO C 331 E de 31.12.2002, p.
308.
(2) JO C 125 de 27.5.2002, p. 69.
(3) JO C 278 de 14.11.2002, p. 31.
(4) Parecer do Parlamento Europeu de 3 de Julho de 2002 (ainda não
publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de 17 de
Março de 2003 (JO C 113 E de 13.5.2003, p. 21) e decisão do
Parlamento Europeu de 2 de Julho de 2003 (ainda não publicada no
Jornal Oficial). Decisão do Conselho de 22 de Julho de 2003.
(5) JO L 106 de 17.4.2001, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Decisão 2002/811/CE do Conselho (JO L 280 de
18.10.2002, p. 27).

É necessário estabelecer orientações em matéria de
colheita de amostras e de detecção para facilitar o desenvolvimento de uma abordagem coordenada do controlo
e inspecção e para proporcionar certeza jurídica aos
operadores. Devem ser tidos em conta os registos que
contêm informações sobre as modificações genéticas dos
OGM estabelecidos pela Comissão nos termos do n.o 2
do artigo 31.o da Directiva 2001/18/CE e do artigo 29.o
do Regulamento (CE) n.o 1829/2003.

(9)

É necessário que os Estados-Membros estabeleçam regras
relativas às sanções aplicáveis em caso de infracção ao
disposto no presente regulamento.

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (3),
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (4),
Considerando o seguinte:
(1)

A Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 12 de Março de 2001, relativa à libertação
deliberada no ambiente de organismos geneticamente
modificados (5), exige que os Estados-Membros adoptem
medidas para garantir a rastreabilidade e rotulagem dos
organismos geneticamente modificados (OGM) autorizados, em todas as fases da sua colocação no mercado.

(2)

As diferenças entre as disposições legislativas, regulamentares e administrativas nacionais relativas à rastreabilidade e rotulagem dos OGM como produtos ou
elementos de produtos e à rastreabilidade dos géneros
alimentícios e alimentos para animais produzidos a
partir de OGM podem entravar a sua livre circulação,
criando condições de concorrência desiguais e desleais.
Um quadro comunitário harmonizado para a rastreabilidade e rotulagem dos OGM contribuirá para o funcionamento eficaz do mercado interno. A Directiva 2001/18/
/CE deve, pois, ser alterada em conformidade.

(3)

(6) Ver página 1 do presente Jornal Oficial.
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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A presença de vestígios de OGM nos produtos pode ser
acidental ou tecnicamente inevitável. Por conseguinte, tal
presença de OGM não deve ser sujeita aos requisitos de
rotulagem e de rastreabilidade. É, pois, necessário fixar
limiares para a presença acidental ou tecnicamente
inevitável de materiais que sejam constituídos por,
contenham ou sejam produzidos a partir de OGM, tanto
quando a comercialização desses OGM for autorizada na
Comunidade como quando a sua presença acidental ou
tecnicamente inevitável for tolerada por força do artigo
47.o do Regulamento (CE) n.o 1829/2003. É também
adequado prever que, quando o nível combinado da
presença acidental ou tecnicamente inevitável dos materiais acima referidos num género alimentício ou
alimento para animais ou num dos seus componentes
for superior aos limiares estabelecidos para efeitos de
rotulagem, essa presença seja indicada de acordo com o
disposto no presente regulamento e sejam adoptadas
normas específicas para a sua execução.
É necessário garantir a informação completa e fiável dos
consumidores no que respeita aos OGM, aos produtos,
géneros alimentícios e alimentos para animais produzidos a partir de OGM, de modo a permitir uma opção
esclarecida.
As medidas necessárias à execução do presente regulamento serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/
/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa
as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (1).
É necessário estabelecer sistemas para desenvolver e atribuir identificadores únicos aos OGM antes de poderem
ser aplicadas as medidas relativas à rastreabilidade e
rotulagem dos OGM.
A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao
Conselho um relatório sobre a aplicação do presente
regulamento, em particular sobre a eficácia das regras
em matéria de rastreabilidade e rotulagem.
O presente regulamento respeita os direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos, nomeadamente, na Carta dos direitos fundamentais da União
Europeia,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Objectivos
O presente regulamento estabelece um quadro para a rastreabilidade dos produtos que contenham ou sejam constituídos por
organismos geneticamente modificados (OGM) e dos géneros
alimentícios e alimentos para animais produzidos a partir de
(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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OGM, com o objectivo de facilitar a rotulagem exacta, o acompanhamento dos efeitos no ambiente e, se for caso disso, na
saúde, e a aplicação das medidas de gestão de risco adequadas
incluindo, se necessário, a retirada de produtos do mercado.
Artigo 2.o
Âmbito de aplicação
1. O presente regulamento é aplicável, em todas as fases da
colocação no mercado, a:
a) Produtos que contenham ou sejam constituídos por OGM,
colocados no mercado em conformidade com a legislação
comunitária;
b) Géneros alimentícios produzidos a partir de OGM, colocados no mercado em conformidade com a legislação comunitária;
c) Alimentos para animais produzidos a partir de OGM, colocados no mercado em conformidade com a legislação comunitária.
2. O presente regulamento não se aplica a medicamentos de
uso humano e veterinário permitidos nos termos do Regulamento (CEE) n.o 2309/93 (2).
Artigo 3.o
Definições
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
1. «Organismo geneticamente modificado» ou «OGM», o organismo geneticamente modificado tal como definido no n.o
2 do artigo 2.o da Directiva 2001/18/CE, excluindo os
organismos obtidos através das técnicas de modificação
genética enumeradas no anexo I B da mesma directiva.
2. «Produzido a partir de OGM», o que é derivado, no todo
ou em parte, de OGM, mas não contém nem é constituído
por OGM.
3. «Rastreabilidade», a adequação para rastrear os OGM e os
produtos produzidos a partir de OGM em todas as fases da
sua colocação no mercado através das cadeias de produção
e de distribuição.
4. «Identificador único», o código simples, numérico ou alfanumérico, que serve para identificar um OGM com base
numa acção de transformação permitida a partir da qual é
desenvolvido e que proporciona os meios de aceder a
informações específicas relativas a esse OGM.
5. «Operador», a pessoa singular ou colectiva que coloca um
produto no mercado ou que recebe um produto colocado
no mercado na Comunidade, proveniente de um Estado-Membro ou de um país terceiro, em qualquer fase das
cadeias de produção e distribuição, excluindo o consumidor final.
(2) Regulamento (CEE) n.o 2309/93 do Conselho, de 22 de Julho de
1993, que estabelece procedimentos comunitários de autorização e
fiscalização de medicamentos de uso humano e veterinário e institui
uma Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos (JO L 214
de 24.8.1993, p. 1). Regulamento com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 807/2003 (JO L 122 de
16.5.2003, p. 36).
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6. «Consumidor final», o último consumidor que não utilize o
produto como parte de qualquer operação ou actividade
comercial.
7. «Género alimentício», o género alimentício tal como definido no artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 (1).
8. «Ingrediente», um ingrediente na acepção do n.o 4 do artigo
6.o da Directiva 2000/13/CE (2).
9. «Alimento para animais», o alimento para animais tal como
definido no n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o
178/2002.
10. «Colocação no mercado», a colocação no mercado tal
como definida na legislação alimentar geral comunitária ao
abrigo da qual o produto tenha sido autorizado; noutros
casos, tal como definida no n.o 4 do artigo 2.o da Directiva
2001/18/CE.
11. «Primeira fase da colocação de um produto no mercado», a
primeira transacção nas cadeias de produção e de distribuição, através da qual um produto é colocado à disposição de terceiros.
12. «Produto pré-embalado», qualquer unidade posta à venda,
constituída por um produto e pela embalagem em que
aquele foi acondicionado antes de ser posto à venda, quer
a embalagem o encerre na totalidade ou parcialmente,
desde que o conteúdo não possa ser alterado sem que a
embalagem seja aberta ou alterada.

Artigo 4.o
Regras de rastreabilidade e de rotulagem aplicáveis aos
produtos que contenham ou sejam constituídos por OGM

A. RASTREABILIDADE

1.
Na primeira fase da colocação no mercado de produtos
que contenham ou sejam constituídos por OGM, incluindo
produtos a granel, os operadores devem assegurar a transmissão por escrito das seguintes informações ao operador que
recebe o produto:

18.10.2003

3. No caso de produtos que contenham ou sejam constituídos por misturas de OGM a utilizar exclusiva e directamente
na alimentação humana ou animal ou na transformação, as
informações constantes da alínea b) do n.o 1 podem ser substituídas por uma declaração do operador sobre essa utilização,
acompanhada de uma lista dos identificadores únicos para,
todos os OGM que foram usados na constituição da mistura.
4. Sem prejuízo do disposto no artigo 6.o, os operadores
devem dispor de sistemas e aplicar procedimentos normalizados que permitam conservar as informações especificadas
nos n.os 1, 2 e 3 e identificar, durante um período de cinco
anos a contar de cada transacção, o operador a quem e por
quem foram disponibilizados os produtos mencionados no n.o
1.
5. Os n.os 1 a 4 não prejudicam outros requisitos específicos
previstos na legislação comunitária.

B. ROTULAGEM

6. No que respeita aos produtos que contenham ou sejam
constituídos por OGM, os operadores devem assegurar-se de
que:
a) Tratando-se de produtos pré-embalados que contenham ou
sejam constituídos por OGM, seja incluída no rótulo a
menção «Este produto contém organismos geneticamente
modificados» ou «Este produto contém [nome do(s) organismo(s)] geneticamente modificados»;
b) Tratando-se de produtos não pré-embalados oferecidos ao
consumidor final, figure no expositor, ou ligada ao expositor do produto, a menção «Este produto contém organismos geneticamente modificados» ou «Este produto
contém [nome do(s) organismo(s)] geneticamente modificados».
O presente número não prejudica outros requisitos específicos
previstos na legislação comunitária

a) Que o produto contém ou é constituído por OGM;
b) O ou os identificadores únicos atribuídos a esses OGM em
conformidade com o disposto no artigo 8.o
2.
Em todas as fases subsequentes da colocação no mercado
dos produtos referidos no n.o 1, os operadores devem assegurar
que as informações recebidas em conformidade com o disposto
no n.o 1 sejam transmitidas por escrito aos operadores que
recebem os produtos.
(1) Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 28 de Janeiro de 2002, que determina os princípios e
normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia
para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em
matéria de segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de
1.2.2002, p. 1).
2
( ) Directiva 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20
de Março de 2000, relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios (JO L 109 de 6.5.2000, p. 29). Directiva alterada pela Directiva 2001/101/CE da Comissão (JO L 310 de
28.11.2001, p. 19).

C. ISENÇÕES

7. O disposto nos n.os 1 a 6 não se aplica aos vestígios de
OGM presentes em produtos numa proporção não superior aos
limiares estabelecidos em conformidade com os n.os 2 ou 3 do
artigo 21.o da Directiva 2001/18/CE e noutra legislação comunitária específica, desde que a presença desses vestígios de
OGM seja acidental ou tecnicamente inevitável.
8. O disposto nos n.os 1 a 6 não se aplica aos vestígios de
OGM presentes em produtos destinados a serem utilizados
directamente como géneros alimentícios, alimentos para
animais ou para processamento numa proporção não superior
aos limiares estabelecidos para esses OGM em conformidade
com os artigos 12.o, 24.o ou 47.o do Regulamento (CE) n.o
1829/2003, desde que a presença desses vestígios de OGM seja
acidental ou tecnicamente inevitável.
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2. Ao artigo 21.o é aditado o número seguinte:

Artigo 5.o
Regras de rastreabilidade aplicáveis aos géneros alimentícios e alimentos para animais produzidos a partir de OGM
1.
Ao colocarem no mercado produtos produzidos a partir
de OGM, os operadores devem assegurar a transmissão por
escrito das seguintes informações ao operador que recebe o
produto:

«3. No que respeita aos produtos destinados ao processamento directo, o disposto no n.o 1 não é aplicável aos vestígios de OGM autorizados numa proporção não superior a
0,9 % ou a limiares mais baixos estabelecidos ao abrigo do
n.o 2 do artigo 30.o, desde que a presença desses vestígios
seja acidental ou tecnicamente inevitável.».

a) Indicação de cada um dos ingredientes alimentares produzidos a partir de OGM;

Artigo 8.o

b) Indicação de cada um dos ingredientes ou aditivos alimentares para animais produzidos a partir de OGM;

Identificadores únicos

c) Indicação de que o produto é produzido a partir de OGM,
no caso de produtos para os quais não exista uma lista de
ingredientes.
2.
Sem prejuízo do disposto no artigo 6. , os operadores
devem dispor de sistemas e aplicar procedimentos normalizados que permitam conservar as informações especificadas no
n.o 1 e identificar, durante um período de cinco anos a contar
de cada transacção, o operador a quem e por quem foram
disponibilizados os produtos mencionados no n.o 1.
o

3.
Os n.os 1 e 2 não prejudicam outros requisitos específicos
previstos na legislação comunitária.
4.
O disposto nos n.os 1, 2 e 3 não se aplica aos vestígios de
OGM presentes em géneros alimentícios e alimentos para
animais produzidos a partir de OGM, numa proporção não
superior aos limiares estabelecidos para esses OGM em conformidade com os artigos 12.o, 24.o ou 47.o do Regulamento (CE)
n.o 1829/2003, desde que a presença desses vestígios de OGM
seja acidental ou tecnicamente inevitável.

Artigo 6.o
Isenções
1.
Nos casos em que a legislação comunitária estabeleça
sistemas específicos de identificação, tal como a numeração de
lotes para os produtos pré-embalados, os operadores não são
obrigados a conservar as informações referidas nos n.os 1, 2 e 3
do artigo 4.o e no n.o 1 do artigo 5.o, desde que tais informações, bem como o número de lote, estejam claramente
marcadas na embalagem e as informações sobre a numeração
do lote sejam conservadas durante o período de tempo referido
no n.o 4 do artigo 4.o e no n.o 2 do artigo 5.o
2.
O n.o 1 não se aplica à primeira fase da colocação do
produto no mercado ou da produção primária ou reembalagem
de um produto.

Artigo 7.o
Alteração da Directiva 2001/18/CE
A Directiva 2001/18/CE é alterada nos termos seguintes:
1. É revogado o n.o 6 do artigo 4.o

A Comissão deve, nos termos do n.o 2 do artigo 10.o:
a) Antes da aplicação dos artigos 1.o a 7.o, criar um sistema de
desenvolvimento e atribuição de identificadores únicos aos
OGM;
b) Adaptar o sistema a que se refere a alínea a), se necessário.
Neste contexto, deve ser tida em conta a evolução da situação
nas instâncias internacionais.

Artigo 9.o
Medidas de inspecção e controlo
1. Os Estados-Membros devem assegurar a realização de
inspecções e a aplicação de outras medidas de controlo,
incluindo colheitas de amostras e análises (qualitativas e quantitativas), se necessário, para garantir o cumprimento do disposto
no presente regulamento. As medidas de inspecção e controlo
podem também incluir a inspecção e controlo da detenção de
um produto.
2. Antes da aplicação dos artigos 1.o a 7.o, a Comissão deve,
nos termos do n.o 3 do artigo 10.o, elaborar e publicar orientações técnicas sobre a colheita de amostras e a realização de
análises a fim de facilitar uma abordagem coordenada para a
aplicação do presente artigo. Ao elaborar estas orientações
técnicas, a Comissão deve ter em conta os trabalhos das autoridades nacionais competentes, do comité referido no n.o 1 do
artigo 58.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 e do Laboratório Comunitário de Referência instituído pelo Regulamento
(CE) n.o 1829/2003.
3. A fim de ajudar os Estados-Membros a cumprir os requisitos estabelecidos nos n.os 1 e 2, a Comissão deve assegurar a
criação de um registo central a nível comunitário, contendo
todas as informações sequenciais e material de referência
disponíveis em relação aos OGM cuja colocação no mercado
comunitário tenha sido autorizada. As autoridades competentes
dos Estados-Membros devem ter acesso a tal registo. O registo
deve incluir também, sempre que estejam disponíveis, informações relevantes sobre os OGM não autorizados na União
Europeia.
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Artigo 10.o
Comité
1.
A Comissão é assistida pelo comité criado pelo artigo
30.o da Directiva 2001/18/CE.
2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 5.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.o
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão 1999/468/
/CE é de três meses.
3.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 3.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.o
4.

O comité aprovará o seu regulamento interno.

18.10.2003

a sua aplicação. As sanções impostas devem ser efectivas,
proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-Membros devem notificar as referidas disposições à Comissão até 18 de Abril de
2004, devendo notificá-la o mais rapidamente possível de qualquer alteração posterior que lhes diga respeito.
Artigo 12.o
Revisão
Até 18 de Outubro de 2005, a
mento Europeu e ao Conselho
do mesmo, em especial no que
e, quando adequado, apresentar

Comissão deve enviar ao Parlaum relatório sobre a execução
se refere ao n.o 3 do artigo 4.o,
uma proposta.

Artigo 13.o
Entrada em vigor

Artigo 11.o
Sanções

1. O presente regulamento entra em vigor 20 dias após o da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Os Estados-Membros devem estabelecer as regras relativas às
sanções aplicáveis em caso de infracção ao disposto no presente
regulamento e tomar todas as medidas necessárias para garantir

2. Os artigos 1.o a 7.o e o n.o 1 do artigo 9.o são aplicáveis
90 dias após a data de publicação no Jornal Oficial da União
Europeia da medida referida na alínea a) do artigo 8.o

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 22 de Setembro de 2003.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

R. BUTTIGLIONE
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REGULAMENTO (CE) N.o 1831/2003 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 22 de Setembro de 2003
relativo aos aditivos destinados à alimentação animal
(Texto relevante para efeitos do EEE)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

pelo menos equivalentes. Devem, por conseguinte, ser
impostas às importações de países terceiros de aditivos
destinados à alimentação dos animais exigências equivalentes às aplicadas aos aditivos produzidos na Comunidade.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 37.o e a alínea b) do n.o 4 do
seu artigo 152.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),

(6)

A acção da Comunidade relativamente à saúde humana
e animal e ao ambiente deve basear-se no princípio de
precaução.

(7)

De acordo com o artigo 153.o do Tratado, a Comunidade deve contribuir para a promoção do direito dos
consumidores à informação.

(8)

A experiência adquirida com a aplicação da Directiva
70/524/CEE do Conselho, de 23 de Novembro de 1970,
relativa aos aditivos na alimentação para animais (5),
revelou que era necessário rever todas as regras sobre
aditivos para ter em conta a necessidade de garantir um
nível mais elevado de protecção da saúde humana e
animal e do ambiente. É igualmente necessário ter em
conta o facto de o progresso tecnológico e os avanços
científicos terem disponibilizado novos tipos de aditivos,
tais como os que se utilizam na silagem ou na água.

