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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N.o 12/2004 DA COMISSÃO
de 6 de Janeiro de 2004
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 7 de Janeiro de
2004.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Janeiro de 2004.
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 6 de Janeiro de 2004, 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
204
999

94,9
52,0
73,5

0707 00 05

052
999

141,5
141,5

0709 90 70

052
204
999

97,8
50,9
74,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
388
999

72,3
51,6
30,9
51,6

0805 20 10

052
204
999

83,4
91,4
87,4

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

052
999

91,0
91,0

0805 50 10

052
400
600
999

80,1
38,7
71,9
63,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

39,4
78,6
94,6
61,8
68,6

0808 20 50

052
060
064
400
999

59,0
56,8
63,6
79,5
64,7

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 13/2004 DA COMISSÃO
de 8 de Dezembro de 2003
relativo à determinação da lista das vias navegáveis de carácter marítimo referida na alínea d) do
artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1108/70 do Conselho
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1108/70 do
Conselho, de 4 de Junho de 1970, que introduz um sistema de
contabilidade das despesas referentes às infra-estruturas de
transportes ferroviários, rodoviários e por via navegável (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão
da Áustria, da Finlândia e da Suécia, e nomeadamente a alínea
d) do seu artigo 3.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O Regulamento (CEE) n.o 281/71 da Comissão, de 9 de
Fevereiro de 1971, relativo à determinação da lista das
vias navegáveis de carácter marítimo referida na alínea e)
do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1108/70 do
Conselho, de 4 de Junho de 1970 (2), foi por diversas
vezes alterado de modo substancial (3). É conveniente,
por motivos de clareza e racionalidade, proceder à sua
codificação.
Nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1108/70, a contabilidade das despesas de infra-estrutura não é efectuada
para diversas categorias de infra-estruturas. Tal é, entre
outros, o caso de determinadas vias navegáveis de
carácter marítimo, cuja lista compete à Comissão
aprovar.

(3)

Importa ter em conta, na elaboração dessa lista, a parte
do tráfego assegurada pela navegação interior nas vias
navegáveis de carácter marítimo, ou o interesse que a
introdução de um sistema de contabilidade das despesas
de infra-estrutura para essas vias apresenta, do ponto de
vista da introdução de uma tarificação pela utilização
das infra-estruturas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A lista das vias navegáveis de carácter marítimo referida na
alínea d) do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1108/70
consta do anexo I do presente regulamento.
Artigo 2.o
É revogado o Regulamento (CEE) n.o 281/71.
As remissões feitas para o regulamento revogado devem
entender-se como feitas para o presente regulamento e ser lidas
de acordo com o quadro de correspondência que consta do
anexo III.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo 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 8 de Dezembro de 2003.
Pela Comissão
Loyola DE PALACIO

Vice-Presidente

(1) JO L 130 de 15.6.1970, p. 4.
(2) JO L 33 de 10.2.1971, p. 11.
(3) Ver anexo II.
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ANEXO I
LISTA DAS VIAS NAVEGÁVEIS DE CARÁCTER MARÍTIMO
Reino da Bélgica
— Escalda marítimo inferior (Beneden-Zeeschelde)
— Canal marítimo Gand-Terneuzen, a jusante do braço norte do canal circular de Gand (Zeekanaal Gent-Terneuzen)
República Federal da Alemanha
— Canal de Kiel (Nord-Ostsee-Kanal)
— Ems inferior (Untere Ems)
— Veser inferior (Unterweser)
— Elba inferior (Unterelbe)
República Francesa
— Sena, a jusante da ponte Jeanne-d'Arc em Rouen
— Loire, a jusante de Nantes (confluente do Erdre)
— Garona, a jusante da ponte Pierre em Bordéus, e Gironda
Reino dos Países Baixos
— Canal do Mar do Norte (Noordzeekanaal)
— Rotterdamse Waterweg e Nieuwe Maas
— Escalda ocidental (Westerschelde)
— Canal Gand-Terneuzen (Kanaal Gent-Terneuzen)
República Portuguesa
— Douro, a jusante da ponte D. Luís, da cidade do Porto
— Tejo, a jusante do Carregado
— Sado, a jusante do esteiro da Marateca
— Guadiana, a jusante do Pomarão
República da Finlândia
— Saimaan kanava/Saima Kanal
— Saimaan vesistö/Saimens vattendrag
Reino da Suécia
— Canal de Trollhätte e rio Göta
— Lago Vänern
— Canal de Södertälje
— Lago Mälaren
Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
— Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal)
— Gloucester and Sharpness Canal.
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ANEXO II
REGULAMENTO REVOGADO E ALTERAÇÕES SUCESSIVAS NÃO REVOGADAS
Regulamento (CEE) n.o 281/71 (JO L 33 de 10.2.1971, p. 11)
— Actos relativos à adesão às Comunidades Europeias do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte (JO L 73 de 27.3.1972, p. 92)
— Actos relativos à adesão às Comunidades Europeias do Reino da Espanha e da República Portuguesa (JO L 302 de
15.11.1985, p. 162)
— Actos relativos à adesão às Comunidades Europeias da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino
da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 165)

ANEXO III
QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA
Regulamento (CEE) n.o 281/71

Presente regulamento

Artigo único

Artigo 1.o

—

Artigo 2.o

—

Artigo 3.o

Anexo

Anexo I

—

Anexo II

—

Anexo III
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REGULAMENTO (CE) N.o 14/2004 DA COMISSÃO
de 30 de Dezembro de 2003
relativo ao estabelecimento das estimativas e à fixação das ajudas comunitárias para o abastecimento de certos produtos essenciais para o consumo humano e a transformação e como factores
de produção agrícola e para o fornecimento de animais vivos e de ovos às regiões ultraperiféricas,
em conformidade com os Regulamentos (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001 e (CE) n.o 1454/
/2001 do Conselho
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Em conformidade com os Regulamentos (CE) n.o 1452/
/2001, (CE) n.o 1453/2001 e (CE) n.o 1454/2001 e em
aplicação do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 20/
/2002, o montante das ajudas é fixado tendo em conta os
custos adicionais de transporte para os mercados das
regiões ultraperiféricas e os preços praticados nas exportações para países terceiros, bem como, no caso de
produtos para transformação ou de factores de produção
agrícola, os custos adicionais resultantes da insularidade
e ultraperifericidade.

(4)

A Comissão e os Estados-Membros prosseguem a sua
reflexão comum sobre a definição e a quantificação dos
custos adicionais, o que poderia eventualmente levar a
ajustamentos dos montantes indicados nos anexos.

