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

REGULAMENTO (CE) N.o 2033/2003 DA COMISSÃO
de 19 de Novembro 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 20 de Novembro
de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Novembro 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 19 de Novembro 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
096
204
999

86,8
54,2
53,8
64,9

0707 00 05

052
999

138,6
138,6

0709 90 70

052
204
999

127,1
58,6
92,9

0805 20 10

204
999

54,4
54,4

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

052
388
464
999

70,7
66,8
140,7
92,7

0805 50 10

052
388
400
528
600
999

80,2
49,1
46,9
86,7
75,2
67,6

0806 10 10

052
400
504
508
999

131,6
244,3
216,9
297,1
222,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
388
400
404
720
800
999

60,5
37,8
48,3
117,0
92,4
91,5
62,6
100,2
76,3

0808 20 50

052
060
064
400
720
999

87,9
53,4
79,4
87,9
48,7
71,5

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 2034/2003 DA COMISSÃO
de 19 de Novembro de 2003
que inicia um reexame sobre um novo exportador no âmbito do Regulamento (CE) n.o 2605/2000
do Conselho que cria direitos anti-dumping definitivos sobre as importações de certas balanças
electrónicas originárias, nomeadamente, de Taiwan, e que revoga o direito sobre as importações de
um exportador de Taiwan, sujeitando-as a registo
D. MOTIVOS DO REEXAME

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

(4)

O requerente alega que não exportou o produto em
causa para a Comunidade durante o período de inquérito
no qual se baseou a adopção das medidas anti-dumping,
ou seja, entre 1 de Setembro de 1998 e 31 de Agosto de
1999 («o período de inquérito inicial») e que não está
coligado a nenhum produtor-exportador do produto em
causa que esteja sujeito às medidas anti-dumping acima
referidas.

(5)

O requerente alega ainda que começou a exportar o
produto em causa para a Comunidade após o termo do
período de inquérito inicial.

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 384/96 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, relativo à defesa contra as importações objecto de dumping de países não membros da Comunidade Europeia (1) (a seguir designado «o regulamento de base»)
e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 11.o,
Após consulta do Comité Consultivo,
Considerando o seguinte:

A. PEDIDO DE REEXAME
(1)

A Comissão recebeu um pedido de reexame de um novo
exportador nos termos do n.o 4 do artigo 11.o do regulamento de base. O pedido foi apresentado pela empresa
Charder Electronic Co., Ltd (a seguir designado «o requerente»), um produtor-exportador de Taiwan (a seguir
designado «o país em causa»).

E. PROCESSO
(6)

Os produtores comunitários conhecidos como interessados foram informados do pedido acima referido,
tendo-lhes sido dada a oportunidade de apresentarem as
suas observações. Não foram recebidas nenhumas observações.

(7)

Após ter examinado os elementos de prova disponíveis,
a Comissão conclui que existem elementos de prova suficientes para justificar o início de um reexame sobre um
novo exportador, nos termos do n.o 4 do artigo 11.o do
regulamento de base, com vista a determinar a margem
de dumping individual do requerente e, na eventualidade
de se verificar a existência de um dumping, o nível do
direito a que devem ser sujeitas na Comunidade as suas
importações do produto em causa.

B. PRODUTO
(2)

O produto objecto do reexame são as balanças electrónicas com uma capacidade de pesagem máxima de
30 kg, para uso no comércio a retalho, com afixação
digital do peso, do preço unitário e do preço a pagar
(equipadas ou não com um dispositivo de impressão
destes dados) (a seguir designadas «o produto em causa»)
originárias de Taiwan, normalmente classificadas no
código
NC
ex 8423 81 50
(código
Taric
8423 81 50 10). O referido código NC é indicado a
título meramente informativo.

a) Questionários
(8)

C. MEDIDAS EXISTENTES
(3)

As medidas presentemente em vigor são direitos anti-dumping definitivos instituídos pelo Regulamento (CE) n.o
2605/2000 do Conselho (2) ao abrigo do qual as importações para a Comunidade do produto em causa,
originário de Taiwan e produzido pelo requerente, estão
sujeitas a uma taxa do direito anti-dumping definitivo de
13,4 %, à excepção de várias empresas especificamente
referidas que estão sujeitas a taxas de direito individuais.

(1) JO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Regulamento com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1972/2002 (JO L 305 de
7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 301 de 30.11.2000, p. 42.

A fim de obter as informações que considera necessárias
para o inquérito, a Comissão enviará um questionário ao
requerente.

b) Recolha de informações e audições
(9)

Convidam-se todas as partes interessadas a apresentar as
suas observações, bem como a fornecer elementos de
prova de apoio.

(10)

Além disso, a Comissão pode ouvir as partes interessadas, desde que apresentem um pedido por escrito que
demonstre que existem motivos especiais para que lhes
seja concedida uma audição.
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F. REVOGAÇÃO DO DIREITO ANTI-DUMPING EM
VIGOR E REGISTO DAS IMPORTAÇÕES
(11)

Nos termos do n.o 4 do artigo 11.o do regulamento de
base, deve ser revogado o direito anti-dumping em vigor
sobre as importações do produto em causa que é produzido pelo requerente. Simultaneamente, essas importações devem ser sujeitas a registo em conformidade
com o n.o 5 do artigo 14.o do regulamento de base, a
fim de assegurar que o direito possa ser cobrado com
efeitos retroactivos a partir da data de início do presente
reexame caso se determine a existência de um dumping
por parte do requerente. O montante do direito eventualmente aplicável no futuro ao requerente não pode
ser estimado nesta fase do processo.

G. PRAZOS
(12)

No interesse de uma gestão correcta, devem ser fixados
os prazos durante os quais:
— as partes interessadas devem dar-se a conhecer à
Comissão, apresentar as suas observações por escrito
e responder ao questionário referido no considerando 8 do presente regulamento ou fornecer outras
informações que devem ser tidas em conta durante o
inquérito,
— as partes interessadas podem solicitar por escrito
uma audição à Comissão.

H. NÃO COLABORAÇÃO
(13)

(14)

Quando uma parte interessada recusar o acesso às informações necessárias, não as facultar de outro modo nos
prazos estabelecidos ou impedir de forma significativa o
inquérito, podem ser estabelecidas conclusões, positivas
ou negativas, com base nos dados disponíveis, em
conformidade com o disposto no artigo 18.o do regulamento de base.
Quando se verificar que uma parte interessada prestou
informações falsas ou susceptíveis de induzir em erro,
tais informações não serão tidas em conta e poderão ser
utilizados os dados disponíveis. Se uma parte interessada
não colaborar, ou colaborar apenas parcialmente, os
resultados poderão ser-lhe menos favoráveis do que se
tivesse colaborado,

20.11.2003

zidas pela empresa Charder Electronic Co., Ltd. devem ser
sujeitas aos direitos anti-dumping instituídos pelo Regulamento
(CE) n.o 2605/2000.
Artigo 2.o
São revogados os direitos anti-dumping instituídos pelo Regulamento (CE) n.o 2605/2000, aplicáveis às importações referidas
no artigo 1.o do presente regulamento (código adicional Taric
A499).
Artigo 3.o
As autoridades aduaneiras são instruídas, nos termos do n.o 5
do artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o 384/96, para que
tomem as medidas úteis para o registo das importações referidas no artigo 1.o do presente regulamento. O registo caduca
no termo de um período de nove meses a contar da data da
entrada em vigor do presente regulamento.
Artigo 4.o
1. Salvo disposição em contrário, para que as suas observações possam ser tidas em conta no inquérito, todas as partes
interessadas deverão dar-se a conhecer à Comissão, apresentar
as suas observações por escrito, responder ao questionário referido no considerando 8 do presente regulamento ou fornecer
quaisquer outras informações no prazo de 40 dias a contar da
data da entrada em vigor do presente regulamento. Cumpre
referir que o exercício da maior parte dos direitos processuais
estabelecidos no Regulamento (CE) n.o 384/96 depende do
facto de as partes se darem a conhecer dentro do prazo acima
referido.
As partes interessadas poderão igualmente solicitar por escrito
uma audição à Comissão no mesmo prazo de 40 dias.
2. Todas as observações e pedidos das partes interessadas
devem ser apresentados na Comunidade por escrito (excepto
em formato electrónico, salvo de outro modo especificado) e
conter o nome, endereço, endereço do correio electrónico,
número de telefone e de fax e/ou de telex da parte interessada.
As observações por escrito, nomeadamente, as informações
solicitadas no presente regulamento, as respostas aos questionários e demais correspondência enviadas pelas partes interessadas numa base confidencial devem ter a indicação «Divulgação limitada» (1) e, em conformidade com o disposto no n.o 2
do artigo 19.o do Regulamento (CE) n.o 384/96, ser acompanhadas por uma versão não confidencial, que deverá ter aposta
a menção «PARA INSPECÇÃO PELAS PARTES INTERESSADAS».
Todas as informações relativas ao reexame em causa, bem
como todos os pedidos de audição, devem ser enviados para o
seguinte endereço:

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
É dado início a um reexame do Regulamento (CE) n.o 2605/
/2000, nos termos do n.o 4 do artigo 11.o do Regulamento (CE)
n.o 384/96, a fim de determinar se e em que medida as importações de balanças electrónicas com uma capacidade de
pesagem máxima de 30 kg, para uso no comércio a retalho,
com afixação digital do peso, do preço unitário e do preço a
pagar (equipadas ou não com um dispositivo de impressão
destes dados), classificadas no código NC ex 8423 81 50
(código Taric 8423 81 50 10) originárias de Taiwan e produ-

Comissão Europeia
Direcção-Geral do Comércio
Direcção B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelas
Fax: (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.
(1) Tal significa que se trata de um documento interno, protegido ao
abrigo do disposto no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1049/
/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 145 de
31.5.2001, p. 43). Trata-se de um documento confidencial ao
abrigo do artigo 19.o do Regulamento (CE) n.o 384/96 (JO L 56 de
6.3.1996, p. 1) e do artigo 6.o do Acordo da OMC sobre a aplicação
do artigo VI do GATT de 1994 (Acordo Anti-dumping).
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Artigo 5.o
O presente regulamento entra em vigor no 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 19 de Novembro de 2003.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 2035/2003 DA COMISSÃO
de 19 de Novembro de 2003
que altera o Regulamento (CE) n. 296/96 relativo aos dados a transmitir pelos Estados-Membros e
à contabilização mensal das despesas financiadas a título da secção Garantia do Fundo Europeu de
Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA)
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Consequentemente, é necessário alterar o Regulamento
(CE) n.o 296/96.