(9)

O presente regulamento deverá abranger igualmente
misturas de aditivos vendidos ao utilizador final, e a
comercialização e utilização de tais misturas devem
cumprir os requisitos estabelecidos na autorização de
cada um dos aditivos separadamente.

(10)

As pré-misturas não deverão ser consideradas preparados
na acepção da definição de aditivos.

(11)

O princípio de base neste domínio deverá ser que só os
aditivos autorizados ao abrigo do procedimento estabelecido no presente regulamento podem ser colocados no
mercado, utilizados e transformados para a alimentação
animal nas condições estabelecidas na autorização.

(12)

Devem ser definidas categorias de aditivos para a alimentação animal de modo a facilitar o procedimento de
avaliação com vista à sua autorização. Os aminoácidos,
os respectivos sais e produtos análogos, assim como a
ureia e os seus derivados, actualmente abrangidos pela
Directiva 82/471/CEE do Conselho, de 30 de Junho de
1982, relativa a certos produtos utilizados na alimentação dos animais (6), deverão ser incluídos como uma
categoria de aditivos para a alimentação animal e, por
conseguinte, ser transferidos do âmbito de aplicação
daquela directiva para o do presente regulamento.

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu (2),
Após consulta ao Comité das Regiões,
3

Deliberando nos termos do artigo 251. do Tratado ( ),
o

Considerando o seguinte:
(1)

A produção animal ocupa um lugar de destaque na agricultura da Comunidade. A obtenção de resultados satisfatórios depende, em grande medida, da utilização de
alimentos para animais seguros e de boa qualidade.

(2)

A livre circulação de alimentos para a alimentação
humana e animal seguros e saudáveis constitui um
aspecto essencial do mercado interno, contribuindo
significativamente para a saúde e o bem-estar dos
cidadãos e para os seus interesses socioeconómicos.

(3)

Na realização das políticas comunitárias, deve assegurar-se um elevado nível de protecção da vida e da saúde
humanas.

(4)

Por forma a proteger a saúde humana e animal e o
ambiente, deve proceder-se a uma avaliação da segurança dos aditivos para a alimentação animal, através de
um procedimento comunitário, antes da sua colocação
no mercado, utilização ou transformação na Comunidade. Dado que os alimentos para animais de estimação
não fazem parte da cadeia alimentar humana e não têm
qualquer impacto ambiental nos terrenos agrícolas, são
necessárias disposições específicas para os aditivos
presentes nos alimentos para animais de estimação.

(5)

Segundo o princípio consagrado no artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 28 de Janeiro de 2002, que determina os
princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e
estabelece procedimentos em matéria de segurança dos
géneros alimentícios (4), os géneros alimentícios e
alimentos para animais importados para a Comunidade,
para aí serem colocados no mercado, devem cumprir os
requisitos relevantes da legislação alimentar ou as
condições reconhecidas pela Comunidade como sendo

(1) JO C 203 E de 27.8.2002, p. 10.
(2) JO C 61 de 14.3.2003, p. 43.
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 21 de Novembro de 2002 (ainda
não publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de
17 de Março de 2003 (JO C 113 E de 13.5.2003, p. 1), decisão do
Parlamento Europeu de 19 de Junho de 2003 (ainda não publicada
no Jornal Oficial) e decisão do Conselho de 22 de Julho de 2003.
4
( ) JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

(5) JO L 270 de 14.12.1970, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1756/2002 (JO L 265 de
3.10.2002, p. 1).
(6) JO L 213 de 21.7.1982, p. 8. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 1999/20/CE (JO L 80 de 25.3.1999, p.
20).
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(13)

As regras de execução no que se refere ao pedido de
autorização de um aditivo para a alimentação animal
deverão ter em conta os diversos requisitos de documentação para a produção de alimentos para outros animais.

(14)

Para garantir uma avaliação científica harmonizada dos
aditivos para a alimentação animal, tal avaliação deverá
ser efectuada pela Autoridade Europeia para a Segurança
dos Alimentos, criada pelo Regulamento (CE) n.o 178/
/2002. Os pedidos deverão ser completados por estudos
de resíduos de modo a avaliar a fixação de limites
máximos de resíduos (LMR).

(15)

(16)

(17)

A Comissão deverá estabelecer as directrizes para a autorização dos aditivos para alimentos para animais em
cooperação com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. Ao estabelecer tais directrizes,
deverá ser dada atenção à possibilidade de extrapolação
dos resultados dos estudos levados a cabo nas espécies
principais para as espécies menores.
É igualmente necessário prever um procedimento simplificado de autorização para os aditivos que tenham sido
aprovados nos termos do procedimento de autorização
para os géneros alimentícios previsto na Directiva 89/
/107/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988,
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos aditivos que podem ser utilizados nos géneros destinados à alimentação humana (1).
Reconhece-se que a avaliação científica dos riscos não
pode, só por si, em alguns casos, fornecer todas as informações em que se deve basear uma decisão em matéria
de gestão dos riscos e que devem legitimamente ser tidos
em conta outros factores pertinentes, nomeadamente,
factores societais, económicos ou ambientais, assim
como a viabilidade dos controlos e os benefícios para os
animais ou para os consumidores de produtos de origem
animal. Por conseguinte, a Comissão deverá ser
responsável pela concessão de autorizações para
aditivos.

(18)

A fim de garantir o nível de protecção necessário para o
bem-estar dos animais e a segurança dos consumidores,
os requerentes deverão ser encorajados a pedir prorrogações das autorizações para as espécies menores mediante a concessão de um ano adicional de protecção dos
dados para além dos 10 anos concedidos para todas as
espécies para as quais o aditivo é autorizado.

(19)

A Comissão deverá ser investida da competência para
autorizar os aditivos para a alimentação animal e estabelecer as respectivas condições de utilização, bem como
para conservar e publicar um registo dos aditivos autorizados, competência essa a exercer seguindo um procedimento que assegure uma estreita cooperação entre os
Estados-Membros e a Comissão, no quadro do Comité
Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal.

(20)

Importa introduzir, sempre que necessário, a obrigação
de o detentor da autorização implementar um plano de
monitorização pós-comercialização, a fim de localizar e
identificar quaisquer efeitos directos ou indirectos,
imediatos, retardados ou imprevistos sobre a saúde

(1) JO L 40 de 11.2.1989, p. 27. Directiva alterada pela Directiva 94/
/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 237 de
19.9.1994, p. 1).
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humana ou animal ou sobre o ambiente resultantes da
utilização dos aditivos na alimentação animal, utilizando
para tal um quadro de rastreamento dos produtos semelhante ao que já existe em outros sectores e em conformidade com os requisitos de rastreabilidade estabelecidos
na legislação alimentar.
(21)

Para permitir que o progresso tecnológico e os avanços
científicos sejam levados em linha de conta, é necessário
reapreciar regularmente as autorizações dos aditivos para
a alimentação animal. As autorizações por períodos limitados permitirão esta reapreciação.

(22)

Deverá estabelecer-se um registo de aditivos autorizados
para a alimentação animal, incluindo informações
específicas sobre os produtos, bem como métodos de
detecção. Os dados não-confidenciais devem ser
tornados públicos.

(23)

É necessário estabelecer normas transitórias para ter em
conta os aditivos que já se encontram no mercado e
foram autorizados ao abrigo da Directiva 70/524/CEE,
os aminoácidos, os respectivos sais e produtos análogos,
assim como a ureia e seus derivados, actualmente autorizados ao abrigo da Directiva 82/471/CEE, os agentes de
silagem, bem como os aditivos cujo procedimento de
autorização esteja a decorrer. Em especial, convirá prever
que tais produtos só possam permanecer no mercado se
tiver sido apresentada à Comissão uma notificação destinada à sua avaliação no prazo de um ano após a entrada
em vigor do presente regulamento.

(24)

Um certo número de aditivos de silagem são actualmente comercializados e utilizados na Comunidade sem
uma autorização concedida nos termos da Directiva 70/
/524/CEE. É indispensável aplicar as disposições do
presente regulamento a essas substâncias, dada a sua
natureza e utilização, sendo também adequado aplicar-lhes as mesmas medidas transitórias. Seria assim possível
obter informação sobre todas as substâncias actualmente
utilizadas e elaborar uma lista das mesmas, o que permitiria, eventualmente, tomar medidas de precaução em
relação a essas substâncias, que não preenchem os critérios de autorização mencionados no artigo 5.o do
presente regulamento.

(25)

O Comité Científico Director referiu, no seu parecer de
28 de Maio de 1999, que: «a utilização, enquanto
factores de crescimento, de agentes antimicrobianos
pertencentes a categorias que são ou podem ser usadas
em medicina humana ou veterinária (ou seja, quando
existir o risco de selecção de resistência cruzada aos
medicamentos usados no tratamento de infecções bacterianas) deveria ser progressivamente eliminada o mais
depressa possível e, por fim, abolida». O segundo parecer
do Comité Científico Director relativo à resistência antimicrobiana, adoptado em 10 e 11 de Maio de 2001,
confirmou a necessidade de prever tempo suficiente para
substituir aqueles antimicrobianos por produtos alternativos: «Por conseguinte, o processo de eliminação
progressiva deve ser planificado e coordenado uma vez
que uma actuação precipitada poderia ter repercussões
sobre a saúde dos animais».
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(29)

(30)
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É pois necessário estabelecer uma data após a qual seja
proibida a utilização de antibióticos ainda autorizados
como factores de crescimento, prevendo simultaneamente um período suficiente para o desenvolvimento de
produtos alternativos para substituir esses antibióticos.
Deverão tomar-se medidas para proibir a autorização de
novos antibióticos para utilização como aditivos na
alimentação animal. No quadro da eliminação progressiva da utilização de antibióticos como factores de crescimento, e por forma a garantir um elevado nível de
protecção da saúde dos animais, solicitar-se-á à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos que,
antes de 2005, avalie o progresso alcançado no desenvolvimento de substâncias alternativas e de métodos
alternativos de gestão, alimentação, higiene, etc.

(31)

As medidas necessárias à execução do presente regulamento serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/
/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa
as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (2).

(32)

Os Estados-Membros deverão fixar as regras relativas às
sanções aplicáveis em caso de infracção às disposições
do presente regulamento e tomar as medidas necessárias
para garantir a sua efectiva aplicação. As referidas
sanções deverão ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

(33)

A Directiva 70/524/CEE deverá ser revogada. Contudo,
as disposições relativas à rotulagem aplicáveis aos
alimentos compostos para animais que incluam aditivos
devem manter-se até à conclusão da revisão da Directiva
79/373/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à comercialização de alimentos compostos para
animais (3).

(34)

A Directiva 87/153/CEE do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1987, que fixa linhas directrizes para a avaliação
dos aditivos na alimentação para animais (4) contém as
directrizes dirigidas aos Estados-Membros para a apresentação dos processos relativos aos pedidos de autorização. A responsabilidade pela verificação da conformidade dos processos deverá ser atribuída à Autoridade
Europeia para a Segurança dos Alimentos. Por conseguinte, é necessário revogar a Directiva 87/153/CEE,
mantendo contudo o seu anexo em vigor até à aprovação de regras de execução.

(35)

É necessário um período transitório para evitar perturbações na utilização de aditivos na alimentação animal.
Por conseguinte, até que as normas previstas no presente
regulamento sejam aplicáveis, as substâncias já autorizadas deverão poder permanecer no mercado e ser utilizadas ao abrigo da actual legislação,

Para efeitos do presente regulamento, determinadas
substâncias com efeitos coccidiostáticos e histomonostáticos deverão ser consideradas como aditivos para a
alimentação animal.
Deverá exigir-se uma rotulagem detalhada dos produtos,
uma vez que permite que o utilizador final faça uma
escolha com pleno conhecimento de causa, minimiza os
obstáculos ao comércio e favorece transacções mais
justas. A este respeito, de um modo geral, é conveniente
que as exigências aplicáveis aos aditivos destinados à
alimentação animal reflictam as que são aplicáveis aos
aditivos destinados à alimentação humana. É, portanto,
conveniente prever exigências simplificadas em matéria
de etiquetagem para as substâncias aromatizantes, semelhantes às aplicadas aos aromatizantes presentes nos
géneros alimentícios destinados à alimentação humana;
isto deverá, todavia, ser feito sem prejuízo da possibilidade de prever exigências específicas em matéria de
etiquetagem para a autorização de determinados
aditivos.
O Regulamento (CE) n.o 1829/2003 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de Setembro de 2003,
relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais
geneticamente modificados (1), determina um procedimento de autorização da colocação no mercado de
alimentos geneticamente modificados para a alimentação
humana e animal, incluindo os aditivos para a alimentação animal que contenham organismos geneticamente
modificados, ou que consistam ou sejam produzidos a
partir desses organismos. Uma vez que os objectivos do
referido regulamento são diferentes dos do presente
regulamento, os aditivos para a alimentação animal
devem ser sujeitos a outro procedimento de autorização
para além do que já é determinado pelo mesmo regulamento, antes da sua colocação no mercado.
Os artigos 53.o e 54.o do Regulamento (CE) n.o 178/
/2002 estabelecem procedimentos destinados à adopção
de medidas de emergência aplicáveis aos alimentos para
animais de origem comunitária ou importados de países
terceiros. Permitem a adopção dessas medidas em
situações em que os alimentos para animais possam
constituir um risco grave para a saúde humana, a saúde
animal ou o ambiente, e que esse risco não possa ser
dominado de maneira satisfatória através das medidas
tomadas pelo Estado-Membro ou Estados-Membros em
causa.

(1) Ver página 1 do presente Jornal Oficial.
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ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
CAPÍTULO I
ÂMBITO E DEFINIÇÕES

Artigo 1.o
Âmbito
1. O presente regulamento tem por objectivo estabelecer um
procedimento comunitário para a autorização da colocação no
mercado e do uso de aditivos para a alimentação animal, bem
como definir regras para a supervisão e a rotulagem daqueles
aditivos e de pré-misturas, a fim de constituir uma base para
assegurar um elevado nível de protecção da saúde humana e
animal, do bem-estar dos animais, do ambiente e dos interesses
dos utilizadores e consumidores relativamente aos aditivos para
a alimentação animal, assegurando simultaneamente o funcionamento eficaz do mercado interno.
(2) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 86 de 6.4.1979, p. 30. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 807/2003 (JO L 122 de
16.5.2003, p. 36).
(4) JO L 64 de 7.3.1987, p. 19; Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2001/79/CE da Comissão (JO L 267 de
6.10.2001, p. 1).
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O presente regulamento não é aplicável a:

a) Adjuvantes tecnológicos;
b) Medicamentos veterinários, tal como definidos na Directiva
2001/82/CE (1), com excepção dos coccidiostáticos e dos
histomonostáticos utilizados como aditivos para a alimentação animal.
Artigo 2.o

18.10.2003

i) «Antimicrobianos» designa substâncias produzidas quer por
via sintética quer por via natural, utilizadas para destruir ou
inibir o crescimento de microrganismos, nomeadamente
bactérias, vírus ou fungos, ou de parasitas, nomeadamente
protozoários;
j) «Antibióticos» designa antimicrobianos produzidos por
microrganismos ou deles derivados que destroem ou
inibem o crescimento de outros microrganismos;

Definições

k) «Coccidiostáticos»
e
«histomonostáticos»
designam
substâncias destinadas a eliminar ou inibir os protozoários;

1.
Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as
definições de «alimento para animais», «empresa do sector dos
alimentos para animais», «operador de uma empresa do sector
dos alimentos para animais», «colocação no mercado» e «rastreabilidade» constantes do Regulamento (CE) n.o 178/2002.

l) «Limite máximo de resíduos» designa a concentração
máxima de resíduos resultante da utilização de um aditivo
na alimentação animal que pode ser aceite pela Comunidade como legalmente autorizada ou reconhecidamente
aceitável num género alimentício;

2.

As seguintes definições são igualmente aplicáveis:

a) «Aditivos para a alimentação animal» designa substâncias,
microrganismos ou preparados, que não sejam matérias
para a alimentação animal nem pré-misturas, que sejam
intencionalmente aditados aos alimentos para animais ou à
água, nomeadamente a fim de desempenharem pelo menos
uma das funções mencionadas no n.o 3 do artigo 5.o;
b) «Matérias-primas para a alimentação animal» designa os
produtos definidos na alínea a) do artigo 2.o da Directiva
96/25/CE do Conselho, de 29 de Abril de 1996, relativa à
circulação de matérias-primas para alimentação animal (2);
c) «Alimentos compostos para animais» designa os produtos
definidos na alínea b) do artigo 2.o da Directiva 79/373/
/CEE;
d) «Alimentos complementares para animais» designa os
produtos definidos na alínea e) do artigo 2.o da Directiva
79/373/CEE;
e) «Pré-misturas» designa misturas de aditivos para a alimentação animal ou misturas de um ou mais desses aditivos
com matérias-primas para a alimentação animal ou água
usadas como excipiente, que não se destinam à alimentação
directa de animais;
f) «Ração diária»: a quantidade total dos alimentos, calculada
para um teor de humidade de 12 %, necessária em média,
por dia, a um animal de uma determinada espécie, classe
de idade e rendimento para a satisfação de todas as suas
necessidades;
g) «Alimentos completos para animais» designa os produtos
definidos na alínea c) do artigo 2.o da Directiva 1999/29/
/CE do Conselho, de 22 de Abril de 1999, relativa às
substâncias e produtos indesejáveis nos alimentos para
animais (3);
h) «Adjuvantes tecnológicos» designa qualquer substância não
consumidas como alimento para animais em si, utilizada
deliberadamente na transformação de alimentos para
animais ou de matérias-primas para alimentação animal, a
fim de alcançar um determinado objectivo tecnológico
durante o seu tratamento ou transformação que possa
resultar na presença, não intencional mas tecnologicamente
inevitável, de resíduos das substâncias ou seus derivados no
produto final, desde que esses resíduos não tenham efeitos
adversos na saúde animal, na saúde humana ou no ambiente e não tenham quaisquer efeitos tecnológicos sobre o
alimento para animais acabado;
(1) JO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
(2) JO L 125 de 23.5.1996, p. 35. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2001/46/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho (JO L 234 de 1.9.2001, p. 55).
(3) JO L 115 de 4.5.1999, p. 32; Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003.