(5)

Deste modo, é necessário fixar montantes forfetários das
ajudas para cada produto, diferenciadas segundo o
destino. Além disso, para ter em conta, nomeadamente,
as correntes comerciais com o resto da Comunidade e o
aspecto económico das ajudas previstas, é necessário
fixar um montante de ajuda tomando como referência as
restituições concedidas à exportação de produtos
análogos para os países terceiros, a aplicar sempre que
esse montante seja superior aos montantes forfetários
acima referidos.

(6)

Para ter em conta as especificidades dos diferentes
produtos de cada sector, há que precisar, na medida do
necessário, as regras de concessão da ajuda e de contabilização das quantidades para a entrega dos produtos
comunitários nas regiões ultraperiféricas, em conformidade com o previsto no artigo 3.o do Regulamento (CE)
n.o 1452/2001, no artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o
1453/2001 e no artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o
1454/2001.

(7)

O Regulamento (CE) n.o 98/2003 da Comissão, de 20 de
Janeiro de 2003, relativo ao estabelecimento das estimativas e à fixação das ajudas comunitárias para o abastecimento de certos produtos essenciais para o consumo
humano e a transformação e como factores de produção
agrícola e para o fornecimento de animais vivos e de
ovos às regiões ultraperiféricas, em conformidade com
os Regulamentos (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/
/2001 e (CE) n.o 1454/2001 do Conselho (5) foi adoptado
para aplicação no período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Dezembro de 2003. Por razões de segurança jurídica, é conveniente revogar o referido regulamento e substitui-lo por um novo regulamento.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1452/2001 do
Conselho, de 28 de Junho de 2001, que estabelece medidas
específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor
dos departamentos franceses ultramarinos, que altera a Directiva 72/462/CEE e revoga os Regulamentos (CEE) n.o 525/77 e
(CEE) n.o 3763/91 (Poseidom) (1), e, nomeadamente, o n.o 6 do
seu artigo 3.o, o n.o 5 do seu artigo 6.o e o n.o 2 do seu artigo
7.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1453/2001 do
Conselho, de 28 de Junho de 2001, que estabelece medidas
específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor
dos Açores e da Madeira e revoga o Regulamento (CEE) n.o
1600/92 (Poseima) (2), e, nomeadamente, o n.o 6 do seu artigo
3.o e o n.o 5 do seu artigo 4.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1454/2001 do
Conselho, de 28 de Junho de 2001, que estabelece medidas
específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor
das ilhas Canárias e revoga o Regulamento (CEE) n.o 1601/92
(Poseican) (3), e, nomeadamente o n.o 6 do seu artigo 3.o e o n.o
5 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

As normas de execução dos Regulamentos (CE) n.o
1452/2001, (CE) n.o 1453/2001 e (CE) n.o 1454/2001
no respeitante aos regimes específicos de abastecimento
(«REA») dos departamentos franceses ultramarinos
(DOM), dos Açores e da Madeira e das ilhas Canárias
(em seguida denominadas «regiões ultraperiféricas») em
determinados produtos agrícolas são estabelecidas pelo
Regulamento (CE) n.o 20/2002 da Comissão (4).

(2)

Para efeitos da aplicação do disposto no artigo 2.o do
Regulamento (CE) n.o 1452/2001, no artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1453/2001 e no artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1454/2001, é necessário estabelecer a
estimativa de abastecimento relativa aos produtos que
beneficiam dos regimes específicos de abastecimento e
fixar, nomeadamente, as quantidades de produtos que
beneficiam do REA, bem como fixar as ajudas concedidas para o abastecimento a partir da Comunidade.

(1) JO L 198 de 21.7.2001, p. 11. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1782/2003 (JO L 270 de 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 198 de 21.7.2001, p. 26. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1782/2003.
(3) JO L 198 de 21.7.2001, p. 45. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1782/2003.
(4) JO L 8 de 11.1.2002, p. 1. Regulamento com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1174/2003 (JO L 164 de
2.7.2003, p. 3).

(5) JO L 14 de 21.1.2003, p. 32. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1987/2003 (JO L 295
de 13.11.2003, p. 47).
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(8)

Para assegurar a execução ordenada das operações em
2004, é conveniente que o presente regulamento seja
aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2004.

(9)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer de todos os comités de
gestão em causa,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
As quantidades da estimativa do regime específico de
abastecimento que beneficiam da isenção dos direitos aplicáveis
às importações provenientes de países terceiros ou da ajuda
para os produtos comunitários e os montantes das ajudas para
o abastecimento de produtos comunitários são fixados, por
produto:
a) No anexo I, para os departamentos franceses ultramarinos
(DOM);
b) No anexo III, para a Madeira e os Açores;
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b) Os montantes constantes da coluna II são aplicáveis ao abastecimento de factores de produção agrícolas comunitários e
de produtos comunitários para transformação nas regiões
ultraperiféricas;
c) Os montantes obtidos através das referências eventualmente
constantes da coluna III são aplicáveis a qualquer objecto do
abastecimento de produtos comunitários, sempre que esses
montantes sejam superiores aos referidos nas colunas I e II.
Artigo 2.o
O número de animais e de ovos destinados ao apoio da
pecuária nas regiões ultraperiféricas e, se for caso disso, as
ajudas para esses fornecimentos são fixados:
a) No anexo II, para os departamentos franceses ultramarinos
(DOM);
b) No anexo IV, para a Madeira e os Açores;
c) No anexo VI, para as ilhas Canárias.
Artigo 3.o
É revogado o Regulamento (CE) n.o 98/2003.

c) No anexo V, para as ilhas Canárias.
2.

Para cada produto:

a) Os montantes constantes da coluna I são aplicáveis ao abastecimento de produtos comunitários, com excepção dos
factores de produção agrícola e dos produtos para transformação;

Artigo 4.o
O presente regulamento entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de Janeiro de
2004.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Dezembro de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I
Parte 1
Cereais e produtos cerealíferos destinados à alimentação animal e humana; oleaginosas, proteaginosas, forragens secas
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Departamento

Designação das mercadorias

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

Código NC

I

II

III

Guadalupe

Trigo mole, cevada, milho,
malte

1001 90, 1003 00, 1005 90
e 1107 10

55 000

—

42

(1)

Guiana

Trigo mole, cevada, milho,
produtos
destinados
à
alimentação de animais,
malte

1001 90, 1003 00, 1005 90,
2309 90 31,
2309 90 41,
2309 90 51,
2309 90 33,
2309 90 43, 2309 90 53 e
1107 10

6 445

—

52

(1)

Martinica

Trigo mole, cevada, milho,
grumos e sêmolas de trigo
duro, aveia, malte

1001 90, 1003 00, 1005 90,
1103 11,
1004 00
e
1107 10

52 000

—

42

(1)

Reunião

Trigo mole, cevada, milho,
malte

1001 90, 1003 00, 1005 90
e 1107 10

166 000

—

48

(1)

(1) O montante é igual à restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do artigo 7.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95 da Comissão (JO L 147 de 30.6.1995, p. 7).