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité do Fundo
Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA),

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo ao financiamento
da política agrícola comum (1) e, nomeadamente, o n.o 3 do seu
artigo 5.o e o n.o 5 do seu artigo 7.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O artigo 181.o e o n.o 2 do artigo 41.o do Regulamento
(CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de
Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro
aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (2), estabelecem a inclusão no orçamento, a partir
do exercício de 2004, de uma classificação por destino
para as despesas da Comissão. Essa classificação tem por
objectivo tornar a nomenclatura orçamental menos
pormenorizada ao nível dos capítulos.
Para manter o mesmo nível de informação e transparência na contabilização das despesas financiadas a título
da secção Garantia do Fundo Europeu de Orientação e
de Garantia Agrícola (FEOGA), é conveniente estabelecer
que a comunicação mensal das informações financeiras,
devida pelos Estados-Membros nos termos do n.o 3 do
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 296/96 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1997/2002 (4), seja efectuada
por artigos ou por números.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O n.o 4, primeiro parágrafo, do artigo 3.o do Regulamento (CE)
n.o 296/96 passa a ter a seguinte redacção:
«Na comunicação referida no n.o 3, será utilizada a discriminação das despesas por artigos da nomenclatura do
orçamento das Comunidades Europeias e, relativamente ao
capítulo da auditoria das despesas agrícolas, a discriminação complementar por números; todavia, relativamente
ao capítulo da pesca, as despesas serão apresentadas ao
nível do capítulo.».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável a partir de 1 de Dezembro de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Novembro 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. 103.
248 de 16.9.2002, p. 1.
39 de 17.2.1996, p. 5.
308 de 9.11.2002, p. 9.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2036/2003 DA COMISSÃO
de 19 de Novembro de 2003
que derroga ao Regulamento (CE) n.o 896/2001 no que respeita à fixação dos coeficientes de adaptação a aplicar à quantidade de referência de cada operador tradicional no quadro dos contingentes
pautais de importação de bananas para 2004
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

as medidas apropriadas para tratar essas situações especiais, dentro dos limites dos contingentes pautais A/B e
C. Além disso, as comunicações efectuadas por determinados Estados-Membros do total das quantidades de referência estabelecidas para os operadores tradicionais em
conformidade com o n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento
(CE) n.o 896/2001 poderiam sofrer alterações na
sequência de processos judiciais actualmente em curso.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 404/93 do Conselho,
de 13 de Fevereiro de 1993, que estabelece a organização
comum de mercado no sector das bananas (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2587/
/2001 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 20.o,

(4)

Na pendência da evolução dessas situações, e para
permitir que, se for caso disso, sejam tomadas as
medidas necessárias relativamente aos operadores em
causa, parece indicado proceder, a título provisório, à
fixação dos coeficientes de adaptação a aplicar, para
2004, à quantidade de referência de cada operador tradicional.

(5)

Em consequência, é conveniente derrogar ao Regulamento (CE) n.o 896/2001.

(6)

Para que os operadores disponham de um período suficiente para a apresentação dos pedidos de certificados a
título do primeiro trimestre de 2004, o presente regulamento deve entrar em vigor imediatamente.

(7)

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

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

(3)

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

O n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 896/2001
da Comissão, de 7 de Maio de 2001, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) n.o 404/93
do Conselho no que respeita ao regime de importação
de bananas na Comunidade (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) no 1439/
/2003 (4), determina o modo de cálculo da quantidade de
referência de cada operador tradicional A/B e C para
2004 e 2005 com base na utilização dos certificados de
importação por esses importadores no decurso de um
ano de referência.

De acordo com as comunicações efectuadas pelos
Estados-Membros, em aplicação do n.o 2 do artigo 5.o do
Regulamento (CE) n.o 896/2001, o valor total das quantidades de referência assim determinadas eleva-se, para
2004, a 2 197 147,342 toneladas para o conjunto dos
operadores tradicionais A/B e a 630 713,105 toneladas
para o conjunto dos operadores tradicionais C. Dado
que estes valores são inferiores às quantidades disponíveis dentro dos limites dos contingentes pautais, a aplicação do n.o 3 do artigo 5.o do referido regulamento
levaria à fixação de um coeficiente de adaptação que
aumentaria as quantidades de referência dos operadores
tradicionais.

Poderia acontecer que fosse atribuída aos operadores
tradicionais uma quantidade de referência excepcionalmente baixa, devido a uma circunstância de extremo
rigor que tenha afectado a sua actividade no ano de referência. Em conformidade com o n.o 5 do artigo 5.o do
Regulamento (CE) n.o 896/2001 a Comissão pode tomar
JO L
JO L
JO L
JO L

47 de 25.2.1993, p. 1.
345 de 29.12.2001, p. 13.
126 de 8.5.2001, p. 6.
204 de 13.8.2003, p. 30.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em derrogação ao n.o 3 do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o
896/2001, não são fixados, a título provisório, coeficientes de
adaptação a aplicar à quantidade de referência dos operadores
tradicionais para os contingentes pautais A/B e C para 2004.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
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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 19 de Novembro de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 2037/2003 DA COMISSÃO
de 19 de Novembro de 2003
que aplica um coeficiente de redução aos certificados de restituição relativos a mercadorias não
abrangidas pelo anexo I do Tratado, conforme estipulado no n.o 5 do artigo 8.o do Regulamento
(CE) n.o 1520/2000
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

utilizar a partir de 1 de Dezembro de 2003, conforme
estabelecido pelo n.o 4 do artigo 8.o do Regulamento
(CE) n.o 1520/2000 da Comissão, de 74 532 833 euros.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3448/93 do Conselho,
de 6 de Dezembro de 1993, que estabelece o regime de trocas
aplicável a certas mercadorias resultantes da transformação de
produtos agrícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 2580/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1520/2000 da
Comissão, de 13 de Julho de 2000, que estabelece, para certos
produtos agrícolas exportados sob a forma de mercadorias não
abrangidas pelo anexo I do Tratado, as normas comuns de aplicação do regime de concessão de restituições à exportação e os
critérios de fixação do seu montante (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 740/2003 (4), e,
nomeadamente, o n.o 5 do seu artigo 8.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Os pedidos de certificado comunicados pelos Estados-Membros ao abrigo do n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1520/2000 indicam que o montante total
desses pedidos atinge os 497 785 090 euros, sendo o
montante disponível para a parcela de certificados a

(2)

Deve, por isso, ser aplicado um coeficiente de redução,
calculado com base nos n.os 3 e 4 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1520/2000, aos montantes pedidos sob
a forma de certificados de restituição válidos a partir de
1 de Dezembro de 2003, conforme estabelecido pelo n.o
6 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1520/2000,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Será aplicado um coeficiente de redução de 0,851 aos
montantes dos certificados válidos a partir de 1 de Dezembro
de 2003.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 20 de Novembro
de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Novembro de 2003.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L

318 de
298 de
177 de
106 de

20.12.1993, p. 18.
25.11.2000, p. 5.
15.7.2000, p. 1.
29.4.2003, p. 12.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2038/2003 DA COMISSÃO
de 18 de Novembro de 2003
que fixa valores unitários para a determinação do valor aduaneiro de certas mercadorias perecíveis
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código
Aduaneiro Comunitário (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 2700/2000 do Parlamento
Europeu e do Conselho (2),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissão, de 2 de Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2913/92, que
estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1335/
/2003 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 173.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Os artigos 173.o a 177.o do Regulamento
2454/93 prevêem os critérios para a fixação
pela Comissão de valores unitários para os
designados segundo a classificação do anexo
regulamento.