m) «Microrganismo» designa microrganismos que formam
colónias;
n) «Colocação pela primeira vez no mercado» designa a colocação inicial de um aditivo no mercado após o seu fabrico,
a importação de um aditivo ou, no caso de um aditivo ter
sido incorporado num alimento para animais sem ser colocado no mercado, a primeira colocação desse alimento no
mercado.
3. Sempre que necessário, poder-se-á determinar, nos termos
do n.o 2 do artigo 22.o, se determinada substância, microrganismo ou preparado é um aditivo para a alimentação animal
no âmbito do presente regulamento.
CAPÍTULO II
AUTORIZAÇÃO,
UTILIZAÇÃO,
MONITORIZAÇÃO
E
MEDIDAS TRANSITÓRIAS APLICÁVEIS AOS ADITIVOS PARA
A ALIMENTAÇÃO ANIMAL

Artigo 3.o
Colocação no mercado, transformação e utilização
1. É proibido colocar no mercado, transformar ou utilizar
um aditivo para a alimentação animal a menos que:
a) Se encontre abrangido por uma autorização concedida ao
abrigo do presente regulamento;
b) Sejam respeitadas as condições de utilização estabelecidas
no presente regulamento, incluindo as condições gerais definidas no anexo IV, salvo determinação em contrário na
autorização, e na autorização da substância; e
c) Se respeitem os requisitos relativos à rotulagem estabelecidos no presente regulamento.
2. Os Estados-Membros podem autorizar, para experiências
conduzidas para fins científicos, a utilização, como aditivos, de
substâncias que não estejam autorizadas a nível comunitário,
com excepção dos antibióticos, desde que as experiências sejam
realizadas em conformidade com os princípios e condições
estabelecidos na Directiva 87/153/CEE, com a Directiva 83/
/228/CEE (4) ou com as orientações do n.o 4 do artigo 7.o do
presente regulamento, e desde que tenha sido realizada uma
inspecção oficial adequada. Os animais em causa só poderão
ser utilizados na produção de alimentos se as autoridades determinarem que tal não produz efeitos adversos na saúde animal,
na saúde humana ou no ambiente.
(4) JO L 126 de 13.5.1983, p. 23.
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3.
No caso dos aditivos pertencentes às categorias designadas nas alíneas d) e e) do n.o 1 do artigo 6.o e dos aditivos
que se incluam no âmbito da legislação comunitária relativa à
comercialização de produtos que contenham ou consistam em
organismos geneticamente modificados (OGM) ou sejam a
partir deles produzidos, o produto só poderá ser colocado pela
primeira vez no mercado pelo detentor da autorização, referido
no regulamento da autorização a que se refere o artigo 9.o,
pelo(s) seu(s) sucessor(es) legal(ais), ou por uma pessoa que ele
tenha autorizado por escrito.
4.
Salvo determinação em contrário, é autorizada a mistura
de aditivos para venda directa ao consumidor final, desde que
cumpra as condições de utilização estabelecidas na autorização
para cada um dos aditivos individualmente. Por conseguinte, a
mistura de aditivos autorizados não está sujeita a quaisquer
outras autorizações específicas para além dos requisitos estabelecidos na Directiva 95/69/CE (1).
5.
Sempre que necessário, em resultado do progresso tecnológico ou dos avanços científicos, as condições gerais de utilização definidas no anexo IV podem ser adaptadas nos termos
do n.o 2 do artigo 22.o
Artigo 4.o
Autorização
1.
Qualquer pessoa que pretenda obter uma autorização
para um aditivo destinado à alimentação animal ou para uma
nova utilização de um aditivo destinado à alimentação animal
deve apresentar um pedido em conformidade com o artigo 7.o
2.
Só é permitido conceder, recusar, renovar, alterar,
suspender ou revogar uma autorização com base no presente
regulamento e segundo os procedimentos nele previstos ou em
conformidade com os artigos 53.o e 54.o do Regulamento (CE)
n.o 178/2002.
3.
O requerente de uma autorização, ou o seu representante,
deve encontrar-se estabelecido na Comunidade.
Artigo 5.o
Condições de autorização
1.
É proibida a concessão de autorizações a aditivos para a
alimentação animal a menos que o requerente da autorização
tenha demonstrado de forma suficiente e adequada, nos termos
das regras de execução fixadas no artigo 7.o, que, quando usado
nas condições a estabelecer no regulamento que autoriza a utilização do aditivo, satisfaz os requisitos do n.o 2 e tem pelo
menos uma das características enunciadas no n.o 3.
2.

O aditivo para a alimentação animal não deve:

a) Ter um efeito adverso sobre a saúde animal ou humana ou
o ambiente;
b) Ser apresentado de uma forma que possa induzir o utilizador em erro;
(1) Directiva 95/69/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que
estabelece as condições e regras aplicáveis à aprovação e ao registo
de certos estabelecimentos e intermediários que operam no sector
da alimentação animal e que altera as Directivas 70/524/CEE, 74/
/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (JO L 332 de 30.12.1995, p.
15). Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003).
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c) Prejudicar o consumidor por alterar as características distintivas dos produtos de origem animal ou induzir o consumidor em erro quanto às características distintivas dos
produtos de origem animal.
3.

O aditivo para a alimentação animal deve:

a) Alterar favoravelmente as características dos alimentos para
animais;
b) Alterar favoravelmente as características dos produtos de
origem animal;
c) Alterar favoravelmente a cor dos peixes e aves ornamentais;
d) Satisfazer as necessidades nutricionais dos animais;
e) Influenciar favoravelmente as consequências da produção
animal sobre o ambiente;
f) Influenciar favoravelmente a produção, o rendimento ou o
bem-estar dos animais, influenciando particularmente a flora
gastrointestinal ou a digestibilidade dos alimentos para
animais;
g) Produzir um efeito coccidiostático ou histomonostático.
4. Os antibióticos que não sejam coccidiostáticos ou histomonostáticos, não são autorizados como aditivos para a
alimentação animal.

Artigo 6.o
Categorias de aditivos para a alimentação animal
1. Dependendo das suas funções e propriedades e nos
termos dos artigos 7.o, 8.o e 9.o, cada aditivo deve ser colocado
numa ou mais das seguintes categorias:
a) Aditivos tecnológicos: qualquer substância adicionada aos
alimentos para animais para efeitos tecnológicos;
b) Aditivos organolépticos: qualquer substância cuja adição a
um alimento para animais melhore ou altere as propriedades organolépticas desse alimento ou as características
visuais dos géneros alimentícios de origem animal;
c) Aditivos nutritivos;
d) Aditivos zootécnicos: qualquer aditivo utilizado para influenciar favoravelmente o rendimento de animais saudáveis
ou para influenciar favoravelmente o ambiente;
e) Coccidiostáticos e histomonostáticos.
2. Nas categorias referidas no n.o 1, os aditivos para a
alimentação animal são igualmente subdivididos num ou vários
dos grupos funcionais referidos no anexo I, de acordo com a
sua função ou funções principais, nos termos dos artigos 7.o,
8.o e 9.o
3. Sempre que necessário, em resultado do progresso tecnológico ou dos avanços científicos, podem estabelecer-se, nos
termos do n.o 2 do artigo 22.o, novas categorias de aditivos e
novos grupos funcionais.
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Artigo 7.o
Pedido de autorização
1.
O pedido de autorização prevista no artigo 4.o deve ser
enviado à Comissão. Esta deve informar sem demora os
Estados-Membros e enviar o pedido à Autoridade Europeia para
a Segurança dos Alimentos, a seguir denominada «autoridade».
2.

A autoridade deve:
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i) Pormenores de qualquer autorização concedida ao abrigo da
legislação aplicável, no caso de aditivos abrangidos pela
legislação comunitária relativa à comercialização de
produtos que consistam em OGM, os contenham ou sejam
produzidos a partir deles.
4. A Comissão, após consulta à autoridade, estabelece as
regras de execução do presente artigo, incluindo regras relativas
à preparação e à apresentação do pedido, nos termos do no n.o
2 do artigo 22.o

a) Confirmar ao requerente, por escrito, a recepção do pedido,
incluindo os dados e documentos referidos no n.o 3, no
prazo de 15 dias. A confirmação deve indicar a data de
recepção do pedido;

Enquanto estas regras de execução não forem adoptadas, os
pedidos são feitos em conformidade com o anexo da Directiva
87/153/CEE.

b) Disponibilizar qualquer informação fornecida pelo requerente aos Estados-Membros e à Comissão;

5. Depois de consultada a autoridade, serão definidas nos
termos do n.o 2 do artigo 22.o, orientações específicas para a
autorização de aditivos, se necessário para cada uma das categorias de aditivos referidas no n.o 1 do artigo 6.o Essas orientações tomarão em conta a possibilidade de se extrapolarem
para as espécies menores os resultados dos estudos efectuados
sobre as espécies principais.

c) Tornar público o resumo do processo referido na alínea h)
do n.o 3, sem prejuízo dos requisitos em matéria de confidencialidade estabelecidos no n.o 2 do artigo 18.o
3.
No momento da apresentação do pedido, o requerente
deve enviar os seguintes dados e documentos directamente à
autoridade:
a) O seu nome e o endereço;
b) A identificação do aditivo para a alimentação animal, uma
proposta para a sua classificação por categoria e grupo
funcional nos termos do artigo 6.o e as suas especificações,
incluindo, quando aplicável, os critérios de pureza;
c) Uma descrição do método de produção e fabrico, bem
como da utilização prevista do aditivo, do método de
análise do aditivo nos alimentos para animais de acordo
com a sua utilização prevista e, se for caso disso, do método
de análise para a determinação do nível de resíduos do
aditivo, ou dos seus metabolitos, em géneros alimentícios;

Depois de consultada a autoridade, poderão ser definidas novas
regras de execução do presente artigo, nos termos do n.o 2 do
artigo 22.o Estas regras devem, se for caso disso, estabelecer
uma distinção entre os requisitos aplicáveis aos aditivos destinados à alimentação dos animais produtores de alimentos e os
requisitos aplicáveis aos outros animais, designadamente os
animais de estimação. As regras de execução devem incluir
disposições que permitam seguir procedimentos simplificados
para a autorização de aditivos que tenham sido autorizados
para utilização em géneros alimentícios.
6. A autoridade deve publicar orientações pormenorizadas
de apoio ao requerente na preparação e na apresentação do seu
pedido.

d) Uma cópia dos estudos que tenham sido efectuados e de
qualquer outro material disponível para demonstrar que o
aditivo para a alimentação animal preenche os critérios estabelecidos nos n.os 2 e 3 do artigo 6.o;
e) As condições propostas para a colocação do aditivo no
mercado, incluindo os requisitos de rotulagem e, sempre
que adequado, as condições específicas de utilização e manipulação (incluindo as incompatibilidades conhecidas), os
níveis de utilização em alimentos complementares para
animais e as espécies e categorias animais a que o aditivo se
destina;
f) Uma declaração por escrito, indicando que o requerente
enviou directamente ao Laboratório Comunitário de Referência referido no artigo 21.o três amostras do aditivo, em
conformidade com os requisitos estabelecidos no anexo II;

Artigo 8.o
Parecer da autoridade
1. A autoridade emite parecer no prazo de seis meses a
contar da data da recepção de um pedido válido. Este prazo é
prorrogado sempre que, nos termos do n.o 2, a autoridade solicitar ao requerente informação adicional.
2. A autoridade pode, se necessário, exigir que o requerente
complemente os dados que acompanham o pedido dentro de
um prazo especificado pela autoridade após consulta ao requerente.

g) Uma proposta para a monitorização pós-comercialização,
no que respeita aos aditivos que, nos termos da proposta ao
abrigo da alínea b), não pertençam a uma das categorias
indicadas nas alíneas a) e b) do n.o 1 do artigo 6.o, e no que
respeita aos aditivos abrangidos pela legislação comunitária
relativa à comercialização de produtos que constituídos por
OGM, os contenham ou sejam produzidos a partir deles;

3.

Para efeitos de elaboração do parecer, a autoridade:

h) Um resumo do processo que contenha as informações
fornecidas de acordo com as alíneas a) a g);

b) Deve verificar o relatório do Laboratório Comunitário de
Referência.

a) Deve verificar se os dados e os documentos apresentados
pelo requerente se encontram em conformidade com o
artigo 7.o e realizar uma avaliação para determinar se o
aditivo para a alimentação animal cumpre as condições estabelecidas no artigo 5.o;
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4.
No caso de um parecer favorável à autorização do aditivo,
o parecer deve também incluir os seguintes elementos:
a) O nome e o endereço do requerente;
b) A designação do aditivo para a alimentação animal,
incluindo a sua classificação nas categorias e grupos funcionais previstos no artigo 6.o, bem como as suas especificações, incluindo, se aplicável, os critérios de pureza e o
método de análise;
c) Dependendo dos resultados da avaliação, as condições
específicas ou as restrições relativamente à manipulação, os
requisitos em matéria de monitorização pós-comercialização
e a utilização, bem como as espécies e categorias animais a
que o aditivo se destina;
d) Os requisitos adicionais específicos para a rotulagem do
aditivo que se tornem necessários em virtude das condições
e restrições impostas ao abrigo da alínea c);
e) Uma proposta para a fixação de limites máximos de
resíduos (LMR) nos géneros alimentícios de origem animal
que sejam relevantes, a menos que o parecer da autoridade
tenha concluído que isso não é necessário para a protecção
dos consumidores ou que já se encontrem fixados LMR no
anexo I ou III do Regulamento (CEE) n.o 2377/90 do
Conselho, de 26 de Junho de 1990, que prevê um processo
comunitário para o estabelecimento de limites máximos de
resíduos de medicamentos veterinários nos alimentos de
origem animal (1).
5.
A autoridade deve enviar sem demora o seu parecer à
Comissão, aos Estados-Membros e ao requerente, incluindo um
relatório que descreva a sua avaliação do aditivo e justificando
as suas conclusões.
6.
A autoridade deve tornar público o seu parecer, após
eliminação de qualquer informação identificada como confidencial nos termos do n.o 2 do artigo 18.o
Artigo 9.o
Autorização pela Comunidade
1.
No prazo de três meses após a recepção do parecer da
autoridade, a Comissão deve preparar um projecto de regulamento que conceda a autorização ou que a recuse. Este
projecto deve ter em conta os requisitos dos n.os 2 e 3 do artigo
5.o, o direito comunitário, bem como outros factores legitimamente relevantes para o assunto em apreço e, em especial, os
benefícios para a saúde e o bem-estar dos animais, bem como
para os consumidores de produtos de origem animal.
Sempre que o projecto não esteja de acordo com o parecer da
autoridade, a Comissão deve fornecer uma explicação das
razões para as diferenças existentes.
Em casos excepcionalmente complexos, o prazo de três meses
pode ser prorrogado.
2.

O projecto é adoptado nos termos do n.o 2 do artigo 22.o

3.
As regras de execução do presente artigo, nomeadamente
as relativas ao número de identificação dos aditivos autorizados, podem ser estabelecidas nos termos do n.o 2 do artigo
22.o
(1) JO L 224 de 18.8.1990, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1490/2003 da Comissão
(JO L 214 de 26.8.2003, p. 3).

L 268/35

4. A Comissão deve informar sem demora o requerente do
regulamento adoptado de acordo com o n.o 2.
5. O regulamento que conceder a autorização deverá incluir
os elementos referidos nas alíneas b), c), d) e e) do n.o 4 do
artigo 8.o, assim como um número de identificação.
6. O regulamento que conceder a autorização para aditivos
pertencentes às categorias referidas nas alíneas d) e e) do n.o 1
do artigo 6.o e para aditivos que consistam em OGM, os contenham ou sejam produzidos a partir deles, deve incluir o nome
do detentor da autorização e, se for caso disso, o código de
identificação único atribuído ao OGM, tal como referido no
Regulamento (CE) n.o 1830/2003 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 22 de Setembro de 2003, relativo à rastreabilidade e rotulagem de organismos geneticamente modificados, à
rastreabilidade dos géneros alimentícios e alimentos para
animais produzidos a partir de organismos geneticamente
modificados e que altera a Directiva 2001/18/CE (2).
7. Sempre que os níveis de resíduos de um aditivo presente
num género alimentício proveniente de animais aos quais o
aditivo foi administrado possam ter um efeito prejudicial para a
saúde humana, o regulamento deverá incluir os LMR para a
substância activa ou os seus metabolitos nos géneros alimentícios de origem animal em causa. Neste caso, para efeitos da
aplicação da Directiva 96/23/CE do Conselho (3), considerar-se-á a substância activa como abrangida pelo anexo I dessa directiva. Sempre que um LMR para a substância em causa já tiver
sido estabelecido por normas comunitárias, esse LMR é
aplicável também aos resíduos da substância activa ou dos seus
metabolitos provocados pela utilização dessa substância como
aditivo na alimentação animal.
8. A autorização concedida ao abrigo do procedimento
previsto no presente regulamento é válida em toda a Comunidade durante 10 anos e é renovável nos termos do artigo 14.o
O aditivo para a alimentação animal autorizado deverá ser
inscrito no registo referido no artigo 17.o (a seguir designado
«registo»). Cada entrada no registo deverá mencionar a data da
autorização e incluir os dados referidos nos n.os 5, 6 e 7.
9. A concessão da autorização não prejudica a responsabilidade civil e criminal de qualquer operador do sector da alimentação animal no que diz respeito ao aditivo em causa.