Parte 2
Óleos vegetais
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Óleos vegetais (1)

Código NC

1507 a 1516 (2)

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

Departamento

Martinica
Reunião
Total

I

III

III

300

—

71

(3)

11 000

—

91

(3)

11 300

(1) Destinados à indústria de transformação.
(2) Excepto 1509 e 1510.
(3) O montante é igual à restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do n.o 3 do artigo 3.o do Regulamento 136/66/CEE.
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Parte 3
Produtos transformados à base de fruta e produtos hortícolas.
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Código NC

Purés de frutos, obtidos por cozimento, com ou sem adição de
açúcar ou de outros edulcorantes,
para transformação

ex 2007

Polpas de frutos, preparadas ou
conservadas de outro modo, com
ou sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes ou de álcool,
não especificadas nem compreendidas noutras posições, para transformação

ex 2008

Sumos concentrados de frutos
(incluídos os mostos de uvas), não
fermentados, sem adição de álcool,
com ou sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes, para transformação

ex 2009

Departamento

Todos

Guiana

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)
I

II

III

0

—

395

—

450

—

586

—

Guadalupe

—

408

—

Martinica

—

408

—

Reunião

—

456

—

Martinica

—

311

Reunião

—

311

Guadalupe

—

311

Guiana

300

727
(1)

(1) O montante é igual à restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do artigo 16.o do Regulamento (CE)
n.o 2201/96.

Parte 4
Sementes
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Código NC

Departamento

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)
I

Batata-semente

0701 10 00

Reunião

200

II

94

III
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ANEXO II
Parte 1
Criação de bovinos
Núme r o de animais e ajuda p ar a o for ne c imento de anima i s p rove ni entes da Com unidade p or ano
civil

Designação das mercadorias

Cavalos reprodutores

Código NC

Departamento

0101 11 00

Quantidade

Todos

Ajuda
(euros/animal)

3

1 100

Animais vivos da espécie bovina:
— bovinos reprodutores (1)

0102 10

— búfalos reprodutores (2)

ex 0102 10 90

400

1 100

0102 90

100

—

— bovinos para engorda (3) (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

A admissão nesta subposição está sujeita às condições previstas nas disposições comunitárias em vigor na matéria.
O benefício da ajuda está limitado unicamente aos búfalos reprodutores de raça pura mencionada nos livros genealógicos aprovados.
Unicamente originários de países terceiros.
O benefício da isenção dos direitos aplicáveis às importações fica subordinado:
— à declaração pelo importador, aquando da chegada dos animais aos DOM, de que os bovinos se destinam a serem aí engordados
durante um período de sessenta dias a contar do dia da sua chegada efectiva e a aí serem consumidos posteriormente,
— ao compromisso escrito do importador, aquando da chegada dos animais, de informar as autoridades competentes, no prazo de
um mês após o dia da chegada dos bovinos, da exploração ou das explorações em que os bovinos devem ser engordados,
— à prova a fornecer pelo importador de que, salvo caso de força maior, o bovino foi engordado na exploração ou explorações indicadas em conformidade com o segundo travessão, que não foi abatido antes do termo do prazo previsto no primeiro travessão ou
que foi abatido por razões sanitárias ou pereceu na sequência de uma doença ou acidente.

Parte 2
Avicultura, cunicultura
Núme r o de animais e ajuda p ar a o for ne c imento de anima i s p rove ni entes da Com unidade p or ano
civil

Designação das mercadorias

Código NC

Pintos para multiplicação e reprodução (1)

ex 0105 11

Ovos para incubação destinados à
produção de pintos de multiplicação
ou de reprodução (2)

Departamento

Todos

Quantidade
(número de
animais,
unidades)

Ajuda
(euros/animal,
unidade)

85 240

0,48

ex 0407 00 19

800 000

0,17

ex 0106 19 10

670

Coelhos reprodutores
— coelhos
tores

domésticos

reprodu-

33

(1) Em conformidade com a definição constante do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2782/75 do Conselho (JO L 282 de 1.11.1975,
p. 100).
(2) A admissão nesta subposição fraccionada está sujeita às condições previstas nas disposições comunitárias em vigor na matéria.
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Parte 3
Criação de suínos
Núme r o de animais e ajuda p ar a o for ne c imento de anima i s p rove ni entes da Com unidade p or ano
civil

Designação das mercadorias

Código NC

Reprodutores da espécie suína:
— fêmeas

Departamento

Quantidade

Ajuda
(euros/animal)

300

405

63

505

Todos
0103 10 00
ex 0103 91 10
ex 0103 92 19

— machos

0103 10 00
ex 0103 91 10
ex 0103 92 19
Parte 4
Criação de ovinos e de caprinos

Núme r o de animais e ajuda p ar a o for ne c imento de anima i s p rove ni entes da Com unidade p or ano
civil

Designação das mercadorias

Código NC

Reprodutores das espécies ovina e
caprina:

Departamento

Quantidade
(número de
animais)

Ajuda
(euros/animal)

Todos

— machos

ex 0104 10 e
ex 0104 20

10

312

— fêmeas

ex 0104 10 e
ex 0104 20

125

192
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ANEXO III
Parte 1
Cereais e produtos cerealíferos destinados à alimentação animal e humana; oleaginosas, proteaginosas, forragens secas
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
pa ra o pe r í odo de c omer c i a li z a ç ã o de 1 de J a ne i ro a 31 de De ze mbr o
MADEIRA

Designação das mercadorias

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

Código NC

I

Trigo mole para panificação,
trigo duro, cevada, milho,
sêmola de milho, centeio,
malte, bagaços de soja e
luzerna desidratada

1001 90 99, 1001 10 00,
1003 00 90, 1005 90 00,
1103 13, 1002, 1107 10,
2304, 1214

72 900

II

III

34

(1)

(1) O montante é igual à restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do artigo 7.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95 da Comissão (JO L 147 de 30.6.1995, p. 7).