(CEE) n.o
periódica
produtos
26 desse

A aplicação das normas e critérios fixados nos artigos
acima referidos aos elementos comunicados à Comissão
em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo
173.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 conduz a fixar,
para os produtos em questão, os valores unitários indicados no anexo ao presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores unitários referidos no n.o 1 do artigo 173.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 são fixados conforme se indica no
quadro em anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 de Novembro
de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 18 de Novembro de 2003.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L

302 de
311 de
253 de
187 de

19.10.1992, p. 1.
12.12.2000, p. 17.
11.10.1993, p. 1.
26.7.2003, p. 16.
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ANEXO
Designação das mercadorias

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido

Rubrica
Espécies, variedades, código NC

1.10

Batatas temporãs
0701 90 50

1.30

Cebolas (excepto cebolas de semente)
0703 10 19

1.40

Alhos

EUR

DKK

SEK

GBP

—

—

—

—

22,73

169,07

203,56

15,84

118,70

883,04

1 063,17

82,73

61,58

458,12

551,57

42,92

72,12

536,54

645,98

50,27

0703 20 00
1.50

1.80

Alho francês
ex 0703 90 00
Couve branca e couve roxa
0704 90 10

1.90

Brócolos [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica
Plenck]
ex 0704 90 90

61,43

457,01

550,23

42,82

1.100

Couve-da-china
ex 0704 90 90

54,27

403,74

486,10

37,83

1.130

Cenouras
ex 0706 10 00

18,15

135,03

162,57

12,65

1.140

Rabanetes
ex 0706 90 90

53,43

397,49

478,57

37,24

1.160

Ervilhas (Pisum sativum)
0708 10 00

371,33

2 762,53

3 326,02

258,82

1.170

Feijões:

1.170.1

— Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

126,77

943,08

1 135,45

88,36

1.170.2

— Feijões (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

118,17

879,13

1 058,45

82,36

1.200

Espargos:

1.200.1

— Verdes
ex 0709 20 00

234,18

1 742,16

2 097,53

163,22

1.200.2

— Outros
ex 0709 20 00

446,82

3 324,15

4 002,21

311,44

1.210

Beringelas
0709 30 00

108,40

806,42

970,91

75,55

79,14

588,76

708,86

55,16

1.220

Aipo de folhas [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

1.230

Cantarelos
0709 59 10

994,91

7 401,63

8 911,41

693,45

1.240

Pimentos doces ou pimentões
0709 60 10

141,25

1 050,85

1 265,20

98,45

1.270

Batatas doces, inteiras, frescas (destinadas à alimentação humana)
0714 20 10

83,87

623,96

751,23

58,46

72,45

539,02

648,96

50,50

2.30

Ananases, frescos
ex 0804 30 00
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Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido

Rubrica
Espécies, variedades, código NC

2.40

Abacates, frescos
ex 0804 40 00

2.50

Goiabas e mangas, frescas
ex 0804 50 00

EUR

DKK

SEK

GBP

187,25

1 393,06

1 677,22

130,51

—

—

—

—

2.60

Laranjas doces, frescas:

2.60.1

— Sanguíneas e semi-sanguíneas
0805 10 10

44,68

332,40

400,20

31,14

2.60.2

— Navels, Navelinas, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates,
Maltesas, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

50,67

376,95

453,84

35,32

2.60.3

— Outras
0805 10 50

48,21

358,66

431,82

33,60

2.70

Tangerinas, compreendendo as mandarinas e satsumas, frescas; clementinas, wilkings e outros citrinos híbridos, semelhantes, frescos:

2.70.1

— Clementinas
ex 0805 20 10

—

—

—

—

2.70.2

— Monréales e satsumas
ex 0805 20 30

—

—

—

—

2.70.3

— Mandarinas e wilkings
ex 0805 20 50

—

—

—

—

2.70.4

— Tangerinas e outras
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

—

—

—

—

2.85

Limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frescas
0805 50 90

2.90

Toranjas e pomelos, frescos:

2.90.1

74,77

556,27

669,74

52,12

— Brancos
ex 0805 40 00

58,34

433,98

522,51

40,66

2.90.2

— Rosa
ex 0805 40 00

104,75

779,32

938,29

73,01

2.100

Uvas de mesa
0806 10 10

225,70

1 679,10

2 021,59

157,31

2.110

Melancias
0807 11 00

37,00

275,26

331,41

25,79

2.120

Melões:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compreendendo Cantalene), Onteniente, Piel
de Sapo (compreendendo Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

39,83

296,35

356,79

27,76

2.120.2

— Outros
ex 0807 19 00

90,60

674,05

811,54

63,15

2.140

Peras:

2.140.1

— Peras-Nashi (Pyrus pyrifolia),
Peras-Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— Outras
ex 0808 20 50

—

—

—

—

316,15

2 352,00

2 831,76

220,36

786,36

5 850,13

7 043,43

548,09

2.150

2.160

Damascos
ex 0809 10 00
Cerejas
0809 20 95
8092 00 50
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Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido

Rubrica
Espécies, variedades, código NC

EUR

DKK

SEK

GBP

2.170

Pêssegos
0809 30 90

210,06

1 562,72

1 881,48

146,41

2.180

Nectarinas
ex 0809 30 10

190,44

1 416,78

1 705,77

132,74

2.190

Ameixas
0809 40 05

94,73

704,73

848,49

66,03

2.200

Morangos
0810 10 00

388,67

2 891,51

3 481,32

270,90

2.205

Framboesas
0810 20 10

304,95

2 268,68

2 731,44

212,55

2.210

Mirtilos (frutos do Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

413,01

3 072,59

3 699,33

287,87

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

146,47

1 089,67

1 311,95

102,09

2.230

Romãs
ex 0810 90 95

124,69

927,61

1 116,83

86,91

2.240

Dióspiros (compreendendo Sharon)
ex 0810 90 95

140,13

1 042,50

1 255,15

97,67

2.250

Lechias
ex 0810 90 30

—

—

—

—
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REGULAMENTO (CE) N.o 2039/2003 DA COMISSÃO
de 19 de Novembro de 2003
que fixa as restituições à exportação de azeite
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

Nos termos do n.o 3, terceiro parágrafo da alínea b), do
artigo 3.o do Regulamento n.o 136/66/CEE, pode ser
decidido que a restituição seja fixada por concurso. O
concurso incide sobre o montante da restituição e pode
ser limitado a determinados países de destino, bem como
a determinadas quantidades, qualidades e formas de
apresentação.

(6)

Em conformidade com o n.o 3, segundo parágrafo do
artigo 3.o do Regulamento n.o 136/66/CEE, as restituições relativas ao azeite podem ser fixadas em níveis
diferentes consoante o destino quando a situação do
mercado mundial ou as exigências específicas de certos
mercados o exigem.

(7)

As restituições devem ser fixadas pelo menos uma vez
por mês. Em caso de necessidade, podem ser alteradas
no intervalo.

(8)

A aplicação dessas modalidades à situação actual dos
mercados no sector do azeite, nomeadamente ao preço
desse produto na Comunidade e nos mercados dos
países terceiros, leva a que se fixe a restituição nos
montantes constantes do anexo.

(9)

O Comité de Gestão das Matérias Gordas não emitiu
qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo seu
presidente,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento n.o 136/66/CEE do Conselho,
de 22 de Setembro de 1966, que estabelece uma organização
comum de mercado no sector das matérias gordas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1513/2001 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 3.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

Nos termos do artigo 3.o do Regulamento n.o 136/66/
/CEE, quando o preço na Comunidade for superior às
cotações mundiais, a diferença entre esses preços pode
ser coberta por uma restituição à exportação de azeite
para países terceiros.
As modalidades relativas à fixação e concessão da restituição à exportação de azeite se determinaram no Regulamento (CEE) n.o 616/72 da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n.o
2962/77 (4).
Nos termos do n.o 3 do artigo 3.o do Regulamento n.o
136/66/CEE, a restituição deve ser a mesma em relação
a toda a Comunidade.
Nos termos do n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento n.o
136/66/CEE, a restituição para o azeite deve ser fixada
tendo em consideração a situação e as perspectivas de
evolução, no mercado da Comunidade, dos preços do
azeite e das disponibilidades, bem como os preços do
azeite no mercado mundial. Todavia, no caso de a
situação do mercado mundial não permitir determinar as
cotações mais favoráveis do azeite, pode ter-se em consideração o preço, nesse mercado, dos principais óleos
vegetais concorrenciais e a diferença verificada, durante
um período representativo, entre esse preço e o do
azeite. O montante da restituição não pode ser superior
à diferença existente entre o preço do azeite na Comunidade e o preço do azeite no mercado mundial, ajustado,
quando for caso disso, de modo a ter em conta os custos
de exportação dos produtos neste último mercado.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos no n.o 2,
alínea c), do artigo 1.o do Regulamento n.o 136/66/CEE são
fixadas nos montantes constantes do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 20 de Novembro
de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Novembro de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO 172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
JO L 201 de 26.7.2001, p. 4.
JO L 78 de 31.3.1972, p. 1.
JO L 348 de 30.12.1977, p. 53.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 19 de Novembro de 2003, que fixa as restituições à exportação de azeite
Código do produto

Destino

Unidade de medida

Montante das restituições

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

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 24.12.1987, 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).
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REGULAMENTO (CE) N.o 2040/2003 DA COMISSÃO
de 19 de Novembro de 2003
que altera 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,

(2)

O n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1503/96
prevê que quando, no decurso do período da sua aplicação, a média dos direitos de importação calculada se
afastar em 10 ecus por tonelada do direito fixado se
efectuará o ajustamento correspondente: ocorreu o referido desvio. Em consequência, é necessário ajustar os
direitos de importação fixados no Regulamento (CE) n.o
1990/2003,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os anexos I e II do Regulamento (CE) n.o 1990/2003 são
substituídos pelos anexos I e II do presente regulamento.

Considerando o seguinte:
(1)

Os direitos de importação no sector do arroz foram
fixados pelo Regulamento (CE) n.o 1990/2003 da
Comissão (5).

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 20 de Novembro
de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Novembro de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
189 de 30.7.1996, p. 71.
189 de 18.7.2002, p. 8.
295 de 13.11.2003, p. 78.