Artigo 10.o
Estatuto dos produtos existentes
1. Em derrogação do disposto no artigo 3.o, qualquer aditivo
para a alimentação animal que tenha sido colocado no mercado
nos termos da Directiva 70/524/CEE, a ureia e seus derivados,
um aminoácido, sal de um aminoácido ou produto análogo
incluído nos pontos 2.1, 3 ou 4 do anexo da Directiva 82/471/
/CEE, pode ser colocado no mercado e utilizado em conformidade com as condições especificadas na Directiva 70/524/CEE
ou 82/471/CEE e respectivas medidas de execução, onde se
incluem, designadamente, disposições específicas de rotulagem
relativas aos alimentos compostos para animais e às matérias-primas para a alimentação animal, desde que sejam respeitadas
as seguintes condições:
(2) Ver página 24 do presente Jornal Oficial.
(3) JO L 125 de 23.5.1996, p. 10.
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a) No prazo de um ano após a entrada em vigor do presente
regulamento, as pessoas que colocarem pela primeira vez
no mercado o aditivo, ou quaisquer outras partes interessadas, devem notificar a Comissão desse facto. Simultaneamente, os dados mencionados nas alíneas a), b) e c) do n.o 3
do artigo 7.o devem ser enviados directamente à autoridade;
b) No prazo de um ano após a notificação referida na alínea a),
a autoridade deve, depois de verificar que foi entregue toda
a informação exigida, notificar a Comissão da recepção da
informação exigida no presente artigo. Os produtos em
questão devem ser incluídos no registo. Cada entrada no
registo deve mencionar a data em que o produto em
questão foi registado pela primeira vez e, se for caso disso, a
data de caducidade da autorização existente.
2.
O mais tardar um ano antes da data de caducidade da
autorização concedida em conformidade com a Directiva 70/
/524/CEE, no respeitante aos aditivos com um período de autorização limitado, e no prazo máximo de sete anos após a
entrada em vigor do presente regulamento no respeitante aos
aditivos autorizados por um período ilimitado ou nos termos
da Directiva 82/471/CEE, deve ser apresentado um pedido de
autorização nos termos do artigo 7.o Pode ser adoptado um
calendário pormenorizado, no qual serão enumeradas, por
ordem de prioridade, as diversas categorias de aditivos que
requerem uma reavaliação, nos termos do n.o 2 do artigo 22.o
A autoridade será consultada aquando da elaboração da referida
lista.
3.
Os produtos inscritos no registo estão sujeitos às disposições do presente regulamento, em especial os artigos 8.o, 9.o,
12.o, 13.o, 14.o e 16.o, os quais, sem prejuízo de condições
específicas em matéria de rotulagem, colocação no mercado e
utilização de cada substância nos termos do n.o 1, se aplicam a
esses produtos como se tivessem sido autorizados nos termos
do artigo 9.o
4.
No caso de autorizações não emitidas a favor de um
detentor específico, qualquer pessoa que importar ou fabricar
os produtos referidos no presente artigo, ou qualquer outra
parte interessada, pode apresentar à Comissão a informação
referida no n.o 1 ou o pedido referido no n.o 2.
5.
Sempre que a notificação e os dados que a acompanham,
referidos na alínea a) do n.o 1, não sejam fornecidos durante o
período definido ou sejam considerados incorrectos, ou sempre
que um pedido não seja apresentado tal como requerido no n.o
2 durante o período definido, deve ser adoptado um regulamento, nos termos do n.o 2 do artigo 22.o, exigindo que os
aditivos em questão sejam retirados do mercado. Esta medida
poderá indicar um período de tempo limitado durante o qual
se poderão utilizar as existências do produto.
6.
Se, por razões não imputáveis ao requerente, não for
tomada uma decisão sobre a renovação de uma autorização
antes da data em que esta expira, o período de autorização do
produto será automaticamente prorrogado até que a Comissão
tome uma decisão. A Comissão informará o requerente desta
prorrogação da autorização.
7.
Em derrogação ao disposto no artigo 3.o, as substâncias,
microrganismos e preparados utilizados na Comunidade como
aditivos de silagem na data a que se refere o n.o 2 do artigo
26.o podem ser colocados no mercado e utilizados, desde que
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seja respeitado o disposto nas alíneas a) e b) do n.o 1 e no n.o
2. Aplicam-se mutatis mutandis os n.os 3 e 4. Em relação a estas
substâncias, o prazo do pedido referido no n.o 2 é de sete anos
após a entrada em vigor do presente regulamento.

Artigo 11.o
Exclusão progressiva
1. Tendo em vista uma decisão sobre a supressão gradual da
utilização dos coccidiostáticos e dos histomonostáticos como
aditivos para a alimentação animal até 31 de Dezembro de
2012, a Comissão submeterá ao Parlamento Europeu e ao
Conselho, antes de 1 de Janeiro de 2008, um relatório sobre a
utilização dessas substâncias como aditivos para a alimentação
animal, bem como as soluções alternativas disponíveis, acompanhadas, quando necessário, de propostas legislativas.
2. Em derrogação ao disposto no artigo 10.o e sem prejuízo
do artigo 13.o, os antibióticos, com excepção dos coccidiostáticos e dos histomonostáticos, só podem ser comercializados e
utilizados como aditivos para a alimentação animal até 31 de
Dezembro de 2005; a partir de 1 de Janeiro de 2006, essas
substâncias serão suprimidas do registo.

Artigo 12.o
Supervisão
1. Depois de um aditivo ter sido autorizado em conformidade com o presente regulamento, qualquer pessoa que utilize
ou coloque essa substância no mercado ou um alimento para
animais no qual tenha sido incorporada, ou qualquer parte interessada, deve garantir que são respeitadas quaisquer condições
ou restrições impostas à colocação no mercado, utilização ou
manipulação do aditivo ou dos alimentos para animais que o
contenham.
2. Sempre que tenham sido impostos requisitos em matéria
de monitorização, tal como referido na alínea c) do n.o 4 do
artigo 8.o, o detentor da autorização deve assegurar o seu
cumprimento e deve apresentar relatórios à Comissão, de
acordo com o previsto na autorização. O detentor da autorização deve comunicar imediatamente à Comissão quaisquer
novas informações que possam ter influência sobre a avaliação
da segurança de utilização do aditivo, em especial eventuais
sensibilidades específicas da saúde de determinadas categorias
de consumidores. O detentor da autorização deverá informar
imediatamente a Comissão de qualquer proibição ou restrição
imposta pela autoridade competente de qualquer país terceiro
em cujo mercado o aditivo seja colocado.

Artigo 13.o
Alteração, suspensão e revogação de autorizações
1. Por sua própria iniciativa ou no seguimento de um
pedido de um Estado-Membro ou da Comissão, a autoridade
emite parecer sobre se uma autorização ainda preenche as
condições previstas no presente regulamento. A autoridade
deve informar imediatamente desse facto a Comissão, os
Estados-Membros e, se for caso disso, o detentor da autorização. O parecer será tornado público.
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2.
A Comissão deve examinar sem demora o parecer da
autoridade. Devem ser adoptadas todas as medidas adequadas
de acordo com os artigos 53.o e 54.o do Regulamento (CE) n.o
178/2002. Qualquer decisão quanto à alteração, suspensão ou
revogação da autorização deve ser tomada nos termos do n.o 2
do artigo 22.o do presente regulamento.
3.
Caso o detentor da autorização proponha alterar os
termos da mesma, apresentando à Comissão um pedido acompanhado dos dados relevantes que justifiquem essa alteração, a
autoridade deve transmitir o seu parecer sobre a proposta à
Comissão e aos Estados-Membros. A Comissão examina sem
demora o parecer da autoridade e decide nos termos do n.o 2
do artigo 22.o
4.
A Comissão deve informar sem demora o requerente da
decisão tomada. O registo deve ser alterado sempre que
adequado.
5.
São aplicáveis mutatis mutandis os n.os 1 e 2 do artigo 7.o
e os artigos 8.o e 9.o
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4. Sempre que, por razões não imputáveis ao requerente,
não for possível deliberar sobre o pedido de renovação antes da
caducidade da autorização, o período de autorização do
produto é prorrogado automaticamente até ao momento em
que a Comissão deliberar. As informações sobre essa prorrogação da autorização devem ser divulgadas ao público através
do registo referido no artigo 17.o
Artigo 15.o
Autorização urgente
Em casos específicos em que se verifique a necessidade de autorização urgente para garantir o bem-estar animal, a Comissão
pode autorizar provisoriamente, nos termos do n.o 2 do artigo
22.o, a utilização de um determinado aditivo por um período
máximo de cinco anos.
CAPÍTULO III
ROTULAGEM E EMBALAGEM

Artigo 14.o

Artigo 16.o

Renovação das autorizações

Rotulagem e embalagem dos aditivos para a alimentação
animal e pré-misturas

1.
As autorizações concedidas ao abrigo do presente regulamento devem ser renováveis por períodos de 10 anos. Os
pedidos de renovação devem ser enviados à Comissão o mais
tardar um ano antes da caducidade da autorização.
No caso de autorizações não emitidas a favor de um detentor
específico, qualquer pessoa que colocar pela primeira vez o
aditivo no mercado, ou qualquer parte interessada, pode apresentar o pedido à Comissão e será considerada como requerente.
No caso de autorizações emitidas a favor de um detentor
específico, o detentor da autorização ou os seus sucessores
legais podem apresentar o pedido à Comissão e serão considerados como requerente.
2.
No momento da apresentação do pedido, o requerente
deve enviar os seguintes dados e documentos directamente à
autoridade:
a) Uma cópia da autorização de colocação no mercado do
aditivo para a alimentação animal;
b) Um relatório sobre os resultados da monitorização pós-comercialização, caso a autorização especifique requisitos
em matéria de monitorização;
c) Qualquer outra nova informação que tenha ficado
disponível relativamente à avaliação da segurança da utilização do aditivo ou aos seus riscos para os animais, os seres
humanos ou o ambiente;
d) Sempre que adequado, uma proposta para alterar ou
completar as condições da autorização original, nomeadamente as condições relativas à monitorização a realizar no
futuro.
3.
São aplicáveis mutatis mutandis os n.os 1, 2, 4 e 5 do artigo
7.o e os artigos 8.o e 9.o

1. Nenhum aditivo para a alimentação animal ou pré-mistura de aditivos pode ser colocado no mercado a menos
que a respectiva embalagem ou recipiente seja rotulado sob a
responsabilidade de um produtor, acondicionador, importador,
vendedor ou distribuidor estabelecido na Comunidade e
contenha, relativamente a cada aditivo aí presente e de forma
visível, claramente legível e indelével, pelo menos na língua ou
línguas nacionais do Estado-Membro em cujo mercado é colocado, as seguintes informações:
a) O nome específico atribuído aos aditivos na autorização,
precedido do nome do grupo funcional, tal como referido
na autorização;
b) O nome ou razão social e o endereço ou sede social do
responsável pelas indicações referidas no presente artigo;
c) O peso líquido ou, no caso dos aditivos líquidos ou das pré-misturas, o volume líquido ou o peso líquido;
d) Sempre que adequado, o número de aprovação atribuído ao
estabelecimento ou ao intermediário, nos termos do artigo
5.o da Directiva 95/69/CE, ou o número de registo atribuído
ao estabelecimento ou ao intermediário, nos termos do
artigo 10.o da mesma directiva;
e) As instruções de utilização, bem como quaisquer recomendações de segurança relativas à utilização e, se for caso
disso, os requisitos específicos referidos na autorização,
incluindo as espécies ou categorias animais a que se destina
o aditivo ou pré-mistura de aditivos;
f) O número de identificação;
g) O número de referência do lote e a data de fabrico.
2. Quanto às substâncias aromatizantes, a lista dos aditivos
pode ser substituída pelos termos «mistura de substâncias
aromatizantes». Esta disposição não é aplicável às substâncias
aromatizantes cuja utilização nos alimentos para animais e na
água potável esteja sujeita a uma restrição quantitativa.
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3.
Adicionalmente à informação referida no n.o 1, a embalagem ou recipiente de um aditivo pertencente a um dos
grupos funcionais especificados no anexo III deve conter, de
forma visível, claramente legível e indelével, as informações
indicadas nesse anexo.
4.

Além disso, no caso das pré-misturas, o termo «PRÉ-MISTURAS» deve constar claramente do rótulo e a substância de

suporte deve ser declarada.
5.
Os aditivos e pré-misturas só serão comercializados em
embalagens ou contentores fechados de tal forma que o fecho
fique danificado ao abrir e não possa voltar a ser utilizado.
6.
Podem ser adoptadas alterações ao anexo III, nos termos
do n.o 2 do artigo 22.o, por forma a ter em conta o progresso
tecnológico e os avanços científicos.
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5. A autoridade deve aplicar os princípios previstos no
Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 30 de Maio de 2001, relativo ao acesso do
público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho
e da Comissão (1), ao tratar os pedidos de acesso a documentos
que se encontrem na sua posse.
6. Os Estados-Membros, a Comissão e a autoridade devem
manter confidenciais todas as informações classificadas como
tal ao abrigo do n.o 2, excepto quando for conveniente que
essas informações sejam tornadas públicas, para proteger a
saúde humana ou animal ou o ambiente. Os Estados-Membros
devem tratar os pedidos de acesso a documentos recebidos no
âmbito do presente regulamento em conformidade com o
artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1049/2001.

Artigo 17.o

7. Caso um requerente retire ou tenha retirado um pedido,
os Estados-Membros, a Comissão e a autoridade devem
respeitar a confidencialidade da informação comercial e industrial, incluindo a informação relativa à investigação e desenvolvimento, bem como a informação sobre a qual não exista
acordo entre a Comissão e o requerente quanto à respectiva
confidencialidade.

Registo Comunitário dos Aditivos para a Alimentação
Animal

Artigo 19.o

1.
A Comissão estabelece e mantém actualizado um Registo
Comunitário dos Aditivos para a Alimentação Animal.

Reapreciação administrativa

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

2.

O registo deve ser acessível ao público.
Artigo 18.o
Confidencialidade

1.
O requerente pode indicar quais as informações apresentadas ao abrigo do presente regulamento que deseja ver tratadas
como confidenciais por a sua divulgação poder prejudicar
significativamente a sua posição competitiva. Em tais casos,
deve ser dada uma justificação comprovável.
2.
A Comissão deve determinar, após consulta ao requerente, quais as informações, para além das referidas no n.o 3,
que deverão ser mantidas confidenciais e deve informá-lo da
sua decisão.
3.

Não são consideradas confidenciais as informações sobre:

a) A designação e composição do aditivo para a alimentação
animal e, quando adequado, a indicação da estirpe de
produção;
b) As propriedades físico-químicas e biológicas do aditivo;
c) As conclusões dos resultados do estudo dos efeitos do
aditivo sobre a saúde humana e animal e sobre o ambiente;
d) As conclusões dos resultados do estudo dos efeitos do
aditivo sobre as características dos produtos de origem
animal, bem como sobre as suas propriedades nutricionais;
e) Os métodos de detecção e identificação do aditivo e, sempre
que adequado, os requisitos em matéria de monitorização e
um resumo dos resultados dessa monitorização.
4.
Não obstante o disposto no n.o 2, a autoridade deve
fornecer à Comissão e aos Estados-Membros, a seu pedido, toda
a informação de que disponha, incluindo quaisquer informações consideradas confidenciais nos termos do n.o 2.

Qualquer decisão tomada pela autoridade ao abrigo da competência que lhe é atribuída pelo presente regulamento, ou qualquer abstenção sua do exercício dessa competência, pode ser
reapreciada pela Comissão, por sua própria iniciativa ou em
resposta a um pedido de um Estado-Membro ou de qualquer
outra pessoa directa e individualmente interessada.
Para o efeito, deve ser apresentado um pedido à Comissão no
prazo de dois meses a contar da data em que a parte interessada tiver tido conhecimento do acto ou da omissão em causa.
A Comissão toma uma decisão no prazo de dois meses,
pedindo à autoridade, se for caso disso, que revogue a sua
decisão ou repare a sua omissão, num prazo determinado.

Artigo 20.o
Protecção de dados
1. Os dados científicos e outras informações constantes do
processo do pedido de autorização, exigidos ao abrigo do
disposto no artigo 7.o, não podem ser utilizados para benefício
de outro requerente durante um período de 10 anos a contar
da data da autorização, a menos que o requerente anterior
tenha dado o seu acordo à utilização dos referidos dados e
informações.
2. A fim de estimular os esforços tendentes a obter autorizações para as espécies menores relativamente aos aditivos cuja
utilização seja autorizada para outras espécies, o período de
protecção de dados de 10 anos é prorrogado por um ano para
cada espécie menor para a qual seja concedida uma prorrogação da autorização de utilização.
(1) JO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
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3.
O requerente e o requerente anterior tomam todas as
disposições necessárias para chegar a acordo quanto à partilha
da utilização das informações, a fim de não repetir ensaios toxicológicos sobre vertebrados. Se, todavia, não se chegar a acordo
quanto à partilha das informações, a Comissão pode decidir
divulgar as informações necessárias para evitar a repetição de
ensaios toxicológicos sobre vertebrados, garantindo um equilíbrio razoável entre os interesses das partes envolvidas.
4.
Decorrido o período de 10 anos, os resultados da totalidade ou de parte da avaliação efectuada com base nos dados
científicos e noutras informações constantes do processo
podem ser utilizados pela autoridade em benefício de outro
requerente.

L 268/39

3. A Directiva 87/153/CEE é revogada com efeitos a partir
da data de aplicação do presente regulamento. Todavia, o anexo
dessa directiva permanecerá em vigor até à aprovação das
regras de execução referidas no n.o 4 do artigo 7.o do presente
regulamento.
4. As remissões feitas para a Directiva 70/524/CEE são
consideradas como remissões feitas para o presente regulamento.

Artigo 24.o
Sanções

Artigo 21.o
Laboratórios de referência
O Laboratório Comunitário de Referência, bem como as
respectivas competências e funções, são os indicados no anexo
II.
Os requerentes das autorizações relativas a aditivos devem
contribuir para suportar os custos decorrentes das actividades
do Laboratório Comunitário de Referência e do consórcio de
laboratórios nacionais de referência mencionados no anexo II.
As regras de execução do anexo II e quaisquer alterações ao
mesmo anexo são adoptadas nos termos do n.o 2 do artigo 22.o

Os Estados-Membros devem estabelecer as regras relativas às
sanções aplicáveis em caso de infracção às disposições do
presente regulamento e tomar todas as medidas necessárias
para garantir a sua aplicação. As sanções impostas devem ser
efectivas, proporcionadas e dissuasivas.
Os Estados-Membros devem notificar a Comissão dessas regras
e medidas no prazo de 12 meses a contar da data da publicação
do presente regulamento, devendo notificá-la imediatamente de
qualquer alteração que lhes diga respeito.

Artigo 25.o
Medidas transitórias

Artigo 22.o
Comité
1.
A Comissão é assistida pelo Comité Permanente da Cadeia
Alimentar e da Saúde Animal, criado no artigo 58.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002, a seguir designado «comité».
2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 5.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.o
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão 1999/468/
/CE é de três meses.
3.

O comité aprovará o seu regulamento interno.

Artigo 23.o

1. Os pedidos apresentados ao abrigo do artigo 4.o da Directiva 70/524/CEE antes da data de aplicação do presente regulamento devem ser tratados como pedidos ao abrigo do artigo
7.o do presente regulamento sempre que as observações iniciais,
previstas no n.o 4 do artigo 4.o da Directiva 70/524/CEE, ainda
não tiverem sido enviadas à Comissão. Qualquer Estado-Membro que tenha sido seleccionado como relator relativamente a um pedido nestas condições deve transmitir imediatamente o respectivo processo à Comissão. Não obstante o
disposto no n.o 1 do artigo 23.o, esses pedidos continuarão a
ser tratados nos termos do artigo 4.o da Directiva 70/524/CEE
sempre que as observações iniciais, previstas no n.o 4 do artigo
4.o da Directiva 70/524/CEE, já tiverem sido enviadas à
Comissão.
2. As exigências de rotulagem previstas no capítulo III não
são aplicáveis aos produtos que tenham sido legalmente fabricados e rotulados na Comunidade ou que tenham sido legalmente importados para a Comunidade e colocados em livre
prática antes da data de aplicação do presente regulamento.