AÇORES

Designação das mercadorias

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

Código NC

I

Trigo mole para panificação,
trigo duro, cevada, milho,
centeio, malte, sementes de
soja e sementes de girassol

1001 90 99, 1001 10 00,
1003 00 90, 1005 90 00,
1002, 1107 10,
1201 00 90, 1206 00 99

195 300

II

III

37

(1)

(1) O montante é igual à restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do artigo 7.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95 da Comissão (JO L 147 de 30.6.1995, p. 7).

Parte 2
Arroz
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l
MADEIRA

Designação das mercadorias

Arroz branqueado

Código NC

1006 30

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

4 000

I

II

III

55

76

(1)

(1) O montante é igual ao montante da restituição aplicável aos produtos do sector do arroz entregues no âmbito de acções comunitárias
e nacionais de ajuda alimentar.

AÇORES

Designação das mercadorias

Arroz branqueado

Código NC

1006 30

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

2 000

I

II

III

63

81

(1)

(1) O montante é igual ao montante da restituição aplicável aos produtos do sector do arroz entregues no âmbito de acções comunitárias
e nacionais de ajuda alimentar.
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Parte 3
Óleos vegetais
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l
MADEIRA

Designação das mercadorias

Óleos
vegetais
excepção do azeite):

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

Código NC

I

II

IIII

2 500

52

70

(2)

300

52

—

(2)

(com

— óleos vegetais

1507 a 1516 (1)

Azeite:
— azeite virgem

1509 10 90

ou
— azeite

1509 90 00

—

AÇORES

Designação das mercadorias

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

Código NC

I

II

III

68

87

(2)

Azeite:
— azeite virgem

1509 10 90

400

ou
— azeite

1509 90 00

(1) Excepto 1509 e 1510.
(2) O montante é igual à restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do n.o 3 do artigo 3.o do Regulamento 136/66/CEE.

Parte 4
Produtos transformados à base de fruta e produtos hortícolas
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l
MADEIRA

Designação das mercadorias

Código NC

Quantidade
(toneladas)

Ajuda
(euros/tonelada)
I

II

III

100

73

91

—

580

168

186

—

Doces, geleias, marmelades e pastas de fruta,
obtidos por cozimento, com ou sem adição de
açúcar ou de outros edulcorantes:
— preparações, excluindo as preparações
homogeneizadas, à base de frutos, excepto
de citrinos

2007 99

Frutas e outras partes comestíveis de plantas,
preparadas ou conservadas de outro modo,
com ou sem adição de açúcar ou de outros
edulcorantes ou de álcool, não especificadas
nem compreendidas noutras posições:
— ananases

2008 20
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Designação das mercadorias

Código NC

— peras

2008 40

— cerejas

2008 60

— pêssegos

2008 70

7.1.2004
Quantidade
(toneladas)

Ajuda
(euros/tonelada)
I

II

III

— outras, incluídas as misturas, com exclusão
das do código NC 2008 19
— misturas

2008 92

— outras, excepto palmitos e misturas

2008 99

Sumos concentrados de frutos (incluídos os
mostos de uvas), não fermentados, sem adição
de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes, para transformação

ex 2009

100

186

AÇORES

Designação das mercadorias

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

Código NC

I

Sumos concentrados de
frutos (incluídos os mostos
de uvas), não fermentados,
sem adição de álcool, com
ou sem adição de açúcar ou
de outros edulcorantes, para
transformação

ex 2009

100

II

III

186

Parte 5
Açúcar
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l
MADEIRA

Designação das mercadorias

Açúcar

Código NC

1701 e 1702 (excluindo
glicose e isoglicose)

Ajuda
(euros/100 kg)

Quantidade
(toneladas de
açúcar
branco)

I

II

III

7 000

7,4

9,2

(1)

(1) O montante para o açúcar branco é igual ao montante máximo da restituição à exportação fixado para o açúcar branco no âmbito
do concurso permanente para a exportação deste produto. Caso se efectuem simultaneamente dois concursos permanentes, o
montante máximo a tomar em consideração será o fixado em último lugar no âmbito do concurso permanente aberto para efeitos da
exportação da campanha de comercialização seguinte. O montante para o açúcar bruto é igual a 92 % do montante aplicável para o
açúcar branco. Se o rendimento do açúcar bruto expedido se afastar dos 92 %, o montante será adaptado, aplicando o anexo I do
Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho (JO L 178 de 30.6.2001, p. 1).
O montante para os xaropes de sacarose é igual ao centésimo do montante aplicável ao açúcar branco, por 1 % de teor em sacarose
e por 100 kg líquidos do xarope em causa. O disposto no n.o 3 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 não é aplicável.
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AÇORES

Designação das mercadorias

Açúcar bruto de beterraba

Código NC

Quantidade
(toneladas de
açúcar
branco)

1701 12 10

Ajuda
(euros/100 kg)
I

6 500

II

III

6,4

(1)

(1) 92 % do montante máximo da restituição à exportação fixado para o açúcar branco no âmbito do concurso permanente para a
exportação de açúcar branco. Caso se efectuem simultaneamente dois concursos permanentes, o montante máximo a tomar em consideração será o fixado em último lugar no âmbito do concurso permanente aberto para efeitos da exportação da campanha de comercialização seguinte. Se o rendimento do açúcar bruto expedido se afastar dos 92 %, o montante será adaptado, aplicando o anexo I
do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho.
O disposto no n.o 3 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 não é aplicável.

Parte 6
Leite e produtos lácteos
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l
MADEIRA

Designação das mercadorias

Código NC

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)
I

Leite e nata, não concentrados nem adicionados de
açúcar ou de outros edulcorantes (2)

0401

Leite em pó desnatado (2)

II

III (1)

12 000

48

66

(3)

ex 0402

500

48

66

(3)

Leite em pó completo ( )

ex 0402

450

48

66

(3)

Manteiga e outras matérias
gordas provenientes do leite;
pastas de barrar (espalhar)
de produtos provenientes do
leite (2)

ex 0405

1 000

84

102

(3)

Queijos (2)

0406

1 500

84

102

(3)

2

(1) Em euros por 100 kg de peso líquido, salvo outra indicação.
(2) Os produtos em causa e as notas de rodapé correspondentes são os mesmos que os do regulamento da Comissão que fixa as restituições à exportação em aplicação do artigo 31.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999.
(3) O montante é igual ao montante da restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do artigo 31.o do
Regulamento (CE) n.o 1255/1999.
Sempre que as restituições concedidas em aplicação do artigo 31.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999 tenham montantes diferenciados, o montante é igual ao montante mais elevado da restituição concedida para produtos do mesmo código da nomenclatura das
restituições à exportação (Regulamento (CE) n.o 3846/87).