20.11.2003

Jornal Oficial da União Europeia

PT

L 302/17

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

178,83

58,25

85,08

134,12

1006 20 13

178,83

58,25

85,08

134,12

1006 20 15

178,83

58,25

85,08

134,12

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

178,83

58,25

85,08

134,12

1006 20 94

178,83

58,25

85,08

134,12

1006 20 96

178,83

58,25

85,08

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

359,33

113,37

164,76

269,50

1006 30 23

359,33

113,37

164,76

269,50

1006 30 25

359,33

113,37

164,76

269,50

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

359,33

113,37

164,76

269,50

1006 30 44

359,33

113,37

164,76

269,50

1006 30 46

359,33

113,37

164,76

269,50

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

359,33

113,37

164,76

269,50

1006 30 63

359,33

113,37

164,76

269,50

1006 30 65

359,33

113,37

164,76

269,50

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

359,33

113,37

164,76

269,50

1006 30 94

359,33

113,37

164,76

269,50

1006 30 96

359,33

113,37

164,76

269,50

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

14,00

198,00

134,12
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 348 de 21.12.2002, p. 5) e (CE) n.o 638/2003 da Comissão (JO L 93 de 10.4.2003, 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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ANEXO II
Cálculo dos direitos de importação no sector do arroz
Tipo Indica

Tipo Japónica

Paddy

Trincas
Descascado

Branqueado

Descascado

Branqueado

(1)

264,00

416,00

178,83

359,33

(1)

a) Preço CIF ARAG (EUR/t)

—

267,83

195,89

382,07

437,26

—

b) Preço FOB (EUR/t)

—

—

—

356,60

411,79

—

c) Fretes marítimos (EUR/t)

—

—

—

25,47

25,47

—

d) Origem

—

Operadores

Operadores

—

1. Direito de importação (EUR/t)
2. Elementos de cálculo:

(1) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum.

USDA e opera- USDA e operadores
dores
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REGULAMENTO (CE) N.o 2041/2003 DA COMISSÃO
de 19 de Novembro de 2003
que altera os direitos de importação no sector dos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1104/2003 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1249/96 da Comissão,
de 28 de Junho de 1996, que estabelece as normas de execução
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho no que
respeita aos direitos de importação no sector dos cereais (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1110/2003 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 2.o,

(2)

O n.o 1, do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96
prevê que quando, no decurso do período da sua aplicação, a média dos direitos de importação calculada se
afastar em 5 EUR/t do direito fixado, se efectuará o ajustamento correspondente. Ocorreu o referido desvio. Em
consequência, é necessário ajustar os direitos de importação fixados no Regulamento (CE) n.o 2020/2003,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os anexos I e II do Regulamento (CE) n.o 2020/2003 alterado,
são substituídos pelos anexos I e II do presente regulamento.

Considerando o seguinte:
(1)

Os direitos de importação no sector dos cereais foram
fixados pelo Regulamento (CE) n.o 2020/2003 da
Comissão (5), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 2031/
/2003 (6).

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 20 de Novembro
de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de Novembro de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 de
158 de
161 de
158 de
297 de
301 de

1.7.1992, p. 21.
27.6.2003, p. 1.
29.6.1996, p. 125.
27.6.2003, p. 12.
15.11.2003, p. 32.
19.11.2003, p. 11.
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ANEXO I
Direitos de importação dos produtos referidos no n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92

Código NC

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Direito de importação (1)
(em EUR/t)

Designação da mercadoria

Trigo duro de alta qualidade

0,00

de qualidade média

0,00

de qualidade baixa

0,00

Trigo mole, para sementeira

0,00

Trigo mole de alta qualidade, com exclusão do trigo mole para sementeira

0,00

1002 00 00

Centeio

13,67

1005 10 90

Milho para sementeira, com exclusão do híbrido

39,73

1005 90 00

Milho, com exclusão do milho para sementeira (2)

39,73

1007 00 90

Sorgo de grão, com exclusão do híbrido destinado a sementeira

13,67

( ) No que respeita às mercadorias que chegam à Comunidade através do oceano Atlântico ou via Canal do Suez [n. 4 do artigo 2. do Regulamento (CE) n.o 1249/96], o
importador pode beneficiar de uma diminuição dos direitos de:
— 3 EUR/t, se o porto de descarga se situar no Mediterrâneo,
— 2 EUR/t, se o porto de descarga se situar na Irlanda, no Reino Unido, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia ou na costa atlântica da Península Ibérica.
(2) O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 24 EUR/t, sempre que as condições estabelecidas no n.o 5 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96
estejam satisfeitas.
1

o

o
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ANEXO II
Elementos de cálculo dos direitos
(período de 14.11 a 18.11.2003)
1. Médias no período das duas semanas anteriores ao dia da fixação:
Cotações em bolsa

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produto (% de proteínas a 12 % de humidade)

HRS2. 14 %

YC3

HAD 2

qualidade
média (*)

qualidade
baixa (**)

US barley 2

Cotação (euros/t)

136,70 (****)

79,59

175,12 (***)

165,12 (***)

145,12 (***)

114,67 (***)

—

17,51

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prémio relativo ao Golfo (euros/t)
Prémio relativo aos Grandes Lagos (euros/t)
(*)
(**)
(***)
(****)

18,72

Prémio negativo de um montante de 10 euros por tonelada [n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96].
Prémio negativo de um montante de 30 euros por tonelada [n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96]
Fob Duluth.
Prémio positivo de 14 euros por tonelada incorporado [n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96].

2. Médias no período das duas semanas anteriores ao dia da fixação:
Fretes/despesas: Golfo do México-Roterdão: 21,64 euros/t, Grandes Lagos-Roterdão: 30,13 euros/t.
3. Subvenções referidas no n.o 2, terceiro parágrafo, do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96: 0,00 euros/t (HRW2)
0,00 euros/t (SRW2).
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 14 de Novembro de 2003
que estabelece as condições de sanidade animal e os requisitos de certificação aplicáveis às importações de moluscos e dos seus ovos e gâmetas para subsequente crescimento, engorda, afinação ou
consumo humano
[notificada com o número C(2003) 4153]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2003/804/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

controlo de certas doenças dos moluscos bivalves (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003, e na coluna 1 da lista II do
anexo A da Directiva 91/67/CEE, no local de produção
e, se for caso disso, no local de destino.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/67/CEE do Conselho, de 28 de
Janeiro de 1991, relativa às condições de polícia sanitária que
regem a introdução no mercado de animais e produtos da aquicultura (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003 (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu
artigo 19.o, o n.o 1 do seu artigo 20.o e o n.o 2 do seu artigo
21.o,

(4)

É necessário que os países ou partes de países a partir
dos quais os Estados-Membros estão autorizados a
importar moluscos e os seus ovos e gâmetas para subsequente crescimento, engorda, afinação ou consumo
humano observem condições de controlo e vigilância
das doenças pelo menos equivalentes às normas comunitárias previstas nas Directivas 91/67/CEE e 95/70/CE. Os
métodos de amostragem e de teste utilizados devem ser
pelo menos equivalentes aos indicados na Decisão 2002/
/878/CE da Comissão (4). Quando a legislação comunitária não preveja métodos de amostragem e de teste, os
métodos utilizados devem estar em conformidade com
os estabelecidos no Manual de testes de diagnóstico dos
animais aquáticos do Gabinete Internacional de Epizootias (OIE).

(5)

É necessário que, num prazo de 24 horas, as autoridades
competentes responsáveis desses países terceiros notifiquem a Comissão e os Estados-Membros, por fax, telegrama ou correio electrónico, de qualquer ocorrência
das doenças referidas no anexo D da Directiva 95/70/CE
e na coluna I da lista II do anexo A da Directiva 91/67/
/CEE, bem como de quaisquer outros surtos de doenças
que causem uma mortalidade anormal significativa nos
moluscos no seu território e em partes do seu território

Considerando o seguinte:
(1)

Deve ser estabelecida uma lista de países terceiros ou
partes de países terceiros a partir dos quais os Estados-Membros estão autorizados a importar moluscos vivos e
os seus ovos e gâmetas para subsequente crescimento,
engorda, afinação ou consumo humano na Comunidade.

(2)

É necessário estabelecer condições de sanidade animal e
modelos de certificados específicos para esses países
terceiros, atendendo à situação de sanidade animal do
país terceiro em causa e dos moluscos, ovos ou gâmetas
a importar, a fim de evitar a introdução de agentes transmissores de doenças que possam ter um impacto significativo nas unidades populacionais de moluscos da
Comunidade.

(3)

Deve ser prestada atenção a doenças emergentes e a
doenças que são exóticas para a Comunidade, susceptíveis de terem consequências graves para as unidades
populacionais de moluscos da Comunidade. Além disso,
deve atender-se à situação sanitária no que diz respeito
às doenças dos moluscos referidas no anexo D da Directiva 95/70/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de
1995, que estabelece medidas comunitárias mínimas de

(1) JO L 46 de 19.2.1991, p. 1.
(2) JO L 122 de 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 332 de 30.12.1995, p. 33.
(4) JO L 305 de 7.11.2002, p. 57.
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a partir dos quais são autorizadas as importações abrangidas pela presente decisão. Nessa eventualidade, as autoridades competentes responsáveis desses países terceiros
devem tomar medidas para impedir que a doença seja
propagada na Comunidade.
Atendendo à experiência prática e científica adquirida
internacionalmente, as disposições em matéria de sanidade animal previstas na Decisão 95/352/CE da
Comissão, de 25 de Julho de 1995, que fixa as condições
de polícia sanitária e as exigências em matéria de certificação para a importação da Crassostrea gigas de países
terceiros destinada à afinação em águas comunitárias (1),
devem ser actualizadas e alteradas em conformidade. Por
razões de clareza, essas disposições devem ser incluídas
na presente decisão e a Decisão 95/352/CE deve ser
revogada.

(6)

Por conseguinte, é necessário complementar os requisitos de certificação em matéria de saúde pública aplicáveis à importação de moluscos vivos e dos respectivos
produtos não transformados constantes da Directiva 91/
/492/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, que estabelece as normas sanitárias que regem a produção e a
colocação no mercado de moluscos bivalves vivos (2),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003, com os requisitos de certificação em matéria de sanidade animal aplicáveis à importação de moluscos vivos.

(7)

A presente decisão deve ser aplicável sem prejuízo das
condições de saúde pública estabelecidas na Directiva
91/492/CEE e na Directiva 91/493/CEE do Conselho, de
22 de Julho de 1991, que adopta as normas sanitárias
relativas à produção e à colocação no mercado dos
produtos da pesca (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003.