Revogações
1.
A Directiva 70/524/CEE é revogada com efeitos a partir
da data de aplicação do presente regulamento. No entanto, o
artigo 16.o da Directiva 70/524/CEE permanecerá em vigor até
que a Directiva 79/373/CEE tenha sido revista por forma a
incluir as normas relativas à rotulagem de alimentos para
animais que contenham aditivos.
2.
Os pontos 2.1, 3 e 4 do anexo da Directiva 82/471/CEE
são revogados com efeitos a partir da data de aplicação do
presente regulamento.

Artigo 26.o
Entrada em vigor
1. O presente regulamento entra em vigor 20 dias após o da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
2. O presente regulamento é aplicável 12 meses após a data
da sua publicação.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 22 de Setembro de 2003.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

R. BUTTIGLIONE
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ANEXO I
GRUPOS DE ADITIVOS
1. Na categoria «aditivos tecnológicos», incluem-se os seguintes grupos funcionais:
a) Conservantes: substâncias ou, quando aplicável, os microrganismos que protegem os alimentos para animais
contra a deterioração provocada por microrganismos ou pelos seus metabolitos;
b) Antioxidantes: substâncias que prolongam a duração de conservação dos alimentos para animais e das matérias-primas para a alimentação animal, protegendo-os contra a deterioração provocada pela oxidação;
c) Emulsionantes: substâncias que tornam possível a formação ou a manutenção de uma mistura homogénea de duas
ou mais fases imiscíveis nos alimentos para animais;
d) Estabilizantes: substâncias que tornam possível a manutenção do estado físico-químico dos alimentos para
animais;
e) Espessantes: substâncias que aumentam a viscosidade dos alimentos para animais;
f) Gelificantes: substâncias que dão textura aos alimentos para animais através da formação de um gel;
g) Aglutinantes: substâncias que aumentam a tendência das partículas dos alimentos para animais para aderir;
h) Substâncias para o controlo da contaminação por radionuclídeos: substâncias que inibem a absorção de radionuclídeos ou que favorecem a sua excreção;
i) Antiaglomerantes: substâncias que reduzem a tendência das partículas isoladas de um alimento para aderirem;
j) Reguladores de acidez: substâncias que ajustam o pH dos alimentos para animais;
k) Aditivos de silagem: substâncias, incluindo enzimas ou microrganismos, destinadas a ser incorporadas nos
alimentos para animais para melhorar a produção de silagem;
l) Desnaturantes: substâncias que, quando utilizadas no fabrico de alimentos transformados para animais, permitem
a identificação da origem de géneros alimentícios ou de matérias-primas para a alimentação animal específicos.
2. Na categoria «aditivos organolépticos», incluem-se os seguintes grupos funcionais:
a) Corantes:
i) substâncias que conferem ou restituem a cor dos alimentos para animais,
ii) substâncias que, quando administradas aos animais, conferem a cor aos géneros alimentícios de origem
animal,
iii) substâncias que afectam favoravelmente a cor de peixes ou pássaros ornamentais;
b) Compostos aromatizantes: substâncias cuja inclusão nos alimentos para animais aumenta o seu cheiro e palatabilidade.
3. Na categoria «aditivos nutritivos», incluem-se os seguintes grupos funcionais:
a) Vitaminas, pró-vitaminas e substâncias quimicamente bem definidas de efeito semelhante;
b) Compostos de oligoelementos;
c) Aminoácidos, os seus sais e análogos;
d) Ureia e seus derivados.
4. Na categoria «aditivos zootécnicos», incluem-se os seguintes grupos funcionais:
a) Melhoradores de digestibilidade: substâncias que, quando administradas aos animais, aumentam a digestibilidade
dos alimentos ingeridos, mediante uma acção sobre determinadas matérias presentes;
b) Estabilizadores da flora intestinal: microrganismos ou outras substâncias quimicamente definidas que, quando
administrados aos animais, têm um efeito positivo sobre a flora intestinal;
c) Substâncias que afectam favoravelmente o ambiente;
d) Outros aditivos zootécnicos.
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ANEXO II
COMPETÊNCIAS E TAREFAS DO LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA
1. O Laboratório Comunitário de Referência mencionado no artigo 21.o é o Centro Comum de Investigação (CCI) da
Comissão.
2. Na execução das tarefas referidas no presente anexo, o Centro Comum de Investigação da Comissão poderá ser assistido por um consórcio de laboratórios nacionais de referência.
O CCI será, nomeadamente, responsável por:
— receber, preparar, armazenar e conservar as amostras de referência,
— testar e avaliar ou validar o método de detecção,
— avaliar os dados fornecidos pelo requerente da autorização de colocação no mercado de um aditivo para a alimentação animal, com vista a testar e avaliar ou validar o método de detecção,
— apresentar à Autoridade relatórios completos de avaliação.
3. O Laboratório Comunitário de Referência deverá intervir na resolução de litígios entre os Estados-Membros no que se
refere aos resultados das tarefas enunciadas no presente anexo.

ANEXO III
REQUISITOS ESPECÍFICOS EM MATÉRIA DE ROTULAGEM DE DETERMINADOS ADITIVOS PARA A
ALIMENTAÇÃO ANIMAL E DE PRÉ-MISTURAS
a) Aditivos zootécnicos, coccidiostáticos e histomonostáticos:
— a data-limite de garantia ou a duração de conservação a contar da data de fabrico,
— as instruções de utilização, e
— concentração;
b) Enzimas, para além das indicações referidas supra:
— o nome específico do ou dos componentes activos, de acordo com as respectivas actividades enzimáticas, em
conformidade com a autorização dada,
— o número de identificação da International Union of Biochemistry, e
— em vez de concentração, unidades de actividade (unidades de actividade por grama ou unidades de actividade por
mililitro);
c) Microrganismos:
— a data-limite de garantia ou a duração de conservação a contar da data de fabrico,
— as instruções de utilização,
— a identificação da estirpe, e
— o número de unidades formadoras de colónias por grama;
d) Aditivos nutritivos:
— o teor da substância activa, e
— a data-limite de garantia desse nível ou a duração de conservação a contar da data de fabrico;
e) Aditivos tecnológicos e organolépticos, à excepção das substâncias aromatizantes:
— o teor da substância activa;
f) Substâncias aromatizantes:
— a taxa de inclusão nas pré-misturas.
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ANEXO IV
CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO
1. A quantidade de aditivos que existam igualmente no estado natural em algumas matérias-primas do alimento para
animais será calculada de forma a que a soma dos elementos adicionados e dos elementos presentes naturalmente
não exceda o teor máximo previsto no regulamento de autorização.
2. A mistura de aditivos nas pré-misturas e nos alimentos para animais só será admitida na medida em que for respeitada a compatibilidade físico-química e biológica entre os componentes da mistura, em função dos efeitos desejados.
3. Os suplementos nutricionais, diluídos conforme especificado, não podem conter teores de aditivos que excedam os
fixados para os alimentos completos para animais.
4. No caso das pré-misturas que contenham aditivos de silagem, os termos «aditivos de silagem» deverão ser claramente
acrescentados no rótulo, a seguir a «PRÉ-MISTURA».
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REGULAMENTO (CE) N.o 1832/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro 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 18 de Outubro de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro 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 17 de Outubro 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 ( )

0702 00 00

052
060
096
204
999

96,9
81,9
66,2
96,8
85,5

0707 00 05

052
999

138,1
138,1

0709 90 70

052
999

108,7
108,7

0805 50 10

052
388
524
528
999

88,3
66,6
50,4
56,8
65,5

0806 10 10

052
400
624
999

106,1
194,0
230,3
176,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
096
388
400
512
720
800
804
999

37,8
41,3
75,0
78,4
36,1
48,9
170,3
103,5
73,9

0808 20 50

052
060
064
999

103,9
44,5
63,7
70,7

1

Valor forfetário de importação

(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 1833/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 2003
que fixa as restituições à exportação no sector da carne de suíno
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2759/75 segundo o
seu destino.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(6)

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2759/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum de mercado no sector da carne de
suíno (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1365/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 3,
segundo parágrafo, do seu artigo 13.o,

É conveniente fixar as restituições, tendo em conta as
alterações da nomenclatura para as restituições, estabelecida pelo Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 118/2003 (4).

(7)

É oportuno limitar a concessão da restituição aos
produtos que podem circular livremente no interior da
Comunidade. Por conseguinte, é necessário estabelecer
que, para beneficiar de uma restituição, os produtos
devem ter aposta a marca de salubridade, em conformidade com o previsto, respectivamente, na Directiva 64/
/433/CEE do Conselho (5), com a última redacção que lhe
foi dada pela Directiva 95/23/CE (6), a Directiva 94/65/
/CE do Conselho (7) e a Directiva 77/99/CEE do
Conselho (8), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 97/76/CE (9).

(8)

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

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Nos termos do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o
2759/75, a diferença entre os preços dos produtos referidos no n.o 1 do artigo 1.o daquele regulamento, no
mercado mundial e na Comunidade, pode ser coberta
por uma restituição à exportação.
A aplicação destas regras e critérios à situação actual dos
mercados no sector da carne de suíno implica a fixação
da restituição do modo que se segue.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
(3)

(4)

(5)

Em relação aos produtos do código NC 0210 19 81 é
conveniente fixar a restituição a um nível que tenha em
conta, por um lado, as características qualitativas dos
produtos deste código e, por outro, a evolução previsível
dos custos de produção no mercado mundial. É conveniente, no entanto, assegurar a manutenção da participação da Comunidade no comércio internacional em
relação a determinados produtos típicos italianos do
código NC 0210 19 81.
Devido às condições de concorrência existentes em
determinados países terceiros que são tradicionalmente
os importadores mais importantes dos produtos do
código NC 1601 00 e do código NC 1602, é conveniente prever, em relação a estes produtos, um montante
que tenha em conta esta situação. É conveniente, no
entanto, assegurar que a restituição só seja concedida
sobre o peso líquido das matérias comestíveis,
excluindo-se o peso dos ossos eventualmente contidos
nestes preparados.
Por força do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 2759/
/75, a situação do mercado mundial ou as exigências
específicas de certos mercados podem tornar necessária
a diferenciação da restituição aos produtos enumerados
no

(1) JO L 282 de 1.11.1975, p. 1.
(2) JO L 156 de 29.6.2000, p. 5.

Artigo 1.o
A lista dos produtos para a exportação dos quais é concedida a
restituição referida no artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o
2759/75 e os montantes dessa restituição são fixados no
anexo.
Os produtos devem cumpriar as condições de marcação de
salubridade respectivas, previstas:
— no anexo I, capítulo XI, da Directiva 64/433/CEE,
— no anexo I, capítulo VI, da Directiva 94/65/CE,
— no anexo B, capítulo VI, da Directiva 77/99/CEE.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 20 de Outubro de
2003.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

JO L 366 de 24.12.1987, p. 1.
JO L 20 de 24.1.2003, p. 3.
JO 121 de 29.7.1964, p. 2012/64.
JO L 243 de 11.10.1995, p. 7.
JO L 368 de 31.12.1994, p. 10.
JO L 26 de 31.1.1977, p. 85.
JO L 10 de 16.1.1998, p. 25.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 17 de Outubro de 2003, que fixa as restituições à exportação no sector da
carne de suíno
Código do produto

Destino

Unidade de medida

Montante das restituições

0210 11 31 9110

P05

EUR/100 kg

67,50

0210 11 31 9910

P05

EUR/100 kg

67,50

0210 19 81 9100

P05

EUR/100 kg

71,50

0210 19 81 9300

P05

EUR/100 kg

56,50

1601 00 91 9120

P05

EUR/100 kg

20,50

1601 00 99 9110

P05

EUR/100 kg

15,50

1602 41 10 9110

P05

EUR/100 kg

30,50

1602 41 10 9130

P05

EUR/100 kg

18,00

1602 42 10 9110

P05

EUR/100 kg

24,00

1602 42 10 9130

P05

EUR/100 kg

18,00

1602 49 19 9130

P05

EUR/100 kg

18,00

NB: 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 27.3.2002, p. 1), alterado.
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento da Comissão (CE) n.o 1779/2002 (JO L 269 de
5.10.2002, p. 6).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
P05 todos os destinos, com excepção de: República Checa, República Eslovaca, Hungria, Polónia, Bulgária, Letónia,
Estónia, Lituânia.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1834/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 2003
respeitante aos certificados de importação em relação aos produtos do sector da carne de bovino
originários do Botsuana, do Quénia, de Madagáscar, da Suazilândia, do Zimbabué e da Namíbia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

de produtos à base de carne provenientes de países
terceiros (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 807/2003 (4),

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2286/2002 do
Conselho, de 10 de Dezembro de 2002, que fixa o regime
aplicável aos produtos agrícolas e às mercadorias resultantes da
sua transformação originários dos Estados da África, das
Caraíbas e do Pacífico (ACP) e que revoga o Regulamento (CE)
n.o 1706/98 (1), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1918/98 da Comissão,
de 9 de Setembro de 1998, que fixa as normas de execução no
sector da carne de bovino do Regulamento (CE) n.o 1706/98
do Conselho, relativo ao regime aplicável aos produtos
agrícolas e a certas mercadorias resultantes da transformação
de produtos agrícolas originários dos Estados de África, das
Caraíbas e do Pacífico (ACP), e revoga o Regulamento (CE) n.o
589/96 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os seguintes Estados-Membros emitem, em 21 de Outubro de
2003, os certificados de importação respeitantes aos produtos
do sector da carne de bovino, expressos em carne desossada,
originários de determinados Estados de África, das Caraíbas e
do Pacífico, em relação às quantidades e aos países de origem a
seguir indicados:
Alemanha:
— 550 toneladas originárias do Botsuana,
— 580 toneladas originárias da Namíbia.
Reino Unido:
— 90 toneladas originárias da Namíbia,
— 10 toneladas originárias da Suazilândia.

(1)

(2)

(3)

(4)

O artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1918/98 prevê a
possibilidade de emitir certificados de importação em
relação aos produtos do sector da carne de bovino.
Todavia, as importações devem realizar-se nos limites
das quantidades previstas para cada um destes países
terceiros exportadores.
Os pedidos de certificados apresentados de 1 a 10 de
Outubro de 2003, expressos em carne desossada, nos
termos do Regulamento (CE) n.o 1918/98, no que se
refere aos produtos originários do Botsuana, Quénia,
Madagáscar, Suazilândia, Zimbabué e Namíbia não são
superiores às quantidades disponíveis para estes Estados.
É, por isso, possível emitir certificados de importação
para as quantidades pedidas.
É conveniente proceder à fixação das restantes quantidades em relação às quais podem ser pedidos certificados
a partir de 1 de Novembro de 2003, no âmbito da quantidade total de 52 100 toneladas.
Afigura-se útil recordar que o presente regulamento não
prejudica a Directiva 72/462/CEE do Conselho, de 12 de
Dezembro de 1972, relativa aos problemas sanitários e
de polícia sanitária na importação de animais das espécies bovina, suína, ovina e caprina e de carnes frescas ou

(1) JO L 348 de 21.12.2002, p. 5.
(2) JO L 250 de 10.9.1998, p. 16.

Artigo 2.o
Podem ser apresentados pedidos de certificado, nos termos do
disposto no n.o 2 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1918/
/98, no decurso dos 10 primeiros dias do mês de Novembro de
2003, em relação às seguintes quantidades de carne de bovino
desossada:
Botsuana:

11 585,5 toneladas,

Quénia:

142 toneladas,

Madagáscar:

7 579 toneladas,

Suazilândia:

2 748 toneladas,

Zimbabué:

9 100 toneladas,

Namíbia:

3 820 toneladas.

Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 de Outubro de
2003.
(3) JO L 302 de 31.12.1972, p. 28.
(4) JO L 122 de 16.5.2003, p. 36.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura
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REGULAMENTO (CE) N.o 1835/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 2003
que determina em que medida pode ser dado seguimento aos pedidos de entrega de certificados de
exportação depositados no mês de Outubro de 2003 em relação a produtos do sector da carne de
bovino que beneficiam de um tratamento especial na importação num país terceiro
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1445/95 da Comissão,
de 26 de Junho de 1995, que estabelece as normas de execução
do regime dos certificados de importação e de exportação no
sector da carne de bovino e que revoga o Regulamento (CEE)
n.o 2377/80 (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 852/2003 (2), e, nomeadamente, o n.o 8
do seu artigo 12.o,
Considerando o seguinte:

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Não foi apresentado qualquer pedido de certificado de exportação em relação à carne de bovino referida no Regulamento
(CEE) n.o 2973/79, no que respeita ao quarto trimestre de
2003.
Artigo 2.o

(1)

O Regulamento (CE) n.o 1445/95 determina no seu
artigo 12.o as modalidades relativas aos pedidos de certificados de exportação em relação aos produtos referidos
no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2973/79 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n.o 3434/87 (4).

Podem ser depositados pedidos de certificados em relação à
carne referida no artigo 1.o, nos termos do artigo 12.o do Regulamento (CE) n.o 1445/95, durante os 10 primeiros dias do
primeiro trimestre de 2004, em relação à seguinte quantidade:
1 250 toneladas.