Parte 7
Sector da carne de bovino
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l
MADEIRA

Designação das mercadorias

Código

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)
I

II

III

153

171

(*)

Carnes:
— carnes de animais da
espécie bovina, frescas
ou refrigeradas

0201
0201 10 00 9110 (1)
0201 10 00 9120
0201 10 00 9130 (1)
0201 10 00 9140
0201 20 20 9110 (1)
0201 20 20 9120

4 800
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Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

Código

I

II

III

123

141

(*)

119

137

(*)

95

113

(*)

0201 20 30 9110 (1)
0201 20 30 9120
0201 20 50 9110 (1)
0201 20 50 9120
0201 20 50 9130 (1)
0201 20 50 9140
0201 20 90 9700
0201 30 00 9100 (2) (6)
0201 30 00 9120 (2) (6)
0201 30 00 9060 (6)
— carnes de animais da
espécie bovina, congeladas

0202
0202 10 00 9100
0202 10 00 9900
0202 20 10 9000
0202 20 30 9000
0202 20 50 9100
0202 20 50 9900
0202 20 90 9100

1 000

0202 30 90 9200 (6)

Nota: Os códigos dos produtos e as notas de rodapé são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de
24.12.1987, p. 1), conforme alterado
(*) O montante é igual à restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do artigo 33.o do Regulamento (CE)
n.o 1254/1999. Sempre que as restituições concedidas em aplicação do artigo 33.odo Regulamento (CE) n.o 1254/1999 sejam diferenciadas, o montante da ajuda é igual ao montante da restituição concedida para produtos do mesmo código da nomenclatura das restituições à exportação para o destino B03 em vigor aquando do pedido de ajuda.

Parte 8
Sector da carne de suíno
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l
MADEIRA

Designação das mercadorias

Código

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)
I

II

Carnes de animais da espécie
suína doméstica, frescas,
refrigeradas ou congeladas:

ex 0203

— carcaças
carcaças

meias

0203 11 10 9000

95

113

(*)

— pernas e pedaços de
pernas

0203 12 11 9100

143

161

(*)

— pás e pedaços de pás

0203 12 19 9100

95

113

(*)

— partes
dianteiras
e
pedaços de partes dianteiras

0203 19 11 9100

95

113

(*)

— lombos e pedaços de
lombos

0203 19 13 9100

143

161

(*)

— barrigas entremeadas e
seus pedaços

0203 19 15 9100

95

113

(*)

— outras: desossadas

0203 19 55 9110

176

194

(*)

— outras: desossadas

0203 19 55 9310

176

194

(*)

0203 21 10 9000

95

113

(*)

— carcaças
carcaças

ou

ou

meias

2 300

III

—
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Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)
I

II

III

0203 22 11 9100

143

161

(*)

— pás e pedaços de pás

0203 22 19 9100

95

113

(*)

— partes
dianteiras
e
pedaços de partes dianteiras

0203 29 11 9100

95

113

(*)

— lombos e pedaços de
lombos

0203 29 13 9100

143

161

(*)

— barrigas entremeadas e
seus pedaços

0203 29 15 9100

95

113

(*)

— outras: desossadas

0203 29 55 9110

176

194

(*)

— pernas e pedaços de
pernas

Nota: O montante é igual à restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do n.o 13 do artigo 3.o do Regulamento 75/282/CEE.
(*) Os códigos dos produtos e as notas de rodapé são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de
24.12.1987, p. 1).

Parte 9
Sementes
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l
MADEIRA

Designação das mercadorias

Batata-semente

Código NC

0701 10 00

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

2 000

I

II

—

95

III

E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l
AÇORES

Designação das mercadorias

Milho para sementeira

Código NC

1005 10

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

150

I

II

—

85

III
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ANEXO IV
Parte 1
Criação de bovinos
Núme r o de animais e ajuda p ar a o for ne c imento de anima i s p rove ni entes da Com unidade p or ano
civil
MADEIRA

Designação das mercadorias

Código NC

Quantidade

Ajuda
(euros/animal)

Animais vivos da espécie bovina:
— bovinos reprodutores

0102 10 10 a 0102 10 90

— bovinos para engorda (1)

0102 90

160

608

1 000

128

(1) O benefício da isenção dos direitos aplicáveis à importação ou o pagamento da ajuda fica subordinado:
— à declaração pelo importador ou pelo requerente, aquando da chegada dos animais à Madeira, de que os bovinos se destinam a
serem aí engordados durante um período de sessenta dias a contar do dia da sua chegada efectiva e a aí serem consumidos posteriormente,
— ao compromisso do importador ou do requerente, aquando da chegada dos animais, de informar as autoridades competentes, no
prazo de um mês após o dia da chegada dos bovinos, da exploração ou das explorações em que os bovinos devem ser engordados,
— à prova a fornecer pelo importador ou pelo requerente de que, salvo caso de força maior, o bovino foi engordado na exploração
ou explorações indicadas em conformidade com o segundo travessão, que não foi abatido antes do termo do prazo previsto no
primeiro travessão ou que foi abatido por razões sanitárias ou pereceu na sequência de uma doença ou acidente.

Parte 2
Avicultura
Núme r o de animais e ajuda p ar a o for ne c imento de anima i s p rove ni entes da Com unidade p or ano
civil
MADEIRA

Designação das mercadorias

Código NC

Quantidade
(número de animais,
unidades)

Ajuda
(euros/animal,
unidade)

Reprodutores:
— pintos para multiplicação e reprodução (1)

ex 0105 11

0

0,12

— ovos para incubação destinados à
produção de pintos de multiplicação ou
de reprodução (1)

ex 0407 00 19

0

0,06

Quantidade
(número de animais,
unidades)

Ajuda
(euros/animal,
unidade)

AÇORES

Designação das mercadorias

Código NC

Reprodutores:
— pintos (1)

ex 0105 11

— ovos para incubação (1)

ex 0407 00 19

20 000

0,12

1 000 000

0,06

(1) Em conformidade com a definição constante do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2782/75 do Conselho (JO L 282 de 1.11.1975,
p. 100).
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Parte 3
Criação de suínos
MADEIRA
Quantidade

Ajuda
(euros/animal)

— machos

10

460

— fêmeas

60

360

Designação das mercadorias

Código NC

Reprodutores de raça pura da espécie
suína (1)

0103 10 00

(1) A admissão nesta subposição fraccionada está sujeita às condições previstas nas disposições comunitárias em vigor na matéria.