(8)

O risco de introduzir doenças que podem causar um
impacto significativo nos moluscos na Comunidade
através das importações de moluscos não viáveis é considerado baixo. Os requisitos estabelecidos na Directiva
91/493/CEE, nomeadamente no seu artigo 11.o, proporcionam um nível adequado de protecção no que diz
respeito aos moluscos não viáveis e, por conseguinte,
não é necessária uma certificação adicional em matéria
de sanidade animal para os moluscos não viáveis.

(9)

(10)

(11)

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

A Directiva 96/93/CE do Conselho, de 17 de Dezembro
de 1996, relativa à certificação dos animais e dos
produtos animais (4), estabelece regras de certificação. As
regras e os princípios aplicados pelos certificadores de
países terceiros em conformidade com a presente decisão
devem proporcionar garantias equivalentes às previstas
nessa directiva.
Os princípios estabelecidos na Directiva 2002/99/CE do
Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, que estabelece
as regras de polícia sanitária aplicáveis à produção, transformação, distribuição e introdução de produtos de
origem animal destinados ao consumo humano (5), em
particular o seu artigo 3.o, devem ser tidos em conta.

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

204 de 30.8.1995, p. 13.
268 de 24.9.1991, p. 1.
268 de 24.9.1991, p. 15.
13 de 16.1.1997, p. 28.
18 de 23.1.2003, p. 11.
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(12)

A libertação em águas livres na Comunidade de
moluscos eventualmente portadores de doenças susceptíveis de terem consequências graves para as unidades
populacionais de moluscos na Comunidade reduziria a
possibilidade de controlar e erradicar doenças que são
exóticas na Comunidade. Por conseguinte, os moluscos
vivos, ovos e gâmetas devem apenas ser importados para
a Comunidade se forem introduzidos numa exploração
registada junto da autoridade competente do Estado-Membro, em conformidade com o disposto no n.o 1 do
artigo 3.o da Directiva 95/70/CE.

(13)

A presente decisão não deve ser aplicável à importação
de moluscos ornamentais mantidos permanentemente
em aquários.

(14)

Deve ser previsto um período de transição para a aplicação destes novos requisitos de certificação para efeitos
de importação.

(15)

O anexo I da presente decisão deve ser revisto antes da
data de aplicação.

(16)

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

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Âmbito de aplicação
1. A presente decisão estabelece regras harmonizadas de
sanidade animal aplicáveis à importação de:
a) Moluscos vivos e seus ovos e gâmetas para subsequente
crescimento, engorda ou afinação; e
b) Moluscos vivos e moluscos não viáveis para consumo
humano imediato ou para subsequente transformação antes
do consumo humano.
2. A presente decisão não é aplicável à importação de
moluscos ornamentais mantidos permanentemente em
aquários.

Artigo 2.o
Definições
1. Para efeitos da presente decisão, são aplicáveis as definições do artigo 2.o das Directivas 91/67/CEE e 95/70/CE.
2.

Entende-se também por:

a) «Centro de importação aprovado», qualquer estabelecimento,
centro de expedição ou depuração na Comunidade, aprovado em conformidade com as Directivas 91/492/CEE ou
91/493/CEE, no qual estejam em vigor medidas especiais de
biossegurança, aprovado pela autoridade competente do
Estado-Membro em causa para subsequente transformação
de moluscos vivos importados;
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b) «Zona costeira», uma zona constituída por uma parte da
costa ou água do mar ou um estuário:
i) com uma delimitação geográfica precisa, que consiste
num sistema hidrológico homogéneo ou numa série de
tais sistemas, ou
ii) que se situa entre as fozes de dois cursos de água, ou
iii) onde existe uma ou mais explorações e todas as explorações se encontram rodeadas, em ambos os lados, de
zonas tampão adequadas;
c) «Exploração designada», uma exploração costeira ou interior,
abastecida de água por um sistema hídrico artificial que
assegura a inactivação completa dos agentes patogénicos
referidos no anexo D da Directiva 95/70/CE;
d) «Transformação subsequente», a preparação e a transformação antes do consumo humano, por meio de qualquer
tipo de medidas e técnicas com produção de resíduos ou
subprodutos susceptíveis de provocarem um risco de propagação de doenças, incluindo: a colocação de moluscos vivos
na água a fim de lhes permitir recuperar durante ou após o
transporte (imersão), o acondicionamento, a limpeza, a
depuração, a descongelação e as operações que afectem a
integridade anatómica, como o descasque;
e) «Consumo humano imediato», que os moluscos importados
para efeitos de consumo humano não sofrem qualquer
transformação subsequente na Comunidade antes de serem
colocados no mercado a retalho para consumo humano;
f) «Moluscos», os organismos aquáticos pertencentes ao filo
Mollusca, classes Bivalvia e Gastropoda, originários de uma
exploração, incluindo qualquer estabelecimento, viveiro
natural explorado ou, em geral, qualquer instalação definida
geograficamente em que seja efectuada a cultura de
moluscos ou em que estes sejam mantidos com vista à sua
colocação no mercado;
g) «Moluscos não viáveis», moluscos incapazes de sobreviver
como animais vivos se devolvidos ao ambiente do qual
foram obtidos, incluindo os produtos à base de moluscos
destinados ao consumo humano imediato ou subsequente
transformação antes do consumo humano;
h) «Afinação», a operação de transferência de moluscos vivos
para zonas marinhas ou lagunares aprovadas ou zonas
estuarinas aprovadas, sob supervisão da autoridade competente, durante o tempo necessário para a eliminação da
contaminação de acordo com a definição da Directiva 91/
/492/CEE, mas com exclusão da operação específica de transferência de moluscos para zonas mais adequadas para subsequente crescimento ou engorda, visto que esta operação é
considerada como actividade de exploração;
i) «Território», quer todo um país, uma zona costeira, uma
exploração designada, uma zona de exploração, quer um
viveiro natural explorado aprovado pela autoridade oficial
competente do país terceiro em causa para a exportação
para a Comunidade.

20.11.2003
Artigo 3.o

Condições relativas à importação de moluscos vivos e dos
seus ovos e gâmetas destinados a subsequente crescimento, engorda ou afinação nas águas da Comunidade
Europeia
1. Os Estados-Membros autorizam a importação para os
seus territórios de moluscos vivos e dos seus ovos e gâmetas
destinados a subsequente crescimento, engorda ou afinação,
desde que:
a) Os moluscos sejam originários de um território constante
do anexo I e tenham sido colhidos nesse território;
b) A remessa respeite as garantias, incluindo as relativas à
embalagem e à rotulagem e os requisitos específicos adicionais adequados, conforme previsto no certificado sanitário
elaborado em conformidade com o modelo do anexo II,
atendendo às notas explicativas do anexo III; e
c) Os moluscos tenham sido transportados em condições que
não alterem o seu estatuto sanitário.
2. Os Estados-Membros asseguram que os moluscos importados e os seus ovos e gâmetas destinados a subsequente crescimento, engorda ou afinação nas águas comunitárias só serão
introduzidos em explorações registadas junto da autoridade
competente, em conformidade com o disposto no n.o 1 do
artigo 3.o da Directiva 95/70/CE.
3. Os Estados-Membros asseguram que os moluscos vivos e
os seus ovos e gâmetas importados sejam transportados directamente para a exploração de destino, como indicado no certificado sanitário.

Artigo 4.o
Condições relativas à importação de moluscos vivos
destinados ao consumo humano
Os Estados-Membros só autorizam a importação para os seus
territórios de moluscos vivos destinados a consumo humano
imediato ou transformação subsequente antes do consumo
humano se a remessa:
a) Respeitar as condições constantes do n.o 1 do artigo 3.o e do
artigo 6.o da presente decisão; ou
b) For enviada directamente para um centro de importação
aprovado para transformação subsequente.

Artigo 5.o
Condições relativas à importação de moluscos não viáveis
destinados ao consumo humano
Os Estados-Membros só autorizam a importação para os seus
territórios de moluscos não viáveis destinados ao consumo
humano imediato ou a transformação subsequente antes do
consumo humano se esses moluscos forem originários de
países terceiros e estabelecimentos autorizados nos termos do
artigo 9.o da Directiva 91/492/CEE e do artigo 11.o da Directiva
91/493/CEE e respeitarem os requisitos de certificação de saúde
pública estabelecidos nessas directivas.
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Artigo 6.o
Certificação
No caso dos moluscos vivos e dos seus ovos e gâmetas, a autoridade competente do posto de inspecção fronteiriço do
Estado-Membro de chegada completará o documento referido
no anexo da Decisão 92/527/CEE com uma das declarações
constantes do anexo IV da presente decisão, conforme
adequado.
Artigo 7.o
Prevenção da contaminação das águas naturais
1.
Os Estados-Membros asseguram que os moluscos importados destinados ao consumo humano imediato ou a transformação subsequente antes do consumo humano não sejam
introduzidos nas águas naturais dos seus territórios, nem contaminem essas águas.
2.
Os Estados-Membros asseguram que a água utilizada para
transportar as remessas importadas não provocará a contaminação das águas naturais dos seus territórios.
Artigo 8.o
Aprovação dos centros de importação
1.
A autoridade competente dos Estados-Membros aprova
um estabelecimento como centro de importação aprovado se o
estabelecimento cumprir as condições sanitárias mínimas enunciadas no anexo V da presente decisão.
2.
A autoridade competente dos Estados-Membros elabora
uma lista de centros de importação aprovados, a cada um dos
quais é atribuído um número oficial.
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3. A lista dos centros de importação aprovados e quaisquer
alterações a essa lista são comunicadas pela autoridade competente de cada Estado-Membro à Comissão e aos outros Estados-Membros.
Artigo 9.o
Revogação
É revogada a Decisão 95/352/CE.
Artigo 10.o
Revisão
O anexo I da presente decisão deve ser revisto antes de 1 de
Maio de 2004.
Artigo 11.o
Data de aplicação
A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Maio de 2004.
Artigo 12.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