(2)

O Regulamento (CEE) n.o 2973/79 fixou a quantidade de
carne que pode ser exportada no âmbito do dito regime
para o quarto trimestre de 2003. Não foram pedidos
certificados de exportação para a carne de bovino,

Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 de Outubro de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

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

JO L
JO L
JO L
JO L

143 de
123 de
336 de
327 de

27.6.1995, p. 35.
17.5.2003, p. 9.
29.12.1979, p. 44.
18.11.1987, p. 7.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1836/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 2003
que fixa os preços mínimos de venda de manteiga no que respeita ao 128.o concurso especial efectuado no âmbito do concurso permanente previsto no Regulamento (CE) n.o 2571/97
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

da manteiga, bem como um montante máximo da ajuda
para a nata, a manteiga e a manteiga concentrada, que
podem ser diferenciados segundo o destino, o teor de
matéria gorda de manteiga e a via de utilização, ou é
decidido não dar seguimento ao concurso. O ou os
montantes das garantias de transformação devem ser
fixados em conformidade.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo à organização
comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003 (2) e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,

(2)

O Comité de Gestão do Leite e dos Produtos Lácteos não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido
pelo seu presidente,

Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 2571/97
da Comissão, de 15 de Dezembro de 1997, relativo à
venda a preço reduzido de manteiga e à concessão de
uma ajuda à nata, à manteiga e à manteiga concentrada
destinadas ao fabrico de produtos de pastelaria, de
gelados alimentares e de outros produtos alimentares (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 635/2000 (4), os organismos de intervenção procedem, por concurso, à venda de certas quantidades de manteiga de intervenção que detêm e à
concessão de uma ajuda à nata, à manteiga e à manteiga
concentrada. O artigo 18.o do citado regulamento dispõe
que, tendo em conta as propostas recebidas para cada
concurso especial, é fixado um preço mínimo de venda

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em relação ao 128.o concurso especial no âmbito do concurso
permanente previsto pelo Regulamento (CE) n.o 2571/97, os
preços mínimos de venda de manteiga de intervenção, bem
como os montantes das garantias de transformação, são fixados
como indicado no quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 18 de Outubro de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro 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. 48.
122 de 16.5.2003, p. 1.
350 de 20.12.1997, p. 3.
76 de 25.3.2000, p. 9.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 17 de Outubro de 2003, que fixa os preços mínimos de venda da manteiga no
que respeita ao 128.o concurso especial efectuado no âmbito do concurso permanente previsto no Regulamento
(CE) n.o 2571/97
(EUR/100 kg)
Fórmula

A
Com
marcadores

Sem
marcadores

Com
marcadores

Sem
marcadores

Em natureza

219

217

—

217

Concentrada

218

—

—

—

Em natureza

126

126

—

126

Concentrada

126

—

—

—

Via de utilização

Preço
mínimo de
venda

Manteiga
≥ 82 %

B

Garantia de transformação
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REGULAMENTO (CE) N.o 1837/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 2003
que fixa os montantes máximos de ajuda à nata, à manteiga e à manteiga concentrada no que
respeita ao 128.o concurso especial efectuado no âmbito do concurso permanente previsto no
Regulamento (CE) n.o 2571/97
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

da manteiga, bem como um montante máximo da ajuda
para a nata, a manteiga e a manteiga concentrada, que
podem ser diferenciados segundo o destino, o teor de
matéria gorda de manteiga e a via de utilização, ou é
decidido não dar seguimento ao concurso. O ou os
montantes das garantias de transformação devem ser
fixados em conformidade.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo à organização
comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003 (2) e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,

(2)

O Comité de Gestão do Leite e dos Produtos Lácteos não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido
pelo seu presidente,

Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 2571/97
da Comissão, de 15 de Dezembro de 1997, relativo à
venda a preço reduzido de manteiga e à concessão de
uma ajuda à nata, à manteiga e à manteiga concentrada
destinadas ao fabrico de produtos de pastelaria, de
gelados alimentares e de outros produtos alimentares (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 635/2000 (4), os organismos de intervenção procedem, por concurso, à venda de certas quantidades de manteiga de intervenção que detêm e à
concessão de uma ajuda à nata, à manteiga e à manteiga
concentrada. O artigo 18.o do citado regulamento dispõe
que, tendo em conta as propostas recebidas para cada
concurso especial, é fixado um preço mínimo de venda

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em relação ao 128.o concurso especial no âmbito do concurso
permanente previsto pelo Regulamento (CE) n.o 2571/97, o
montante máximo das ajudas, bem como os montantes das
garantias de transformação, são fixados como indicado no
quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 18 de Outubro de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro 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. 48.
122 de 16.5.2003, p. 1.
350 de 20.12.1997, p. 3.
76 de 25.3.2000, p. 9.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 17 de Outubro de 2003, que fixa os montantes máximos de ajuda à nata, à
manteiga e à manteiga concentrada no que respeita ao 128.o concurso especial efectuado no âmbito do concurso
permanente previsto no Regulamento (CE) n.o 2571/97
(EUR/100 kg)
Fórmula
Via de utilização

Montante
máximo da
ajuda

Garantia de
transformação

A
Com
marcadores

B
Sem marcadores

Com
marcadores

Sem marcadores

Manteiga ≥ 82 %

79

75

—

71

Manteiga < 82 %

77

72

—

—

Manteiga concentrada

98

91

97

89

Nata

—

—

34

31

Manteiga

91

—

—

—

113

—

113

—

—

—

39

—

Manteiga concentrada
Nata

18.10.2003

Jornal Oficial da União Europeia

PT

L 268/55

REGULAMENTO (CE) N.o 1838/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 2003
que fixa o montante máximo de ajuda à manteiga concentrada para o 300.o concurso especial
efectuado no âmbito do concurso permanente previsto no Regulamento (CEE) n.o 429/90
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Convém fixar, em função das ofertas recebidas, o
montante máximo da ajuda ao nível referido a seguir e
determinar em consequência a garantia de destino.

(3)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Leite e dos Produtos Lácteos,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo à organização
comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003 (2), e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 429/90
da Comissão, de 20 de Fevereiro de 1990, relativo à
concessão por concurso de uma ajuda à manteiga
concentrada destinada ao consumo directo na Comunidade (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 124/1999 (4), os organismos de
intervenção efectuam um concurso permanente com
vista à concessão de uma ajuda à manteiga concentrada;
o artigo 6.o do referido regulamento prevê que, atendendo às propostas recebidas para cada concurso especial, seja fixado um montante máximo da ajuda para a
manteiga concentrada com teor mínimo de matéria
gorda de 96 % ou decidido não dar seguimento ao
concurso; o montante da garantia de destino deve ser
fixado em conformidade.

Artigo 1.o
Para o 300.o concurso especial no âmbito do concurso permanente previsto pelo Regulamento (CEE) n.o 429/90, o montante
máximo da ajuda e o montante da garantia de destino são
fixados do seguinte modo:
— montante máximo da ajuda:
— garantia de destino:

112 EUR/100 kg.
Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor em 18 de Outubro de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro 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. 48.
122 de 16.5.2003, p. 1.
45 de 21.2.1990, p. 8.
16 de 21.1.1999, p. 19.

97 EUR/100 kg,
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REGULAMENTO (CE) N.o 1839/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 2003
relativo ao quadragésimo sétimo concurso especial efectuado no âmbito do concurso permanente
referido no Regulamento (CE) n.o 2799/1999
(2)

Nos termos do artigo 30.o do Regulamento (CE) n.o
2799/1999, tendo em conta as ofertas recebidas em
relação a cada concurso especial, é fixado um preço
mínimo de venda ou decide-se não dar seguimento ao
concurso.

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo à organização
comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003 da Comissão (2) e, nomeadamente, o
seu artigo 10.o,

(3)

Após o exame das propostas recebidas, decidiu-se não
dar seguimento ao concurso.

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Leite e dos Produtos Lácteos,

Considerando o seguinte:

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

(1)

Nos termos do artigo 26.o do Regulamento (CE) n.o
2799/1999 da Comissão, de 17 de Dezembro de 1999,
que estabelece normas de execução do Regulamento (CE)
n.o 1255/1999 do Conselho no que se refere à concessão
de uma ajuda ao leite desnatado e ao leite em pó desnatado à alimentação animal e à venda deste último (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2238/2002 (4), os organismos de intervenção puseram em concurso permanente certas quantidades de leite em pó desnatado que detinham.

Artigo 1.o
Não é dado seguimento ao quadragésimo sétimo concurso
especial, efectuado a título do Regulametno (CE) n.o 2799/1999
e cujo prazo para apresentação das propostas terminou em 14
de Outubro de 2003.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 18 de Outubro de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L

160 de
122 de
340 de
341 de

26.6.1999, p. 48.
16.5.2003, p. 1.
31.12.1999, p. 3.
17.12.2002, p. 11.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1840/2003 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 2003
relativo à suspensão da pesca do tamboril pelos navios arvorando pavilhão de Espanha
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
806/2003 (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 das
capturas (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1754/2003 (4), estabelece quotas
de tamboril 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 tamboril nas águas das zonas
CIEM VIIIa,b,d,e, efectuadas por navios arvorando
pavilhão de Espanha ou registados em Espanha, atingiram a quota atribuída para 2003. A Espanha proibiu a
pesca desta unidade populacional a partir de 8 de
Outubro de 2003. É, por conseguinte, conveniente reter
essa data,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas de tamboril nas águas das zonas
CIEM VIIIa,b,d,e, efectuadas pelos navios arvorando pavilhão de
Espanha ou registados em Espanha, esgotaram a quota atribuída a Espanha para 2003.
É proibida a pesca de tamboril nas águas das zonas CIEM
VIIIa,b,d,e, por navios arvorando pavilhão de Espanha ou registados em Espanha, 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 no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável com efeitos desde 8 de Outubro de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 2003.
Pela Comissão
Jörgen HOLMQUIST

Director-Geral da Pesca

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

JO L
JO L
JO L
JO L
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REGULAMENTO (CE) N.o 1841/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 2003
que altera, no respeitante ao potencial de produção, o Regulamento (CE) n.o 1227/2000 que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do Conselho que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n. 1493/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/
/2003 (2), e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 7.o e os seus
artigos 15.o e 23.o,
o

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1227/2000 da Comissão (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1203/2003 (4), fixou a data-limite do
período referido no n.o 3, alínea b), do artigo 2.o do
Regulamento (CE) n.o 1493/1999, durante o qual um
produtor obtém direitos de replantação após a plantação
da superfície em causa. Atendendo a que a data de aplicação do procedimento previsto no n.o 3 do artigo 2.o
do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 foi prorrogada,
importa prorrogar a referida data-limite em conformidade.
De forma a permitir a determinação eficaz das verbas
previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 14.o do Regulamento
(CE) n.o 1493/1999, é conveniente alterar a data das
comunicações anuais dos Estados-Membros à Comissão,
bem como estabelecer a data a utilizar para a determinação das despesas efectivamente realizadas e das
despesas liquidadas.
Importa também adaptar a apresentação normalizada
dos dados e informações que os Estados-Membros
devem enviar à Comissão no respeitante à classificação
das castas.

(4)

Importa, pois, alterar o Regulamento (CE) n.o 1227/
/2000 em conformidade.

(5)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 1227/2000 é alterado do seguinte
modo:
1. No n.o 5 do artigo 2.o, a data «15 de Julho de 2002» é
substituída pela data «30 de Junho de 2004».
2. No n.o 1 do artigo 16.o, a frase introdutória e as alíneas a) e
b) passam a ter a seguinte redacção:
«No respeitante ao regime de reestruturação e reconversão,
os Estados-Membros remeterão anualmente à Comissão, até
10 de Julho:
a) Uma declaração das despesas efectivamente realizadas até
30 de Junho do exercício financeiro em curso, bem
como a superfície total abrangida;
b) Uma declaração das despesas liquidadas até 30 de Junho
do exercício financeiro em curso, bem como a superfície
total abrangida;»
3. No anexo, o quadro 9 («Classificação das castas destinadas à
produção de vinho») é substituído pelo quadro constante do
anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
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JO L
JO L
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ANEXO

1. Comunicação anual numa data do ano escolhida pelo Estado-Membro, precisando as alterações em relação ao ano
anterior (n.os 4 e 9 do artigo 20.o do presente regulamento).
2. Os Estados-Membros poderão adaptar o quadro ao seu sistema de classificação de castas.»
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REGULAMENTO (CE) N.o 1842/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 2003
que fixa, para o exercício contabilístico de 2004 do FEOGA, secção «Garantia», as taxas de juro a
aplicar no cálculo das despesas de financiamento das intervenções que consistem na compra,
armazenagem e escoamentos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

O n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 411/88
prevê a fixação de uma taxa de juro específica para um
Estado-Membro que tenha suportado durante, pelo
menos, seis meses uma taxa de juro inferior à taxa de
juro uniforme fixada para a Comunidade. Na ausência de
comunicação dessas taxas por um Estado-Membro antes
do fim do exercício, a taxa de juro a aplicar será determinada com base na taxa de juro de referência que
consta no anexo do referido regulamento.

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité do FEOGA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1883/78 do
Conselho, de 2 de Agosto de 1978, relativo às regras gerais
sobre o financiamento das intervenções pelo Fundo Europeu de
Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), secção
«Garantia» (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1259/96 (2), e, nomeadamente, o
primeiro parágrafo do seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 411/88 da
Comissão, de 12 de Fevereiro de 1988, relativo ao
método e às taxas de juro a aplicar no cálculo das
despesas de financiamento das intervenções que
consistem em compras, armazenagem e escoamento (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2623/1999 (4), prevê que a taxa de juro
uniforme utilizada no cálculo das despesas de financiamento das intervenções corresponderá às taxas Euribor a
três e a 12 meses, com a ponderação de um terço e dois
terços, respectivamente.
A Comissão fixa essa taxa antes do início de cada
exercício contabilístico do Fundo Europeu de Orientação
e de Garantia Agrícola (FEOGA), secção «Garantia», com
base nas taxas de juro verificadas nos seis meses anteriores à fixação.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Relativamente às despesas imputáveis ao exercício de 2004 do
FEOGA, secção «Garantia»:
1. A taxa de juro prevista no artigo 3.o do Regulamento (CEE)
n.o 411/88 é fixada em 2,3 %.
2. A taxa de juro específica prevista no artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 411/88 é fixada em 2,2 % para Itália.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável a partir de 1 de Outubro de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
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REGULAMENTO (CE) N.o 1843/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 2003
que fixa os coeficientes de depreciação a aplicar na compra dos produtos agrícolas à intervenção
para o exercício de 2004
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1883/78 do
Conselho, de 2 de Agosto de 1978, relativo às regras gerais
sobre o financiamento das intervenções pelo Fundo Europeu de
Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), secção Garantia (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1259/96 (2), e, nomeadamente, o n.o 1, segunda frase, do
seu artigo 8.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Nos termos do disposto no artigo 8.o do Regulamento
(CEE) n.o 1883/78, a depreciação de produtos agrícolas
armazenados em intervenção pública deve efectuar-se no
momento da sua compra. A percentagem de depreciação
corresponde, no máximo, à diferença entre o preço de
compra e o preço de escoamento previsível para cada
produto dado.
A Comissão, por força do n.o 3 do artigo 8.o do Regulamento (CEE) n.o 1883/78, pode limitar a depreciação, no
momento da compra, a uma fracção dessa percentagem
de depreciação, que não pode ser inferior a 70 % da
depreciação total. Afigura-se conveniente fixar, para o
exercício contabilístico de 2004 e em relação a alguns
produtos, os coeficientes a aplicar pelos organismos de
intervenção aos valores de compra mensais desses
produtos, para que os referidos organismos possam
constatar os montantes da depreciação.

(3)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité do FEOGA,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. Para os produtos que constam do anexo e que, na
sequência de uma compra em intervenção pública deram
entrada em armazém ou foram tomadas a cargo pelos organismos de intervenção entre 1 de Outubro de 2003 e 30 de
Setembro de 2004, proceder-se-á a uma depreciação do seu
valor que cubra a diferença entre o preço de compra e o preço
previsível de venda desses produtos.
2. Para estabelecer os montantes da depreciação, os organismos de intervenção aplicarão aos valores dos produtos
comprados em cada mês os coeficientes que constam do anexo.
3. Os montantes das despesas assim determinados serão
comunicados à Comissão no âmbito das declarações estabelecidas por força do Regulamento (CEE) n.o 296/96 da
Comissão (3).
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável a partir de 1 de Outubro de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 216 de 5.8.1978, p. 1.
(2) JO L 163 de 2.7.1996, p. 10.
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ANEXO
COEFICIENTES DE DEPRECIAÇÃO A APLICAR AOS VALORES DAS COMPRAS MENSAIS
Produtos

Coeficientes

Trigo mole panificável

—

Cevada

—

Centeio

0,20

Milho

0,10

Sorgo

0,10

Arroz paddy

0,40

Álcool

0,65

Manteiga

0,45

Leite em pó desnatado

0,20

Quartos de carne de bovino

0,25

Carne de bovino desossada

0,25
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REGULAMENTO (CE) N.o 1844/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 2003
relativo à emissão de certificados de importação de alho para o trimestre de 1 de Dezembro de
2003 a 29 de Fevereiro de 2004
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 47/2003 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 565/2002 da
Comissão, de 2 de Abril de 2002, que determina o modo de
gestão dos contingentes pautais e institui um regime de certificados de origem relativamente ao alho importado de países
terceiros (3), e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 8.o,
Considerando o seguinte:
(1)

As quantidades para as quais foram apresentados
pedidos de certificados pelos importadores tradicionais e
pelos novos importadores em 13 e 14 de Outubro de
2003, a título do n.o 2 do artigo 5.o do Regulamento
(CE) n.o 565/2002, excedem as quantidades disponíveis
para os produtos originários da China, da Argentina e de
todos os países terceiros com excepção da China e da
Argentina.

(2)

Importa, pois, determinar em que medida podem ser
satisfeitos os pedidos de certificados transmitidos à
Comissão em 16 de Outubro de 2003 e fixar as datas

até às quais deverá ser suspensa a emissão de certificados, em função das categorias de importadores e da
origem dos produtos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os pedidos de certificados de importação apresentados a título
do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 565/2002 em
13 e 14 de Outubro de 2003 transmitidos à Comissão em 16
de Outubro de 2003, são satisfeitos até às percentagens das
quantidades solicitadas constantes do anexo I.
Artigo 2.o
No respeitante à categoria de importadores e à origem em
causa, não será dado seguimento aos pedidos de certificados de
importação a título do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE)
n.o 565/2002, relativos ao trimestre de 1 de Dezembro de
2003 a 29 de Fevereiro de 2004, apresentados após 14 de
Outubro de 2003 e antes da data constante do anexo II.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor em 18 de Outubro de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 297 de 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 7 de 11.1.2003, p. 64.
(3) JO L 86 de 3.4.2002, p. 11.
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ANEXO I
Percentagens de atribuição
Origem dos produtos
China

Países terceiros com
excepção da China e da
Argentina

Argentina

— importadores tradicionais
[alínea c) do artigo 2.o do Regulamento
(CE) n.o 565/2002]

14,766 %

100,000 %

100,000 %

— novos importadores
[alínea e) do artigo 2.o do Regulamento
(CE) n.o 565/2002]

0,781 %

14,219 %

5,356 %

X: No respeitante a esta origem, não existe contingente para o trimestre em causa.
—: Não foi apresentado à Comissão qualquer pedido de certificado.

ANEXO II
Datas
Origem dos produtos
China

Países terceiros com
excepção da China e da
Argentina

Argentina

— importadores tradicionais
[alínea c) do artigo 2.o do Regulamento
(CE) n.o 565/2002]

29.2.2004

—

—

— novos importadores
[alínea e) do artigo 2.o do Regulamento
(CE) n.o 565/2002]

29.2.2004

5.1.2004

5.1.2004
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REGULAMENTO (CE) N.o 1845/2003 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 2003
que rectifica o Regulamento (CE) n.o 1828/2003 que fixa os direitos de importação no sector do
arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a organização
comum de mercado do arroz (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 411/2002 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1503/96 da Comissão,
de 29 de Julho de 1996, que estabelece as normas de execução
do Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho no que respeita
aos direitos de importação no sector do arroz (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1298/
/2002 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:

Uma verificação revelou a existência de um erro no anexo I do
Regulamento (CE) n.o 1828/2003 da Comissão (5). É, pois,
necessário rectificar o regulamento em causa,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo I do Regulamento (CE) n.o 1828/2003 será substituido
pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 18 de Outubro de
2003.
É aplicável a partir de 16 de Outubro de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

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

JO L
JO L
JO L
JO L
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189 de 18.7.2002, p. 8.