AÇORES
Designação das mercadorias

Código NC

Ajuda
(euros/animal)

Quantidade

Reprodutores de raça pura da espécie
suína (1)
— machos

0103 10 00

35

460

— fêmeas

0103 10 00

400

360

(1) A admissão nesta subposição fraccionada está sujeita às condições previstas nas disposições comunitárias em vigor na matéria.

Parte 4
Criação de ovinos e de caprinos
Núme r o de animais e ajuda p ar a o for ne c imento de anima i s p rove ni entes da Com unidade p or ano
civil
MADEIRA
Designação das mercadorias

Código NC

RUP

Quantidade
(número de
animais)

Ajuda
(euros/animal)

Ovinos e caprinos reprodutores:
— machos (1)

0104 10 10 e 0104 20 10

5

230

— fêmeas (2)

0104 10 10 e 0104 20 10

45

110

(1) Os animais incluídos neste grupo são permutáveis entre si a 100 %.
(2) Os animais incluídos neste grupo são permutáveis entre si a 100 %.

Núme r o de animais e ajuda p ar a o for ne c imento de anima i s p rove ni entes da Com unidade p or ano
civil
AÇORES
Designação das mercadorias

Código NC

RUP

Quantidade
(número de
animais)

Ajuda
(euros/animal)

Ovinos e caprinos reprodutores:
— machos (1)

0104 10 10 e 0104 20 10

40

230

— fêmeas (2)

0104 10 10 e 0104 20 10

259

110

(1) Os animais incluídos neste grupo são permutáveis entre si a 100 %.
(2) Os animais incluídos neste grupo são permutáveis entre si a 100 %.

L 3/20

PT

Jornal Oficial da União Europeia

7.1.2004

ANEXO V
ILHAS CANÁRIAS
Parte I
Cereais e produtos cerealíferos destinados à alimentação animal e humana; oleaginosas, proteaginosas, forragens secas
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
pa ra o pe r í odo de c omer c i a li z a ç ã o de 1 de J a ne i ro a 31 de De ze mbr o

Designação das mercadorias

Trigo mole, cevada, aveia, milho,
sêmolas de trigo duro, sêmolas de
milho, malte e glicose (2), farinha e
pellets de luzerna, bagaços e outros
resíduos sólidos da extracção de
soja, óleo de soja e outras apresentações de luzerna

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

Código NC

1001 90 99, 1003 00 90,
1004 00 00, 1005 90 00,
1103 11 10,
1103 13,
1107, 1702 30, 1702 40,
1214 10 00, 2304 00 e
ex 1214 90 99

446 800

I

II

II

—

35

(1)

(1) O montante é igual ao montante da restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95 da Comissão (JO L 147 de 30.6.1995, p. 7).
(2) Excepto os produtos dos códigos NC 1702 30 10 e 1702 40 10.

Parte 2
Arroz
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

Código NC

I

II

III

Arroz branqueado

1006 30

13 700

36

54

(1)

Trincas de arroz

1006 40

1 600

36

54

(1)

(1) O montante é igual ao montante da restituição aplicável aos produtos do sector do arroz entregues no âmbito de acções comunitárias
e nacionais de ajuda alimentar.

Parte 3
Óleos vegetais
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Código NC

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)
I

II

III

Óleos vegetais (com excepção do
azeite):
— óleos vegetais (sector da transformação e/ou do acondicionamento)

1507 a 1516 (1)

20 000

—

25

(2)

— óleos vegetais (consumo directo)

1507 a 1516 (1)

9 000

6

—

(2)
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Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)
I

II

III

45

63

(2)

Azeite e óleo de bagaço de azeitona:
— azeite virgem

1509 10 90

— azeite

1509 90 00

— óleo de bagaço de azeitona

1510 00 90

17 500

(1) Excepto 1509 e 1510.
(2) O montante é igual à restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do n.o 3 do artigo 3.o do Regulamento 136/66/CEE.

Parte 4
Produtos transformados à base de fruta e produtos hortícolas
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Código NC

Ajuda (euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

I

II

III

4 250 (1)

125

143

—

16 850 (2)

108

126

Doces, geleias, marmelades e pastas
de fruta, obtidos por cozimento,
com ou sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes:
— preparações, excluindo as preparações homogeneizadas, à base
de frutos, excepto de citrinos

2007 99

Frutas e outras partes comestíveis
de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem
adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas noutras
posições:
— ananases

2008 20

— citrinos

2008 30

— peras

2008 40

— damascos

2008 50

— pêssegos

2008 70

— morangos

2008 80

— outras, incluídas as misturas,
com exclusão das do código NC
2008 19:
— misturas

2008 92

— outras

2008 99

(1) Das quais, 750 toneladas para os produtos para transformação e/ou acondicionamento.
(2) Das quais, 5 300 toneladas para os produtos para transformação e/ou acondicionamento.
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Parte 5
Açúcares
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Açúcares

Código NC

Ajuda
(euros/100 kg)

Quantidade
(toneladas de
açúcar
branco)

I

II

III

61 000

0

1,8

(1)

1701 e 1702 (excluindo glicose e
isoglicose)

(1) O montante para o açúcar branco é igual ao montante máximo da restituição à exportação fixado para o açúcar branco no âmbito
do concurso permanente para a exportação deste produto. Caso se efectuem simultaneamente dois concursos permanentes, o
montante máximo a tomar em consideração será o fixado em último lugar no âmbito do concurso permanente aberto para efeitos da
exportação da campanha de comercialização seguinte.
O montante para o açúcar bruto é igual a 92 % do montante aplicável para o açúcar branco. Se o rendimento do açúcar bruto expedido se afastar dos 92 %, o montante será adaptado, aplicando o anexo I do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho.
O montante da ajuda para os xaropes de sacarose e para os açúcares dos códigos NC 1791 91 00 e 1701 99 90 será igual ao centésimo do montante aplicável ao açúcar branco, por 1 % de teor em sacarose e por 100 kg líquidos do produto em causa.
O disposto no n.o 3 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 não é aplicável.