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

Membro da Comissão
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ANEXO III
Notas explicativas para a certificação e a rotulagem
a) Os certificados serão elaborados pelas autoridades competentes do país de exportação, com base no modelo
adequado em conformidade com o anexo II da presente decisão, consoante a utilização a que os moluscos se
destinem após a sua chegada à Comunidade Europeia.
b) Em função do estatuto do local de destino no que diz respeito à Bonamia ostreae e à Marteilia refringens no Estado-Membro da Comunidade Europeia, os requisitos específicos adicionais adequados serão incluídos e preenchidos no
certificado.
c) O original de cada certificado será constituído por uma única folha, frente e verso, ou, se for necessário mais espaço,
por várias folhas que constituam um todo indivisível.
À cabeça de cada página, do lado direito, o certificado deve estar marcado com o termo «original» e apresentar um
número de código específico emitido pela autoridade competente. Todas as suas páginas devem ser numeradas —
(número da página) de (número total de páginas).
d) O original do certificado e os rótulos referidos no modelo de certificado serão redigidos em, pelo menos, uma das
línguas oficiais do Estado-Membro da Comunidade Europeia no qual será efectuada a inspecção no posto fronteiriço
e do Estado-Membro de destino. No entanto, esses Estados-Membros podem autorizar a redacção do certificado
noutras línguas, devendo o certificado ser acompanhado de uma tradução oficial, se necessário.
e) No dia do carregamento da remessa para exportação para a Comunidade Europeia, deve ser aposto no original do
certificado um carimbo oficial, e um inspector oficial designado pela autoridade competente deve assiná-lo. Ao fazê-lo, a autoridade competente do país de exportação assegura que são seguidos princípios de certificação equivalentes
aos estabelecidos pela Directiva 96/93/CE do Conselho.
O carimbo, excepto no caso do selo branco, e a assinatura devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
f) Se, por razões de identificação dos constituintes da remessa, forem apensas ao certificado páginas adicionais, essas
páginas serão consideradas parte do original e devem ser assinadas e carimbadas, em cada página, pelo inspector
oficial que efectua a certificação.
g) O original do certificado deve acompanhar a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço da Comunidade Europeia.
h) O certificado será válido durante dez dias a contar da data de emissão. No caso de transporte por navio, o prazo de
validade é prorrogado pelo período correspondente à duração da viagem no mar.
i) Os moluscos e os seus ovos e gâmetas não serão transportados conjuntamente com outros moluscos, ovos ou
gâmetas que não se destinem à Comunidade Europeia ou que tenham um estatuto sanitário inferior. Além disso, não
devem ser transportados em quaisquer outras condições que possam causar a alteração do seu estatuto sanitário.
j) A possível presença de agentes patogénicos na água é um factor pertinente ao considerar o estatuto sanitário dos
moluscos. O certificador deverá, portanto, considerar o seguinte:
O «local de origem» deve ser a localização da exploração ou do viveiro natural explorado onde os moluscos foram
criados até atingirem o seu tamanho comercial, pertinente para a remessa abrangida por este certificado.
O «local de colheita» deve ser o último local onde os moluscos estiveram em contacto com águas naturais na país de
exportação, como os centros de depuração ou os locais de armazenagem intermédios onde os moluscos permanecem
antes de serem exportados para a Comunidade.
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ANEXO IV
Declarações respeitantes aos moluscos vivos e seus ovos e gâmetas destinados a subsequente crescimento,
engorda, afinação ou consumo humano na Comunidade Europeia, a emitir pela autoridade competente no posto
de inspecção fronteiriço para completar o documento referido no anexo da Decisão 92/527/CEE
A autoridade competente do posto de inspecção fronteiriço do Estado-Membro de chegada completará o documento
referido no anexo da Decisão 92/527/CEE com uma das seguintes declarações, consoante o caso:
Declarações:
ou:
«[Moluscos vivos] (1) [,] [e] (1) [Ovos] [e] (1) [Gâmetas] (1) certificados para subsequente crescimento, engorda ou afinação
em zonas costeiras e explorações da Comunidade Europeia excepto aquelas com um estatuto ou programa comunitário
aprovado, no que diz respeito à Bonamia ostreae e à Marteilia refringens.».
ou:
«[Moluscos vivos] (1) [,] [e] (1) [Ovos] (1) [e] (1) [Gâmetas] (1) certificados para subsequente crescimento, engorda ou
afinação em zonas costeiras e explorações da Comunidade Europeia incluindo aquelas com um estatuto ou programa
comunitário aprovado, no que diz respeito à [Bonamia ostreae] (1) [e à] (1) [Marteilia refringens] (1).».
ou:
«Moluscos vivos certificados para exportação para a Comunidade Europeia (1) [incluindo as zonas com um estatuto ou
programa comunitário aprovado, no que diz respeito à [Bonamia ostreae] (1) [e à] (1) [Marteilia refringens] (1) [para
consumo humano imediato] (1) [para subsequente transformação em centros de importação aprovados antes do
consumo humano] (1).».

(1) Riscar o que não interessa.
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ANEXO V
CONDIÇÕES

SANITÁRIAS

MÍNIMAS

PARA APROVAÇÃO
APROVADOS»

DOS

«CENTROS

DE

IMPORTAÇÃO

A. Disposições gerais
1. Os Estados-Membros aprovam apenas centros e estabelecimentos como centros de importação para subsequente
transformação de moluscos importados se as condições no centro de importação forem de ordem a que sejam
evitados os riscos de contaminação dos moluscos nas águas da Comunidade, através de descargas ou resíduos ou
por outros meios, com organismos patogénicos capazes de causarem uma mortalidade anormal significativa nos
moluscos.
2. Os estabelecimentos aprovados como «centros de importação aprovados» não devem ser autorizados a deslocar
os moluscos vivos para fora do estabelecimento.
3. São aplicáveis as condições sanitárias mínimas constantes da parte B do presente anexo, além das disposições em
matéria de saúde pública previstas na Directiva 91/492/CEE relativas a qualquer centro e estabelecimento,
incluindo os centros de expedição e de depuração, bem como das regras sanitárias estabelecidas pela legislação
comunitária no que diz respeito aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano.
B.

Disposições de gestão
1. Os centros de importação aprovados devem estar sob o controlo e a responsabilidade da autoridade competente.
2. Os centros de importação aprovados devem dispor de um sistema eficaz de controlo e vigilância das doenças;
em aplicação da Directiva 95/70/CE, os casos de suspeita de doença e mortalidade serão investigados pela autoridade competente; as análises e o tratamento necessários devem ser efectuados em consulta com a autoridade
competente e sob o seu controlo, tendo em consideração o requisito da alínea a) do n.o 1 do artigo 3.o da Directiva 91/67/CEE.
3. Os centros de importação aprovados devem aplicar um sistema de gestão, aprovado pela autoridade competente,
que inclua procedimentos de higiene e eliminação para os transportes, contentores de transporte, instalações e
equipamento. Devem ser seguidas as directrizes estabelecidas para a desinfecção das explorações de moluscos do
Código sanitário aquático internacional do OIE, sexta edição, 2003, apêndice 5.2.2. Os desinfectantes utilizados
devem ser aprovados para o efeito pela autoridade competente e deve dispor-se de equipamento adequado para
a limpeza e a desinfecção. As descargas de subprodutos e outros resíduos, incluindo os moluscos mortos e os
seus produtos, devem ser efectuadas em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1774/2002. O sistema de
gestão do centro de importação aprovado deve ser tal que permita evitar os riscos de contaminação dos
moluscos nas águas da Comunidade com agentes patogénicos que possam ter um impacto significativo nas
unidades populacionais de moluscos, nomeadamente com as doenças referidas no anexo D da Directiva 95/70/
/CE do Conselho.
4. Os centros de importação aprovados devem manter um registo actualizado da mortalidade anormal observada e
de todos os moluscos vivos, ovos e gâmetas que entram no centro e dos produtos que deixam o centro,
incluindo a sua origem, os seus fornecedores e o seu destino.
5. Os centros de importação aprovados devem ser limpos e desinfectados regularmente, em conformidade com o
programa descrito no ponto 3 supra.
6. Apenas podem entrar nos centros de importação aprovados as pessoas autorizadas, que devem usar vestuário e
calçado de protecção adequados.
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(Actos adoptados em aplicação do título V do Tratado da União Europeia)

POSIÇÃO COMUM 2003/805/PESC DO CONSELHO
de 17 de Novembro de 2003
relativa à universalização e ao reforço dos acordos multilaterais no domínio da não proliferação de
armas de destruição maciça e respectivos vectores
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

ii) protocolos adicionais com a Agência Internacional da
Energia Atómica (protocolos adicionais AIEA),

Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 15.o,

iii) Convenção sobre as armas químicas,
iv) Convenção sobre as armas biológicas e toxínicas,

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

v) código de conduta internacional contra a proliferação de
mísseis balísticos;

O Conselho Europeu de Salónica declarou que a proliferação de armas de destruição maciça e respectivos
vectores constitui uma ameaça cada vez maior para a
paz e a segurança internacionais; o risco de que certos
materiais químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares
venham a ser adquiridos por terroristas acrescenta uma
nova dimensão a essa ameaça. Por conseguinte, o
Conselho Europeu decidiu que os esforços colectivos da
União Europeia (UE) se deveriam centrar, em especial,
numa actuação que tenha em vista a ratificação e adesão
universais aos principais tratados e acordos de desarmamento e não proliferação e, sempre que necessário, o
seu reforço.
No plano de acção para a implementação dos princípios
básicos para uma estratégia da UE contra a proliferação
de armas de destruição maciça, a UE e os seus Estados-Membros comprometeram-se a promover, a nível
político, a adesão universal aos instrumentos relativos às
armas de destruição maciça e aos seus vectores.
A reafirmação desta política servirá de bitola nas negociações das posições da UE nas instâncias internacionais,
pelo que é oportuno formulá-la numa posição comum
do Conselho,

ADOPTOU A SEGUINTE POSIÇÃO COMUM:

Artigo 1.o

b) Promover a rápida entrada em vigor do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares.
Estes instrumentos fundamentais constituem a base dos
esforços da comunidade internacional em matéria de desarmamento e não proliferação, que contribuem para a confiança, a
estabilidade e a paz internacionais, incluindo a luta contra o
terrorismo.