(5) JO L 265 de 16.10.2003, p. 31.
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ANEXO I
Direitos de importação aplicáveis ao arroz e às trincas
(em EUR/t)
Direitos de importação ( )
5

Código NC

Países terceiros
(excepto ACP e Bangladesh) (3)

ACP (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
Índia e Paquistão (6)

Egipto (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

264,00

86,06

127,66

1006 30 21

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 23

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 25

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 44

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 46

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 48

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 63

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 65

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 94

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 96

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

7

14,00

198,00

198,00
14,00

198,00

(1) No que se refere às importações de arroz, originário dos Estados ACP, o direito de importação é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos (CE) n.o
2286/2002 do Conselho (JO L 345 de 10.12.2002, p. 5) e (CE) n.o 638/2003 da Comissão (JO L 93 de 9.4.2003, p. 3), alterado.
(2) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 1706/98, os direitos de importação não são aplicados aos produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do
Pacífico (ACP) e importados directamente para o departamento ultramarino da Reunião.
(3) O direito de importação de arroz para o departamento ultramarino da Reunião é definido no n.o 3, do artigo 11.o, do Regulamento (CE) n.o 3072/95.
(4) No que se refere às importações de arroz, à excepção das trincas de arroz (código NC 1006 40 00), originário do Bangladesh, o direito de importação é aplicável no
âmbito do regime definido pelos Regulamentos n.o 3491/90 do Conselho (JO L 337 de 4.12.1990, p. 1) e (CEE) n.o 862/91 da Comissão (JO L 88 de 9.4.1991, p. 7),
alterado.
(5) A importação de produtos originários dos países e territórios ultramarinos (PTU) está isenta de direitos de importação, em conformidade com o n.o 1 do artigo 101.o da
Decisão 91/482/CEE do Conselho (JO L 263 de 19.9.1991, p. 1), alterada.
(6) Em relação ao arroz descascado da variedade Basmati de origem indiana e paquistanesa, redução de 250 EUR/t [artigo 4.oA do Regulamento (CE) n.o 1503/96, alterado].
(7) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum.
(8) No que se refere às importações de arroz, originário e proveniente do Egipto, o direito de importação é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos
(CE) n.o 2184/96 do Conselho (JO L 292 de 15.11.1996, p. 1) e (CE) n.o 196/97 da Comissão (JO L 31 de 1.2.1997, p. 53).
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 7 de Outubro de 2003
relativa à celebração de um Acordo sob a forma de Troca de Cartas entre a Comunidade Europeia
e a República da Croácia respeitante ao sistema de ecopontos a aplicar ao tráfego da Croácia em
trânsito na Áustria a partir de 1 de Janeiro de 2003
(2003/740/CE)
O referido acordo deve ser aprovado,

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(4)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 71.o, conjugado com o
seu artigo 300.o, n.o 2, primeiro parágrafo, primeiro período, e
n.o 3, primeiro parágrafo,

DECIDE:

Tendo em conta a proposta da Comissão,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (1),
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Acordo Provisório sobre o Comércio e Matérias
Conexas entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a
República da Croácia, por outro (2), e, nomeadamente, a
alínea b) do n.o 2 do seu artigo 2.o do Protocolo n.o 6
relativo ao tráfego rodoviário em trânsito, prevê a aplicação de um sistema de ecopontos equivalente ao estabelecido no artigo 11.o do Protocolo n.o 9 do Acto de
Adesão de 1994.
A Comissão negociou em nome da Comunidade um
acordo sob a forma de Troca de Cartas entre a Comunidade Europeia e a República da Croácia que estabelece o
método de cálculo e as regras e procedimentos específicos para a gestão e controlo dos ecopontos.
O referido acordo foi assinado, em nome da Comunidade, em 17 de Julho de 2003, sob reserva da sua eventual celebração em data ulterior, em conformidade com
a Decisão 2003/440/CE do Conselho (3).

(1) Parecer emitido em 15 de Maio de 2003 (ainda não publicado no
Jornal Oficial).
(2) JO L 330 de 14.12.2001, p. 3.
(3) JO L 150 de 18.6.2003, p. 32.

Artigo 1.o
É aprovado, em nome da Comunidade, o Acordo sob a forma
de Troca de Cartas entre a Comunidade Europeia e a República
da Croácia respeitante ao sistema de ecopontos a aplicar ao
tráfego da Croácia em trânsito na Áustria a partir de 1 de
Janeiro de 2003.
O texto do Acordo sob forma de Troca de Cartas acompanha a
presente decisão (4).
Artigo 2.o
A presente decisão será publicada no Jornal Oficial da União
Europeia.

Feito no Luxemburgo, em 7 de Outubro de 2003.
Pelo Conselho
O Presidente
G. TREMONTI

(4) Para o texto do acordo, ver JO L 150 de 18.6.2003, p. 33. O acordo
foi assinado pela Croácia em 1 de Agosto de 2003.
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Informação relativa à entrada em vigor do acordo que altera o protocolo ao Acordo Europeu que
cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
República da Hungria, por outro, sobre a avaliação da conformidade e a aceitação de produtos
industriais (PECA)
O acordo que altera o protocolo ao Acordo Europeu que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Hungria, por outro, sobre a avaliação da
conformidade e a aceitação de produtos industriais (PECA) que o Conselho decidiu concluir em 22 de
Setembro de 2003 (1), entra em vigor em 1 de Novembro de 2003, uma vez que os procedimentos
previstos no artigo 2.o do acordo foram concluídos em 29 de Setembro de 2003.

(1) JO L 256 de 9.10.2003, p. 20.
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 13 de Agosto de 2003
relativa a um processo nos termos do artigo 82.o do Tratado CE
(Processo COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: medidas provisórias)
[notificada com o número C(2003) 2920]
(Apenas faz fé o texto em língua inglesa)

(2003/741/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Após consulta do Comité Consultivo em matéria de acordos,
decisões e práticas concertadas e de posições dominantes,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Considerando o seguinte:
Tendo em conta o Regulamento n.o 17 do Conselho, de 6 de
Fevereiro de 1962, primeiro Regulamento de execução dos
artigos 85.o e 86.o do Tratado (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1/2003 (2), e, nomeadamente, os seus artigos 3.o e 16.o,

Tendo em conta a decisão da Comissão de 8 de Março de 2001
de dar início a um processo no presente caso,

Tendo em conta a Decisão 2002/165/CE da Comissão (3), adoptada com base no Regulamento n.o 17 e, em especial, nos
poderes da Comissão, previstos no seu artigo 3.o, de adoptar
medidas provisórias, dirigida e notificada à IMS Health no
âmbito do presente processo,

Tendo em conta o pedido de retirada da decisão, apresentado
pela IMS Health em 31 de Outubro de 2002,

Tendo sido dada à IMS Health, à NDC Health e à AzyX a oportunidade de apresentarem as suas observações quanto à possibilidade de a Comissão retirar as medidas provisórias devido à
inexistência de urgência,

Tendo em conta o relatório final do auditor neste processo (4),
(1)
(2)
(3)
(4)

JO L 13 de 21.2.1962, p. 204/62.
JO L 1 de 4.1.2003, p. 1.
JO L 59 de 28.2.2002, p. 18.
JO C 250 de 18.10.2003.

(1)

A IMS Health criou, em colaboração com a indústria
farmacêutica e durante um longo período de tempo,
uma estrutura modular para a apresentação de serviços
de dados relativos à prescrição e vendas regionais de
medicamentos na Alemanha. A Comissão concluiu, na
sua decisão de 3 de Julho de 2001, que esta estrutura
constituía a norma de facto do sector e que era como tal
reconhecida pelas empresas farmacêuticas. A necessidade
de dados comparáveis e compatíveis, a possível perda da
relação entre os delegados de informação médica e os
médicos, a alteração dos contratos de trabalho dos delegados de informação médica e os custos necessários para
alterar os suportes lógicos e as aplicações baseados na
estrutura de 1 860 módulos, caso as empresas farmacêuticas mudassem para outra estrutura modular, foram
considerados um obstáculo significativo que impedia que
tais empresas o fizessem. Além disso, as limitações
técnicas e outras, como a necessidade de utilização de
fronteiras administrativas, a lei relativa à protecção dos
dados e a incerteza quanto à possibilidade, no âmbito da
legislação relativa aos direitos de autor, de vender dados
através de uma outra estrutura baseada nos códigos
postais, limitavam seriamente as possibilidades de criar
outras estruturas modulares comercializáveis. Em especial, o Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal do Land
de Francoforte) proferiu, entre Outubro e Dezembro de
2000, injunções separadas que proibiam a NDC Health
(NDC) (uma empresa americana multinacional), a AzyX
(uma empresa belga de muito menores dimensões) e a
Pharma Intranet Information (PI, agora uma filial da
NDC) — concorrentes da IMS no mercado dos serviços
de dados das vendas regionais de medicamentos — de
utilizar estruturas derivadas da estrutura de 1 860
módulos visto que a IMS beneficiava de protecção dos
direitos de autor.
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A Comissão concluiu igualmente que a IMS não tinha
qualquer justificação objectiva para se recusar a conceder
licenças relativas à estrutura de 1 860 módulos à NDC e
à AzyX. A Comissão considerou que se tratava, prima
facie, de um comportamento que constituía uma
infracção ao artigo 82.o A Comissão entendeu que existiam «circunstâncias excepcionais», na acepção da
expressão utilizada pelo TJCE no processo Magill (1), em
articulação com os processos Ladbroke (2) e Bronner (3).
A utilização da estrutura de 1860 módulos foi considerada indispensável para desenvolver actividades no
mercado relevante, uma vez que não existia nenhum
substituto efectivo ou potencial.
A Comissão concluiu que a recusa, por parte da IMS, de
conceder licenças relativas à estrutura de 1 860 módulos
criava um risco de prejuízos graves e irreversíveis para o
requerente, a NDC, e de danos intoleráveis contra o interesse público, o que determinou a necessidade urgente
de serem adoptadas medidas provisórias de protecção.
Em primeiro lugar, a Comissão considerou, com base
nos elementos de prova de que dispunha que, se não
fosse concedida à NDC uma licença relativa à estrutura
de 1 860 módulos, as suas operações na Alemanha
cessariam. Na opinião da Comissão, sem as medidas
provisórias, a NDC perderia clientes actuais, não teria
quaisquer perspectivas de atrair novos clientes nos
próximos anos e cessaria provavelmente as suas actividades comerciais na Alemanha. Em segundo lugar, para
além do grave risco de prejuízos irreversíveis para a
NDC, existia também um risco de danos intoleráveis
contra o interesse público, na acepção do acórdão La
Cinq (4). Uma vez que, sem a estrutura de 1860 módulos
não seria possível concorrer no mercado nessa altura ou
num futuro próximo se não fossem tomadas medidas
provisórias, a continuação da presença no mercado do
outro concorrente então activo, a AzyX, ficaria seriamente comprometida. Por último, rejeitando a alegação
da IMS de que sofreria prejuízos irreversíveis, a
Comissão concluiu que o equilíbrio de interesses, no
presente caso, era favorável tanto à NDC como ao interesse público.

(4)

Consequentemente, a Comissão adoptou a Decisão
2002/165/CE, em que ordenou à IMS, através de
medidas provisórias, que concedesse licenças relativas à
estrutura de 1 860 módulos aos seus então concorrentes
no mercado dos serviços de dados das vendas regionais
no sector farmacêutico, contra o pagamento de royalties
a acordar pelas partes num prazo de duas semanas a
contar da data do pedido da licença. Na falta de acordo,
seriam fixados royalties adequados por peritos independentes.

(5)

Por petição que deu entrada a 6 de Agosto de 2001 na
Secretaria do Tribunal de Primeira Instância, com a referência T-184/01, a IMS Health introduziu um recurso no
sentido de obter a anulação da decisão ou, em alternativa, a anulação da sua decisão que impunha a obrigação
de conceder licenças relativas à estrutura de 1 860

(1) Processos apensos C-241/91 P e C-242/91 P. Radio Telefis Eireann
(RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP)/Comissão, Col.
1995, p. I-0743.
2
( ) Processo T-504/93 Tiercé Ladbroke SA/Comissão, Col. 1997, p. II-923.
(3) Processo C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co KG./Mediaprint
Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG, Col. 1998, p. I-7791.
4
( ) Processo T-44/90, La Cinq, ponto 28, Col. 1992, p. II-1.
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módulos de forma a que as condições da licença fossem
conduzidas e aprovadas pela Comissão e a suspensão da
decisão da Comissão.
(6)

Por despacho de 26 de Outubro de 2001 proferido no
processo T-184/01R, o presidente do Tribunal de
Primeira Instância (TPI) suspendeu a aplicação da
Decisão 2002/165/CE, até o Tribunal de Primeira
Instância decidir sobre o processo principal.

(7)

Por petição que deu entrada a 12 de Dezembro de 2001
na Secretaria do Tribunal, com a referência C-481/
/01P(R), a NDC Health Corporation interpôs um recurso
contra o despacho acima referido do presidente do TPI.

(8)

Por despacho de 11 de Abril de 2002 proferido no
processo T-481/01 P(R), o presidente do Tribunal de
Justiça (TJCE) rejeitou o recurso da NDC.

(9)

Em 12 de Julho de 2001, o Landgericht Frankfurt am
Main (Tribunal do Land de Francoforte) apresentou ao
TJCE um pedido de decisão prejudicial sobre questões
relacionadas com a interpretação do artigo 82.o do
Tratado. Este pedido surge no contexto de uma acção de
violação de direitos de autor, entre a IMS Health e a
NDC Health, interposta junto dos tribunais alemães. Este
processo foi registado com o número C-418/01 e está
ainda pendente. O processo principal relativo à Decisão
2002/165/CE foi suspenso na pendência da decisão
prejudicial.

(10)

Numa decisão de 17 de Setembro de 2002, o Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior do Land
de Francoforte) rejeitou um recurso interposto pela PI
contra a decisão acima referida do Tribunal do Land de
Francoforte que proibia a PI e o seu co-fundador de
utilizar a estrutura de 1 860 módulos ou seus derivados.
Embora reconhecendo que a estrutura de 1 860 módulos
estava protegida por direitos de autor nacionais (sendo o
direito relevante propriedade, inter alia, de alguns empregados da IMS e não da própria empresa) e que a reprodução directa dessa estrutura por um concorrente da
IMS constituía uma violação da Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (lei relativa à concorrência desleal), o
Tribunal Superior do Land decidiu que «der Beklagten
oder Dritten die freie, selbständige Entwicklung einer
Segmentstruktur, die ebenfalls auf der Eintalung nach
Landkreisen, kreisfreien Städten und Postleitzahlbezirken
beruht und beshalb ggfs. Aus einer annähernd gleichen
Anzahl von Segmenten besteht, nicht ohne weiteres
untersagt werden könnte (…) Insbesondere könnte es
der Beklagten oder Dritten nicht zugemutet werden, eine
den praktischen Anforderungen nur unzulänglich
gerecht werdende Datenstruktur zu erstellen, nur um
einen möglichst weiten Abstand von dem Produkt der
Klägerin zu halten. Vielmehr können Abweichungen
nicht verlangt werden, wo die Übereinstimmungen auf
sachlich — technischen Anforderungen beruhen und
unter Berücksichtigung des Freihaltebedürfnisses der
Wettbewerber in diesen Merkmalen die angemessene
Verwirklichung der Technischen Aufgabe liegt.» [O
requerido ou terceiros não podem simplesmente ser
proibidos de desenvolverem, de forma livre e independente, uma estrutura de módulos igualmente baseada
numa subdivisão em distritos, distritos urbanos e
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códigos postais e que, por conseguinte, consista num
número idêntico de módulos (…) Em especial, não se
pode esperar que o requerido ou terceiros criem uma
estrutura de dados que não satisfaça completamente as
exigências de ordem prática, simplesmente para manter
o maior distanciamento possível relativamente ao
produto do requerido. Poderão, em vez disso, ser solicitadas variações quando as sobreposições dizem respeito
a requisitos técnicos essenciais e, será à luz da necessidade de os concorrentes terem acesso a estas características, que se deverá encontrar um nível de desempenho
adequado dessa função técnica].

(11)

Em 16 de Abril de 2003, o Tribunal do Land de Francoforte proibiu a AzyX de utilizar a estrutura de 1 860
módulos e seus derivados. Não foi interposto recurso
contra esta decisão perante o Tribunal Superior do Land
de Francoforte.

(12)

Nas suas observações de 12 de Maio de 2003, relativamente à questão de saber se a Comissão deveria retirar a
decisão de medidas provisórias, a IMS considerou que a
interpretação de 17 de Setembro de 2002 suscita questões jurídicas e factuais que permanecem sub judice
perante os tribunais alemães e que incumbe a estes tribunais determinar o âmbito dessa decisão. Quanto à retirada da decisão de medidas provisórias, a IMS sugeriu
que a sequência normal seria a retirada da decisão, uma
vez que não está preenchida nenhuma das condições
necessárias à adopção de medidas provisórias, nomeadamente não existe urgência. No que diz respeito à actual
situação no mercado, a IMS detinha, em 2002, uma
quota de mercado situada entre […] % e […] % em
termos de valor e […] contratos. No primeiro trimestre
de 2003, esta quota de mercado aumentou em […]
pontos em termos de valor e o número de contratos
passou para […], tomando em consideração a situação
da AzyX.

(13)

Nas suas observações de 12 de Maio de 2003, a NDC
referiu que existiam ainda incertezas consideráveis
quanto ao que poderia ser considerado um derivado da
estrutura de 1 860 módulos, em especial aquilo que é
significativamente semelhante à estrutura de 1 860
módulos e, consequentemente, proibido nos termos da
legislação alemã relativa aos direitos de autor. A NDC
oferece actualmente dados organizados segundo uma
estrutura composta por cerca de 4 000 módulos, que é
compatível com as estruturas utilizadas pelos serviços de
correio alemães. Contudo, a NDC celebrou diversos
novos contratos desde que foi proferida a decisão de 17
de Setembro e, aparentemente, existe agora uma
margem suficiente para os concorrentes da IMS permanecerem no mercado, uma vez que a NDC representava
entre […] (*) e […] % do mercado em 2002, em termos
de valor, e aumentou a sua quota em […] pontos no
primeiro trimestre, com um elevado número de
contratos. Além disso, a NDC considera que, desde a
decisão, conseguiu celebrar contratos com algumas
empresas farmacêuticas de maiores dimensões, apesar de
não deter anteriormente qualquer contrato com
nenhuma das 20 maiores empresas.