Parte 6
Lúpulo
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Lúpulo

Código NC

1210

Quantidade
(toneladas)

50

Ajuda
(euros/tonelada)
I

II

—

64

III

Parte 7
Batata-semente
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Batata-semente

Código NC

0701 10 00

Quantidade
(toneladas)

9 000

Ajuda
(euros/tonelada)
I

II

—

73

III

7.1.2004

Jornal Oficial da União Europeia

PT

L 3/23

Parte 8
Sector da carne de bovino
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade

Código

I

II

III

140

158

(*)

112

130

(*)

106

124

(*)

85

103

(*)

Carnes:
— carnes de animais da
espécie bovina, frescas
ou refrigeradas

0201
0201 10 00 9110 (1)
0201 10 00 9120
0201 10 00 9130 (1)
0201 10 00 9140
0201 20 20 9110 (1)
0201 20 20 9120
0201 20 30 9110 (1)
0201 20 30 9120
0201 20 50 9110 (1)
0201 20 50 9120
0201 20 50 9130 (1)
0201 20 50 9140
0201 20 90 9700

21 200

0201 30 00 9100
0201 30 00 9120
0201 30 00 9060
— carnes de animais da
espécie bovina, congeladas

0202
0202 10 00 9100
0202 10 00 9900
0202 20 10 9000
0202 20 30 9000
0202 20 50 9100
0202 20 50 9900
0202 20 90 9100

14 500

0202 30 90 9200 (6)

Nota: Os códigos dos produtos e as notas de rodapé são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de
24.12.1987, p. 1), conforme alterado.
(*) O montante é igual à restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do artigo 33.o do Regulamento (CE)
o
n. 1254/1999. Sempre que as restituições concedidas em aplicação do artigo 33.o do Regulamento (CE) n.o1254/1999 sejam diferenciadas, o montante da ajuda é igual ao montante da restituição concedida para produtos do mesmo código da nomenclatura das restituições à exportação para o destino B03 em vigor aquando do pedido de ajuda.

Parte 9
Sector da carne de suíno
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Carnes de animais da espécie suína
doméstica, congeladas:

Código

ex 0203

Quantidade
(toneladas)

Ajuda
(euros/tonelada)
I

II

III

17 000 (1)

— carcaças ou meias carcaças

0203 21 10 9000

85

103

(2)

— pernas e pedaços de pernas

0203 22 11 9100

128

146

(2)

— pás e pedaços de pás

0203 22 19 9100

85

103

(2)
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Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

Código

I

II

III

— partes dianteiras e pedaços de
partes dianteiras
— lombos e pedaços de lombos

0203 29 11 9100

85

103

(2)

0203 29 13 9100

128

146

(2)

— barrigas entremeadas e seus
pedaços

0203 29 15 9100

85

103

(2)

— outras: desossadas

0203 29 55 9110

157

175

(2)

Nota: Os códigos dos produtos e as notas de rodapé são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de
24.12.1987, p. 1).
(1) Das quais, 4 800 toneladas para o sector da transformação e/ou do acondicionamento.
(2) O montante é igual à restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do n.o 13 do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o 2759/75 (JO L 282 de 1.11.1975, p. 1).

Parte 10

Sector da carne de aves de capoeira e dos ovos

E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Código NC

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)
I

II

III

Carnes:
— ex 0207; carnes e miudezas
comestíveis, congeladas, das
aves da posição NC 0105, com
excepção dos produtos da sub-posição 0207 33

0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 14 20 9900
0207 14 60 9900
0207 14 70 9190
0207 14 70 9290

40 200 (1)

85

103

(2)

0408 11 80 9100
0408 91 80 9100

40

46

64

(3)

Ovos:
— ex 0408; ovos de aves, sem
casca, e gemas de ovos, secos,
mesmo adicionados de açúcar
ou de outros edulcorantes, para
uso alimentar

(1) Das quais, 200 toneladas para o sector da transformação e/ou do acondicionamento.
(2) O montante é igual ao montante da restituição concedida para os produtos do mesmo código NC em aplicação do artigo 8.o do Regulamento (CEE) n.o 2777/75. Sempre que as restituições concedidas em aplicação do artigo 8.o do Regulamento (CEE) n.o 2777/75
sejam diferenciadas, o montante da ajuda é igual ao montante mais elevado da restituição concedida para produtos do mesmo código
da nomenclatura das restituições à exportação [Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão, de 17 de Dezembro de 1987, que estabelece a nomenclatura dos produtos agrícolas para as restituições à exportação, JO L 366 de 24.12.1987, p. 1].
(3) O montante é igual ao montante da restituição concedida para os produtos do mesmo código NC em aplicação do artigo 8.o do Regulamento (CEE) n.o 2771/75. Sempre que as restituições concedidas em aplicação do artigo 8.o do Regulamento (CEE) n.o 2771/75
sejam diferenciadas, o montante é igual ao montante mais elevado da restituição concedida para produtos do mesmo código da
nomenclatura das restituições à exportação [Regulamento (CEE) n.o 3846/87].
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Parte 11
Leite e produtos lácteos
E sti mati va de abaste c i mento e a j u da c omu ni tá ri a pa ra o a ba ste ci me nto de p r odu tos c omu ni tár i os
p or a n o ci v i l

Designação das mercadorias

Código NC

Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)
I

II

III (1)

Leite e nata, não concentrados
nem adicionados de açúcar ou
de outros edulcorantes (2)

0401

114 800 (3)

41

59

(4)

Leite e nata, concentrados ou
adicionados de açúcar ou de
outros edulcorantes (2)

0402

28 000 (5)

41

59

(4)

Leite e nata, concentrados ou
adicionados de açúcar ou de
outros edulcorantes, com um
teor, em peso, de matéria seca
láctea não gorda igual ou superior a 15 % e com um teor, em
peso, de matérias gordas não
superior a 3 % (6)

0402 91 19 9310

—

97

—

Manteiga e outras matérias
gordas provenientes do leite;
pastas de barrar (espalhar) de
produtos
provenientes
do
leite (2)

0405

4 000

72

90

(4)

Queijos (2)

0406

15 000

72

90

(4)

0406 30
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81

0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88

1 900
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Ajuda
(euros/tonelada)

Quantidade
(toneladas)

Preparações lácteas sem matérias gordas

1901 90 99

800

Preparações
lácteas
para
crianças não contendo matérias
gordas provenientes do leite,
etc.