Artigo 2.o
Para atingir os objectivos fixados no artigo 1.o, a UE e os seus
Estados-Membros devem prestar especial atenção à necessidade
de reforçar o cumprimento do regime de tratados multilaterais,
mediante:
— o incremento da detectabilidade das violações, e
— o reforço da execução das obrigações previstas no referido
regime de tratados.
Para o efeito, deve ser dado especial destaque à melhor forma
possível de utilizar os mecanismos de verificação existentes e,
sempre que necessário, à criação de instrumentos adicionais de
verificação, bem como ao reforço do papel do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, que tem a responsabilidade
primeira de manutenção da paz e da segurança internacionais.

Os objectivos da presente posição comum são os seguintes:
a) Promover a ratificação e adesão universais aos seguintes
acordos multilaterais e, sempre que necessário, reforçar as
suas disposições, nomeadamente assegurando o seu cumprimento:
i) Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares e
acordos de salvaguarda (TNP),

Artigo 3.o
A UE e os seus Estados-Membros devem centrar a sua acção
diplomática no cumprimento dos objectivos referidos nos
artigos 1.o e 2.o, segundo as regras adiante indicadas.
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Artigo 4.o

Artigo 6.o

O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) é a
pedra angular do regime global de não proliferação e a base
fundamental para a continuação do desarmamento nuclear, nos
termos do seu artigo VI. A adesão universal ao TNP reveste-se
de uma importância crucial. Para o efeito, a UE:

A Convenção sobre as armas químicas é um instrumento único
de desarmamento e não proliferação, cuja integridade e estrita
aplicação devem ser plenamente garantidas. A implementação
efectiva a nível nacional é essencial para o funcionamento
eficaz da convenção. A fim de reforçar essa convenção, a UE
deve:

— apela aos Estados que ainda não são partes no TNP para
que a ele adiram incondicional mente como Estados não
possuidores de armas nucleares e para que sujeitem todas
as suas instalações e actividades nucleares às disposições do
sistema de salvaguardas da AIEA,

— encorajar os Estados que ainda não tenham aderido à
convenção ou não a tenham ratificado a fazê-lo sem
demora,

— insta os Estados que ainda não tenham acordos de salvaguarda com a AIEA a cumprir as suas obrigações nos
termos do artigo III do TNP e a celebrar urgentemente esses
acordos,
— promove todos os objectivos previstos no TNP,
— apoia o documento final da Conferência de análise do TNP
de 2000 bem como as decisões e a resolução da Conferência de análise e prorrogação do TNP de 1995,
— promove a continuação da análise das garantias de segurança,

— incentivar todos os Estados que são partes da convenção a
promulgar sem demora as medidas nacionais de execução
necessárias, incluindo a legislação penal. Essas medidas
devem reflectir o carácter exaustivo das disposições da
convenção,
— apelar aos Estados interessados para que garantam o
cumprimento da sua obrigação de destruir as armas
químicas e de destruir ou converter as instalações de
produção de armas químicas, dentro dos prazos previstos
na convenção,
— trabalhar no sentido de que as proibições de armas
químicas sejam declaradas regras de direito internacional
universalmente vinculativas.

— promove medidas que impossibilitem efectivamente qualquer utilização indevida de programas nucleares civis para
fins militares.

Artigo 7.o

Artigo 5.o

A Convenção sobre as armas biológicas e toxínicas (BTWC) é
uma pedra angular dos esforços para impedir que sejam utilizados como armas agentes biológicos ou toxinas. A UE
continua a apoiar o princípio da verificação da BTWC.

A UE considera que os protocolos adicionais da AIEA fazem
parte integrante do sistema de salvaguardas da AIEA. Ao elevar
o nível de cumprimento e ao facilitar a detecção de violações,
os protocolos adicionais reforçam o TNP. A fim de promover a
adopção universal e a implementação dos protocolos adicionais, a UE deve:
— apelar à rápida ratificação dos protocolos adicionais pelos
Estados-Membros da UE e pelos Estados aderentes até ao
final de 2003,
— apelar a outras organizações regionais no mesmo sentido,
— trabalhar para tornar os protocolos adicionais e os acordos
de salvaguarda a norma para o sistema de verificação da
AIEA e actuar em prol da adesão universal aos protocolos
adicionais,
— encorajar um forte apoio político e financeiro ao trabalho
da AIEA.

A fim de reforçar a convenção, a UE deve:
— desenvolver esforços específicos para convencer os Estados
que ainda não tenham aderido à convenção ou não a
tenham ratificado a fazê-lo sem demora,
— trabalhar para identificar mecanismos eficazes de reforço e
verificação do cumprimento da BTWC,
— trabalhar para assegurar resultados concretos nas reuniões
anuais a realizar entre 2003 e 2005, em preparação da
sexta Conferência de análise em 2006,
— salientar, sempre que necessário, o reforço das medidas
nacionais de execução, incluindo a legislação penal, e o
controlo dos microrganismos patogénicos e toxinas no
quadro da BTWC,
— trabalhar no sentido de que as proibições de armas biológicas e toxínicas sejam declaradas regras de direito internacional universalmente vinculativas.

L 302/36

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Artigo 8.o

O código de conduta internacional contra a proliferação de
mísseis balísticos é um importante instrumento contra a crescente proliferação de mísseis balísticos susceptíveis de transportar armas de destruição maciça. O código estabelece princípios fundamentais em áreas onde anteriormente não existiam e
constitui um passo crucial em direcção a um eventual convénio
multilateral para prevenir a proliferação de mísseis balísticos. A
UE deve:
— procurar convencer o maior número possível de países a
subscrevê-lo, especialmente os que dispõem de capacidades
em termos de mísseis balísticos,
— trabalhar em conjunto com outros Estados subscritores para
continuar a desenvolver e implementar o código, nomeadamente em relação às medidas de criação de confiança
previstas no código,

20.11.2003
Artigo 9.o

A UE deve promover a rápida entrada em vigor do Tratado de
proibição total de ensaios nucleares, nos termos da Decisão
2003/567/PESC do Conselho, de 21 de Julho de 2003, que dá
execução à Posição Comum 1999/533/PESC relativa ao contributo da União Europeia para acelerar a entrada em vigor do
Tratado de Proibição Completa dos Ensaios Nucleares
(CTBT) (1).
Artigo 10.o
A presente posição comum produz efeitos à data da sua
adopção.
Artigo 11.o
A presente posição comum será publicada no Jornal Oficial da
União Europeia.

Feito em Bruxelas, em 17 de Novembro de 2003.
Pelo Conselho
O Presidente

— promover, sempre que possível e apropriado, uma relação
mais estreita entre o código e o sistema das Nações Unidas.

F. FRATTINI

(1) JO L 192 de 31.7.2003, p. 53.
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DECISÃO 2003/806/PESC DO CONSELHO
de 17 de Novembro de 2003
que prorroga e altera a Decisão 1999/730/PESC que executa a Acção Comum 1999/34/PESC relativa
ao contributo da União Europeia para o combate à acumulação e proliferação desestabilizadoras de
armas de pequeno calibre e armas ligeiras no Camboja
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 23.o,
Tendo em conta a Acção Comum 2002/589/PESC do
Conselho, de 12 de Julho de 2002, relativa ao contributo da
União Europeia para o combate à acumulação e proliferação
desestabilizadoras de armas de pequeno calibre e armas
ligeiras (1), e, nomeadamente, o seu artigo 6.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Em 15 de Novembro de 1999, o Conselho adoptou a
Decisão 1999/730/PESC (2) destinada a executar a Acção
Comum 1999/34/PESC (3) relativa ao contributo da
União Europeia para o combate à acumulação e proliferação desestabilizadoras de armas de pequeno calibre e
armas ligeiras no Camboja.
Alguns objectivos não puderam ser realizados até 15 de
Novembro de 2003, data em que caducava a Decisão
2002/904/PESC, ao passo que outros objectivos deviam
ser consolidados e ampliados após essa data.
Desde 1999, a União Europeia já contribuiu com
5 135 992 euros para o combate à acumulação e proliferação desestabilizadoras de armas de pequeno calibre e
armas ligeiras no Camboja. O contributo continuado da
União Europeia inscreve-se no prolongamento do
programa de acção destinado a prevenir, combater e
eliminar o comércio ilícito de armas ligeiras em todos os
seus aspectos, aprovado pela Conferência Internacional
das Nações Unidas sobre o tráfico ilícito de armas
ligeiras e de pequeno calibre em todos os seus aspectos
(Nova Iorque, 9 a 20 de Julho de 2001). Esse facto
deveria incentivar outros financiadores a apoiar os
esforços destinados a reduzir e controlar as armas

(1) JO L 191 de 19.7.2002, p. 1.
(2) JO L 294 de 16.11.1999, p. 5. Decisão prorrogada e com a última
redacção que lhe foi dada pela Decisão 2002/904/PESC (JO L 313
de 16.11.2002, p. 1).
(3) JO L 9 de 15.1.1999, p. 1. Acção Comum revogada pela Acção
Comum 2002/589/PESC (JO L 191 de 19.7.2002, p. 1).

ligeiras e de pequeno calibre e, eventualmente, permitir a
realização de projectos comuns com outros financiadores.
(4)

A Decisão 1999/730/PESC deve, por isso, ser prorrogada
e alterada,

DECIDE:

Artigo 1.o
A Decisão 1999/730/PESC é alterada do seguinte modo:
a) No n.o 1 do artigo 3.o, o montante de referência financeira
de «1 568 000 euros» é substituído por «1 436 953 euros»;
b) No segundo parágrafo do artigo 4.o, a data de «15 de
Novembro de 2003» é substituída pela data de «15 de
Novembro de 2004»;
c) O anexo é substituído pelo anexo da presente decisão.
Artigo 2.o
A presente decisão produz efeitos a partir de 16 de Novembro
de 2003.
Artigo 3.o
A presente decisão será publicada no Jornal Oficial da União
Europeia.