(*) Segredo comercial.
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(14)

A AzyX cessou as suas actividades na Alemanha em 12
de Março de 2003. A AzyX detinha alguns contratos e,
no final de 2002, representava entre […] e […] %, em
termos de valor, do mercado alemão dos serviços de
dados das vendas regionais no sector farmacêutico.
Segundo a AzyX, os prejuízos deveram-se à dificuldade,
ocasionada na sua opinião pela incerteza jurídica, de
conseguir um nível suficiente de penetração no mercado
alemão, situação que se tornara insustentável.

(15)

No que se refere à AzyX, a sua saída do mercado alemão
dos serviços de dados das vendas regionais do sector
farmacêutico provoca uma alteração importante da
situação. Na medida em que a decisão da Comissão tinha
por objectivo preservar o interesse público no que se
refere a uma concorrência viável no mercado, até poder
ser adoptada uma decisão final no âmbito do presente
processo, esse objectivo deixou de poder ser alcançado
exigindo a concessão de uma licença à AzyX. Por conseguinte, a concessão de tal licença à AzyX não é possível
e deixou de ser urgente.

(16)

Quanto aos interesses da NDC e ao interesse público no
que se refere à manutenção da única fonte de concorrência subsistente, não é necessário que a Comissão
tome uma posição sobre o resultado provável do
processo pendente relativo à violação dos direitos de
autor e à concorrência desleal entre a IMS e a NDC. A
Comissão regista que a decisão de 17 de Setembro de
2002 do Tribunal Superior do Land de Francoforte coincide com uma melhoria da posição de mercado da NDC,
com base na utilização da estrutura acima referida. Em
especial, a NDC conseguiu, pela primeira vez, celebrar
contratos com algumas empresas farmacêuticas de
maiores dimensões, no período subsequente à decisão, e
as suas projecções para 2003 indicam uma melhoria
global relativamente aos anos anteriores. Desta forma,
sem prejuízo da questão de saber se a decisão de 17 de
Setembro de 2002 provocou esta melhoria na situação
comercial da NDC, verificou-se uma alteração importante da situação. A ameaça de extinção da NDC, que
pesava sobre esta empresa e sobre o interesse público no
que se refere à concorrência, deixou de revestir a
urgência, em termos de concessão de uma licença à
NDC, identificada pela Comissão aquando da adopção da
sua decisão e que é necessária para justificar a manutenção de medidas provisórias.

(17)

Por conseguinte, é necessário retirar a decisão de 3 de
Julho de 2001, notificada à IMS Health, visto que não
existe já uma urgência comprovada no sentido de
impedir que sejam causados prejuízos irreversíveis à
NDC e ao interesse público no que se refere à concorrência, antes de a Comissão adoptar uma decisão final
relativa ao presente processo administrativo,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A Decisão 2002/165/CE da Comissão, de 3 de Julho de 2001,
relativa a um processo nos termos do artigo 82.o do Tratado
CE. (COMP/D3/38.044 — NDC Health/IMS HEALTH: medidas
provisórias), é retirada.
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Artigo 2.o
A IMS Health,
Harewood Avenue,
London NW1,
Reino Unido,
é destinatária da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 13 de Agosto de 2003.
Pela Comissão
Mario MONTI

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 13 de Outubro de 2003
que altera a Decisão 98/371/CE no que respeita à importação de carne fresca de suíno da
Eslováquia
[notificada com o número C(2003) 3579]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2003/742/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

Por conseguinte, a circunscrição de Trnava deve ser
excluída das zonas de proveniência de carne de suíno
importada para a Comunidade, autorizadas em conformidade com o anexo I da Decisão 98/371/CE.

(5)

A Decisão 98/371/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,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 72/462/CEE do Conselho, de 12
de Dezembro de 1972, relativa aos problemas sanitários e de
polícia sanitária na importação de animais das espécies bovina,
suína, ovina e caprina e de carnes frescas ou de produtos à base
de carne provenientes de países terceiros (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 807/
/2003 (2), e, nomeadamente, os seus artigos 14.o, 15.o e 16.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

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

A Decisão 98/371/CE da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pela Decisão 2003/533/CE (4),
estabelece as normas a que devem obedecer as condições
sanitárias e a certificação veterinária exigidas para a
importação de carne fresca de determinados países europeus.
A Eslováquia assinalou um caso de peste suína clássica
em javalis na circunscrição de Trnava, que se situa fora
das zonas de javalis sob restrições e infectadas.
A Eslováquia tomou medidas para controlar a peste
suína clássica nos javalis e, em particular, proibiu todas
as importações para a Comunidade de carne de suíno
originária desta zona.

JO L
JO L
JO L
JO L

302 de
122 de
170 de
184 de

31.12.1972, p. 28.
16.5.2003, p. 36.
16.6.1998, p. 16.
23.7.2003, p. 33.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Os anexos I e II da Decisão 98/371/CE são substituídos pelo
texto dos anexos da presente decisão.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 13 de Outubro de 2003.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO I
«ANEXO I
Descrição dos territórios de determinados países europeus definidos para efeitos de certificação da sanidade animal

PT

Código do
território

Versão

Albânia

AL

1/1998

Todo o país

Bósnia-Herzegovina

BA

1/1998

Todo o país

Bulgária

BG

1/1998

Todo o país

BG-1

1/1998

Províncias de Varna, Dobrich, Solistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv,
Smolian, Pasardjik, departamento de Sofia, cidade de Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin

BG-2

1/1999

Províncias de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo e Kardjali, excepto a faixa de 20 km de largura ao longo da fronteira
com a Turquia

BG-3

1/1999

Faixa de 20 km de largura ao longo da fronteira com a Turquia

Bielorrússia

BY

1/1998

Todo o país

República Checa

CZ

1/1998

Todo o país

CZ-1

1/1999

Todo o país, excepto as províncias de Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín e Vsetín

CZ-2

1/1999

Províncias de Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín e Vsetín

Estónia

EE

1/1998

Todo o país

Sérvia e Montenegro

YU

1/1998

Todo o país

CS-1

1/1998

Sérvia e Montengro, excepto a região do Kosovo e Metohija

CS-2

1/1998

Região do Kosovo e Metohija

Croácia

HR

1/1998

Todo o país

Hungria

HU

1/1998

Todo o país

Lituânia

LI

1/1998

Todo o país

Letónia

LV

1/1998

Todo o país

País
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Polónia

PL

1/1998

Todo o país

Roménia

RO

1/1998

Todo o país

Rússia

RU

1/1998

Todo o país

Eslovénia

SI

1/1998

Todo o país

Eslováquia

SK

1/1998

Todo o país

SK-1

1/2003

As administrações veterinárias e alimentares (DVFA) de Trnava (circunscrições de Piešt’any, Hlohovec e Trnava); Levice (circunscrição de Levice); Nitra (circunscrições de Nitra e Zlaté Moravce); Topol’čany (circunscrição de Topol’čany); Nové Mesto nad
Váhom (circunscrição de Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (circunscrições de Trenčín e Bánovce nad Bebravou); Prievidza (circunscrições de Prievidza e Partizánske); Púchov (circunscrições de Púchov e Ilava); Žiar nad Hronom (circunscrições de Žiar nad
Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica); Zvolen (circunscrições de Zvolen e Detva), Banská Bystrica (circunscrições de Banská
Bystrica e Brezno)

SK-2

1/2003

As administrações veterinárias e alimentares (DVFA) de Bratislava mesto (circunscrições de Bratislava I., II., III., IV. e V.); Senec
(circunscrições de Senec, Pezinok e Malacky); Dunajská Streda (circunscrição de Dunajská Streda); Galanta (circunscrição de
Galanta); Senica (circunscrições de Senica e Skalica); Nové Mesto nad Váhom (circunscrição de Myjava); Púchov (circunscrição de
Považská Bystrica); Nové Zámky (circunscrição de Nové Zámky); Komárno (circunscrição de Komárno); Šal'a (circunscrição de
Šal'a); Žilina (circunscrições de Žilina e Bytca); Dolný Kubín (circunscrições de Dolný Kubín, Tvrdošín e Námestovo); Martin
(circunscrições de Martin e Turčianske Teplice); Liptovský Mikuláš (circunscrições de Liptovský Mikuláš e Ružomberok); Lučenec
(circunscrições de Lučenec e Poltár); Vel'ký Krtíš (circunscrição de Vel'ký Krtíš); Rimavská Sobota (circunscrições de Rimavská
Sobota e Revúca); Zvolen (circunscrição de Krupina); Poprad (circunscrições de Poprad, Kežmarok e Levoca); Prešov (circunscrições
de Prešov e Sabinov); Bardejov (circunscrição de Bardejov); Vranov nad Topl'ou (circunscrição de Vranov nad Topl'ou); Svidník
(circunscrições de Svidník e Stropkov); Humenné (circunscrições de Humenné, Medzilaborce e Snina); Stará L'ubovňa (circunscrição de Stará L'ubovňa); Košice — mesto (circunscrições de Košice I., II., III. e IV.); Košice — okolie (circunscrição de Košice —
okolie); Michalovce (circunscrições de Michalovce e Sobrance); Rožňava (circunscrição de Rožňava); Spišská Nová Ves (circunscrições de Spišská Nová Ves e Gelnica) e Trebišov (circunscrição de Trebišov)»
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ANEXO II
«ANEXO II
Garantias sanitárias a exigir para a certificação de carne fresca
Carne fresca para consumo humano
País

Bovinos

Código

MC (1)

GS (2)

Suínos
MC (1)

Ovinos/Caprinos

GS (2)

MC (1)

GS (2)

Carne fresca para
outros fins que
não o consumo
humano

Solípedes
MC (1)

GS (2)

MC

Albânia

AL

—

—

—

—

—

—

Bósnia-Herzegovina

BA

—

—

—

—

—

—

Bulgária

BG

—

—

—

D

—

E

BG-1

A

—

C

D

—

E

BG-2

—

—

—

D

—

E

Bielorrússia

BY

—

—

—

—

—

E

República Checa

CZ

A

B

C

D

—

E

CZ-1

A

B

C

D

—

E

CZ-2

A

B

C

D

—

E

Estónia

EE

—

B

—

—

—

E

Sérvia e Montenegro

CS

—

—

—

D

—

E

CS-1

A

—

C

D

—

E

CS-2

—

—

—

D

—

E

Croácia

HR

A

—

C

D

—

E

Hungria

HU

A

B

C

D

—

E

Lituânia

LT

A

B

C

D

—

E

Letónia

LV

—

—

—

—

—

E

MK

—

—

C

D

—

E

Polónia

PL

A

B

C

D

—

E

Roménia

RO

A

—

C

D

—

E

Rússia

RU

—

—

—

—

—

E

Eslovénia

SI

A

—

C

D

—

E

Eslováquia

SK

A

—

C

D

—

E

SK-1

A

—

C

D

—

E

SK-2

A

B

C

D

—

E

Antiga República
Macedónia (3)

jugoslava

da

a

a

a

a

N.B.: A importação de carne fresca para consumo humano não é autorizada enquanto a Comissão não aprovar um programa de controlo de resíduos no país terceiro de
exportação.
(1) MC: Modelo de certificado a preencher. As letras (A, B, C, D, etc.) constantes do quadro correspondem aos modelos de garantias sanitárias, descritos no anexo III da
Decisão 98/371/CE, a aplicar a cada produto e origem, em conformidade com o artigo 2.o da presente decisão. O travessão “—” significa que as importações não são
autorizadas.
(2) GS: Garantias suplementares. As letras (a, b, c, d, etc.) constantes do quadro referem-se às garantias suplementares a fornecer pelo país exportador, como descrito no
anexo IV. Estas garantias suplementares devem ser especificadas pelo país exportador na secção V de cada modelo de certificado estabelecido no anexo III.
(3) Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações Unidas.»
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 14 de Outubro de 2003
relativa às listas de programas de erradicação e vigilância de doenças dos animais e de controlo
para a prevenção de zoonoses elegíveis para uma participação financeira da Comunidade em 2004
[notificada com o número C(2003) 3708]
(2003/743/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

Artigo 32.o do Acto de Adesão de 2003 dispõe que os
novos Estados-Membros devem receber o mesmo tratamento que os actuais Estados-Membros no que diz
respeito às despesas ao abrigo dos fundos veterinários.

(6)

No entanto, antes da adesão do novo Estado-Membro
em causa, não se pode concretizar nenhuma autorização
financeira no âmbito do orçamento de 2004 para
nenhum programa referido. Além disso, a erradicação de
certas doenças nos países em vias de adesão pode
também ser cofinanciada por outros instrumentos comunitários.

(7)

A Comissão analisou cada um dos programas apresentados, tanto do ponto de vista veterinário, como do
ponto de vista financeiro, e considera que esses
programas devem ser incluídos nas listas de programas
elegíveis para uma participação financeira da Comunidade em 2004.

(8)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de 26 de
Junho de 1990, relativa a determinadas despesas no domínio
veterinário (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 806/2003 (2), e, nomeadamente, o n.o 5
do seu artigo 24.o e o seu artigo 32,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

Certos Estados-Membros e países em vias de adesão
apresentaram à Comissão programas para a erradicação
e vigilância de doenças dos animais para os quais
desejam receber uma participação financeira da Comunidade.
Nos termos do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece regras
comuns para os regimes de apoio directo no âmbito da
política agrícola comum (3), os programas de erradicação
e vigilância de doenças dos animais serão financiados no
âmbito da secção «Garantia» do Fundo Europeu de
Orientação e de Garantia Agrícola. Para efeitos de
controlo financeiro, são aplicáveis os artigos 8.o e 9.o do
referido regulamento.
Ao estabelecer a lista de programas de erradicação e
vigilância de doenças dos animais elegíveis para uma
participação financeira da Comunidade em 2004, bem
como a taxa e o montante da participação propostos
para cada programa, devem ser tidos em conta tanto o
interesse de cada programa para a Comunidade como o
volume das dotações disponíveis.
Ao estabelecer a lista de programas de controlo para a
prevenção de zoonoses elegíveis para uma participação
financeira da Comunidade em 2004, bem como a taxa e
o montante da participação propostos para cada
programa, devem ser tidos em conta o interesse de cada
programa para a Comunidade, a sua conformidade com
as disposições técnicas da legislação veterinária comunitária pertinente e o volume das dotações disponíveis.

(1) JO L 224 de 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 122 de 16.5.2003, p. 1.
(3) JO L 160 de 26.6.1999, p. 103.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
1. Os programas de erradicação e vigilância de doenças dos
animais constantes da lista do anexo I são elegíveis para uma
participação financeira da Comunidade em 2004.
2. Para cada um dos programas referidos no n.o 1, a taxa e o
montante propostos para a participação financeira da Comunidade são os estabelecidos no anexo I.

Artigo 2.o
1. Os programas de controlo para a prevenção de zoonoses
constantes da lista do anexo II são elegíveis para uma participação financeira da Comunidade em 2004.
2. Para cada um dos programas referidos no n.o 1, a taxa e o
montante propostos para a participação financeira da Comunidade são os estabelecidos no anexo II.
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Artigo 3.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 14 de Outubro de 2003.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO I
Lista de programas de erradicação e vigilância de doenças dos animais (n.o 1 do artigo 1.o)
Taxa e montante propostos para a participação financeira da Comunidade
(em euros)
Doença

Estado-Membro ou país em vias de adesão

Taxa

Montante
proposto

Peste suína africana/clássica

Itália (Sardenha)

50 %

250 000

Doença de Aujeszky

Bélgica

50 %

700 000

Espanha

50 %

75 000

Hungria

50 %

100 000

Irlanda

50 %

50 000

Lituânia

50 %

50 000

Malta

50 %

5 000

Portugal

50 %

50 000

República Eslovaca

50 %

60 000

Febre catarral dos ovinos

Brucelose dos bovinos

Tuberculose dos bovinos

Peste suína clássica

Espanha

50 %

150 000

França

50 %

225 000

Itália

50 %

700 000

Chipre

50 %

85 000

Grécia

50 %

300 000

Espanha

50 %

4 000 000

Irlanda

50 %

5 000 000

Itália

50 %

1 500 000

Lituânia

50 %

50 000

Polónia

50 %

150 000

Portugal

50 %

1 800 000

Eslovénia

50 %

110 000

Reino Unido (Irlanda do Norte)

50 %

2 000 000

Grécia

50 %

300 000

Espanha

50 %

5 000 000

Irlanda

50 %

4 500 000

Itália

50 %

1 200 000

Lituânia

50 %

70 000

Polónia

50 %

150 000

Portugal

50 %

400 000

Eslovénia

50 %

40 000

Reino Unido (Irlanda do Norte)

50 %

2 000 000

Bélgica

50 %

175 000

República Checa

50 %

75 000

Alemanha

50 %

800 000

Lituânia

50 %

20 000

Luxemburgo

50 %

90 000

Eslovénia

50 %

30 000

Eslováquia

50 %

125 000
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(em euros)

Doença

Estado-Membro ou país em vias de adesão

Leucose bovina enzoótica

Taxa

Montante
proposto

Itália

50 %

100 000

Lituânia

50 %

100 000

Portugal

50 %

100 000

Eslováquia

50 %

40 000

Reino Unido (Irlanda do Norte)

50 %

5 000

Chipre

50 %

725 000

Grécia

50 %

1 000 000

Espanha

50 %

6 500 000

França

50 %

300 000

Itália

50 %

3 500 000

Lituânia

50 %

17 000

Portugal

50 %

2 000 000

Eslovénia

50 %

70 000

Poseidom (1)

França

50 %

250 000

Raiva

Áustria

50 %

200 000

República Checa

50 %

650 000

Alemanha

50 %

800 000

Finlândia

50 %

70 000

Letónia

50 %

370 000

Polónia

50 %

1 800 000

Eslovénia

50 %

110 000

Eslováquia

50 %

400 000

Itália

50 %

400 000

Brucelose dos ovinos e dos caprinos (B.
melitensis)

Doença vesiculosa dos suínos
Peste suína clássica
Total

51 892 000

(1) Pericardite exsudativa dos ruminantes, babesiose e anaplasmose transmitidas por insectos vectores nos departamentos franceses ultramarinos.

ANEXO II
Lista de programas de controlo para a prevenção de zoonoses (n.o 1 do artigo 2.o)
Taxa e montante propostos para a participação financeira da Comunidade
(em euros)
Zoonose

Estado-Membro ou país em vias de adesão

Salmonelas

Total

Taxa

Montante
proposto

Áustria

50 %

150 000

Dinamarca

50 %

260 000

França

50 %

700 000

Irlanda

50 %

90 000

Lituânia

50 %

400 000

Países Baixos

50 %

400 000

Eslováquia

50 %

400 000
2 400 000