Feito em Bruxelas, em 17 de Novembro de 2003.
Pelo Conselho
O Presidente
F. FRATTINI
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ANEXO
MANDATO DO GESTOR DE PROJECTO (2004)
1. O gestor de projecto, em cooperação com as Forças Armadas do Camboja, continuará o trabalho relacionado com o
registo, gestão e segurança dos stocks de armamento e com a definição de políticas, directrizes e práticas neste
domínio. Para o efeito, o gestor de projecto assegurará o acompanhamento dos projectos já implementados na região
militar 2 (Kampong Cham), na região militar 4 (Siem Reap) e na região militar 5 (Battambang). Em estreita cooperação com o Ministério da Defesa Nacional, assegurará o envolvimento das autoridades competentes na definição e
execução de um novo projecto na região militar 1 (Stung Treng). Se houver fundos disponíveis, organizará um
projecto noutra região militar, nas mesmas condições, e prosseguirá, a nível nacional, os esforços em matéria de
formação, desenvolvimento de sistemas e de registo de armas.
No seguimento da execução, em 2003, de um projecto-piloto em matéria de registo, gestão e segurança dos stocks de
armamento da polícia nacional, o gestor de projecto implementará, se houver fundos disponíveis e em estreita cooperação com o Ministério do Interior, um novo projecto em matéria de registo, gestão de stocks e segurança de armas.
Se esse projecto vier a ser implementado, deverá garantir a estreita participação das autoridades pertinentes na sua
implementação e na continuada definição de políticas, directrizes e práticas neste domínio, com base na experiência
adquirida com a implementação do projecto-piloto de 2003.
2. O gestor de projecto, com o apoio de peritos nessa matéria, continuará a coadjuvar e a promover o programa governamental de grandes e pequenas cerimónias de destruição pública das armas recolhidas e, eventualmente, dos excedentes de armas das Forças Armadas e das forças policiais e de segurança (nomeadamente no contexto de programas
de desmobilização). O gestor de projecto continuará também a coadjuvar o Governo na busca e na destruição de
armas escondidas em depósitos clandestinos durante e no final do período de conflito armado.
O gestor de projecto continuará a supervisionar e a acompanhar a execução dos programas para a devolução voluntária de armas (incluindo o programa «Armas em troca de desenvolvimento»), como sejam os projectos de pequena
dimensão que estão a ser implementados por ONG locais em várias províncias, cooperando nomeadamente com as
agências nacionais e internacionais de desenvolvimento no sentido de organizar, nas zonas em que estas actuam,
acções de sensibilização da população para o problema das armas de pequeno calibre. O gestor de projecto também
poderá, se necessário mas apenas de forma limitada, apoiar o desenvolvimento das capacidades da Comissão Nacional
para a gestão das armas e a reforma, bem como os projectos educativos sobre a nova lei do armamento, quando esta
entrar em vigor.
3. O gestor de projecto atribuirá ajuda financeira a actividades de apoio desenvolvidas por organizações não governamentais no Camboja — designadamente pela coligação «Grupo para a redução de armas no Camboja» — tais como
acções de sensibilização, intercâmbio de informações e programas de educação e formação em matéria de armas
ligeiras e de pequeno calibre. Essas actividades poderão realizar-se em regiões do Camboja seleccionadas de comum
acordo pelo gestor de projecto e as organizações em causa. Prestar-se-á especial atenção a uma coordenação e cooperação orçamental reforçadas entre essas organizações, na medida em que o seu trabalho esteja relacionado com o
mandato da ASAC da União Europeia.
4. O gestor de projecto deve garantir que sejam adoptados procedimentos adequados para o controlo e a avaliação
eficazes das actividades e, para o efeito, procurar obter a plena cooperação do Governo do Camboja e das forças policiais e de segurança.
5. O gestor de projecto incentivará e assistirá outros financiadores no apoio aos esforços destinados a reduzir e
controlar as armas ligeiras e de pequeno calibre e, se for caso disso, disponibilizar-se-á para realizar tais projectos
com outros financiadores, no âmbito das atribuições que são objecto do presente mandato. Tendo presente o papel
de vanguarda da União Europeia neste domínio, procurará ter um papel-chave nos esforços internacionais e, se for
caso disso, contribuir para a gestão de projectos apoiados por outros financiadores.
O gestor de projecto elaborará planos para a eventual reestruturação do apoio da União Europeia no que toca à
redução e controlo das armas ligeiras e de pequeno calibre no Camboja, designadamente a fim de permitir a continuação dos trabalhos de registo, gestão e segurança dos stocks de armamento para as Forças Armadas do Camboja, se
as outras actividades cessarem em 2004.
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DECISÃO 2003/807/PESC DO CONSELHO
de 17 de Novembro de 2003
que prorroga e altera a Decisão 2002/842/PESC relativa à execução da Acção Comum 2002/589/
/PESC relativa ao contributo da União Europeia para o combate à acumulação e proliferação desestabilizadoras de armas de pequeno calibre e armas ligeiras na Europa do Sudeste
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 23.o,
Tendo em conta a Acção Comum 2002/589/PESC do
Conselho, de 12 de Julho de 2002, relativa ao contributo da
União Europeia para o combate à acumulação e proliferação
desestabilizadoras de armas de pequeno calibre e armas
ligeiras (1), e, nomeadamente, o seu artigo 6.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

Em 21 de Outubro de 2002, o Conselho adoptou a
Decisão 2002/842/PESC (2), relativa ao contributo da
União Europeia para o combate à acumulação e proliferação desestabilizadoras de armas de pequeno calibre e
armas ligeiras na Europa do Sudeste, que se destinava a
implementar a Acção Comum 2002/589/PESC e que
disponibilizava para o efeito um montante de 200 000
euros.
Alguns objectivos poderão ser realizados até 22 de
Dezembro de 2003, data em que caducará a Decisão
2002/842/PESC, ao passo que outros objectivos deviam
ser consolidados e ampliados após essa data.
A Comissão garantirá a visibilidade adequada do contributo da União Europeia para os projectos, nomeadamente através de medidas apropriadas tomadas pelo
programa de desenvolvimento das Nações Unidas
(PNUD).
A Decisão 2002/842/PESC deve, por isso, ser prorrogada
e alterada,

(1) JO L 191 de 19.7.2002, p. 1.
(2) JO L 289 de 26.10.2002, p. 1.

DECIDE:

Artigo 1.o
A Decisão 2002/842/PESC é alterada do seguinte modo:
1. Ao artigo 1.o é aditado o seguinte número:
«4. O acordo de financiamento a celebrar determinará
que o PNUD deve garantir a visibilidade do contributo da
União Europeia para os projectos, em função da dimensão
desse contributo.».
2. No n.o 1 do artigo 2.o, o montante de referência financeira
de «200 000 euros» é substituído pelo de «300 000 euros»;
este montante deve somar-se ao montante disponibilizado
pela anterior decisão relativa a esta acção.
3. No n.o 1 do artigo 4.o, a segunda frase é substituída pela
frase «A presente decisão caduca em 31 de Dezembro de
2004.»
Artigo 2.o
A presente decisão produz efeitos a partir de 23 de Dezembro
de 2003.
Artigo 3.o
A presente decisão será publicada no Jornal Oficial da União
Europeia.

Feito em Bruxelas, em 17 de Novembro de 2003.
Pelo Conselho
O Presidente
F. FRATTINI
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RECTIFICAÇÕES
ao Regulamento (CE) n.o 693/2003 do Conselho, de 14 de Abril de 2003, que estabelece um Documento de
Trânsito Facilitado (DTF) e um Documento de Trânsito Ferroviário Facilitado (DTFF) específicos e que altera as
Instruções Consulares Comuns e o Manual Comum
(«Jornal Oficial da União Europeia» L 99 de 17 de Abril de 2003)
Na página de rosto do Jornal Oficial, no título e no texto do regulamento, bem como nos anexos:
a) Em vez de: «DTF»,
Deve ler-se: FTD;
b) Em vez de: «DTFF»,
Deve ler-se: FRTD;
c) Em vez de: «DTF/DTFF»,
Deve ler-se: FTD/FRTD.

ao Regulamento (CE) n.o 694/2003 do Conselho, de 14 de Abril de 2003, que estabelece modelos uniformes
para o Documento de Trânsito Facilitado (DTF) e para o Documento de Trânsito Ferroviário Facilitado (DTFF)
previstos no Regulamento (CE) n.o 693/2003
(«Jornal Oficial da União Europeia» L 99 de 17 de Abril de 2003)
Na página de rosto do Jornal Oficial, no título e no texto do regulamento, bem como nos anexos:
a) Em vez de: «DTF»,
Deve ler-se: FTD;
b) Em vez de: «DTFF»,
Deve ler-se: FRTD;
c) Em vez de: «DTF/DTFF»,
Deve ler-se: FTD/FRTD.
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