2106 90 92

45

I

II

III (1)

—

59

(7)

(1) Em euros por 100 kg de peso líquido, salvo outra indicação.
(2) Os produtos em causa e as notas de rodapé correspondentes são os mesmos que os do regulamento da Comissão que fixa as restituições à exportação em aplicação do artigo 31.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999.
(3) Das quais, 1 300 toneladas para o sector da transformação e/ou do acondicionamento.
(4) O montante é igual ao montante da restituição para os produtos do mesmo código NC concedida em aplicação do artigo 31.o do
Regulamento (CE) n.o 1255/1999.
Sempre que as restituições concedidas em aplicação do artigo 31.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999 tenham montantes diferenciados, o montante da ajuda é igual ao montante mais elevado da restituição concedida para produtos do mesmo código da nomenclatura das restituições à exportação [Regulamento (CEE) n.o 3846/87].
5
( ) A repartir do seguinte modo:
— 7 250 toneladas dos códigos NC 0402 91 e/ou 0402 99 para o consumo directo,
— 4 750 toneladas dos códigos NC 0402 91 e/ou 0402 99 para o sector da transformação e/ou do acondicionamento,
— 16 000 toneladas dos códigos NC 0402 10 e/ou 0402 21 para o sector da transformação e/ou do acondicionamento.
6
( ) Se o teor de proteínas lácteas (teor de azoto x 6,38) na matéria seca láctea não gorda de um produto incluído na referida posição for
inferior a 34 %, não será concedida qualquer ajuda. Se, para os produtos em pó incluídos na referida posição, o teor ponderal de
água exceder 5 %, não será concedida qualquer ajuda.
Aquando das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, o teor mínimo de
proteínas lácteas na matéria seca láctea não gorda, bem como, para os produtos em pó, o teor máximo de água.
(7) O montante é igual à restituição fixada pelo regulamento da Comissão que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos lacticínios,
exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo Anexo I do Tratado, concedida em aplicação do Regulamento (CE) n.o
1520/2000.
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ANEXO VI
Parte 1
Criação de bovinos
Núme r o de animais e ajuda p ar a o for ne c imento de anima i s p rove ni entes da Com unidade p or ano
civil
Designação das mercadorias

Código NC

Quantidade

Ajuda
(euros/animal)

3 200

621

Animais vivos da espécie bovina:
— reprodutores de raça pura da espécie
bovina

0102 10 100102 10 90

Parte 2
Criação de suínos
Núme r o de animais e ajuda p ar a o for ne c imento de anima i s p rove ni entes da Com unidade p or ano
civil
Designação das mercadorias

Código NC

Quantidade

Ajuda
(euros/animal)

Reprodutores de raça pura da espécie
suína (1)
— machos

0103 10 00

200

470

— fêmeas

0103 10 00

5 500

370

(1) A admissão nesta subposição fraccionada está sujeita às condições previstas nas disposições comunitárias em vigor na matéria.

Parte 3
Avicultura e cunicultura
Núme r o de animais e ajuda p ar a o for ne c imento de anima i s p rove ni entes da Com unidade p or ano
civil
Designação das mercadorias

Código NC

Quantidade
(número de animais,
unidades)

Ajuda
(euros/animal,
unidade)

Reprodutores:
— Pintos de peso não superior a 185 g

ex 0105 11 91
ex 0105 11 99

935 000

0,25

ex 0106 19 10

2 200

30

5 200

24

Coelhos reprodutores:
— linhas puras (avós)
— pais
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 5 de Novembro de 2003
que institui o Comité das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/5/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(6)

O Comité das Autoridades Europeias de Supervisão
Bancária deve promover a cooperação no sector
bancário, incluindo o intercâmbio de informações.

(7)

A criação do comité não prejudica a organização da
supervisão bancária a nível nacional e da Comunidade.

(8)

A composição do comité deve reflectir a organização da
supervisão bancária e ter em conta o papel dos bancos
centrais no que respeita à estabilidade geral do sector
bancário a nível nacional e da Comunidade. Os direitos
das diferentes categorias de participantes devem ser
claramente definidos. Nomeadamente, a presidência e o
direito de voto devem ser reservados às autoridades de
supervisão competentes de cada Estado-Membro. A
participação em debates confidenciais sobre instituições
individuais objecto de supervisão poderá ser restringida,
sempre que adequado, às autoridades competentes de
supervisão e aos bancos centrais investidos de responsabilidades operacionais específicas para a supervisão das
instituições de crédito individuais em causa.

(9)

O comité fixará as suas modalidades de funcionamento e
manterá ligações operacionais estreitas com a Comissão
e com o comité instituído pela Decisão 2004/10/CE da
Comissão, de 5 de Novembro de 2003, que institui um
Comité Bancário Europeu (3).

(10)

O comité deve cooperar com os outros comités do
sector financeiro, em especial com o comité criado nos
termos do Decisão 2004/10/CE da Comissão, com o
Comité de Supervisão Bancária do Sistema Europeu de
Bancos Centrais e com o Grupo de Contacto das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária. Em especial, o
comité deve ter a possibilidade de convidar observadores
de outros comités dos sectores bancário e financeiro.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Considerando o seguinte:
(1)

Em Junho de 2001, a Comissão adoptou as Decisões
2001/527/CE (1) e 2001/528/CE (2), que instituíram o
Comité das Autoridades de Regulamentação dos
Mercados Europeus de Valores Mobiliários e o Comité
Europeu dos Valores Mobiliários, respectivamente.

(2)

Nas suas resoluções de 5 de Fevereiro de 2002 e de 21
de Novembro de 2002, o Parlamento Europeu aprovou
o enquadramento regulamentar a quatro níveis, preconizado no relatório final do Comité de Sábios sobre a
regulamentação dos mercados europeus de valores mobiliários, e pronunciou-se pela extensão de alguns aspectos
desse enquadramento aos sectores bancário e dos
seguros, na condição de o Conselho assumir um
compromisso claro relativamente a uma reforma que
assegure um equilíbrio institucional adequado.

(3)

Em 3 de Dezembro de 2002, o Conselho convidou a
Comissão a estabelecer disposições semelhantes e a criar
o mais rapidamente possível novos comités de carácter
consultivo nos sectores bancário, dos seguros e das
pensões complementares de reforma.

(4)

Deve ser criado um órgão independente de reflexão,
debate e aconselhamento da Comissão nos domínios da
regulamentação e da supervisão bancária.

(5)

Esse órgão, que será denominado Comité das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária (a seguir designado «comité»), deve contribuir igualmente para uma
aplicação coerente e atempada da legislação comunitária
nos Estados-Membros e para a convergência das práticas
de supervisão em toda a Comunidade.

(1) JO L 191 de 13.7.2001, p. 43.
(2) JO L 191 de 13.7.2001, p. 45.

(3) Ver página 36 do presente Jornal Oficial.
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(11)

O comité deve proceder a consultas alargadas e numa
fase precoce dos seus trabalhos, junto dos operadores de
mercado, dos consumidores e dos utilizadores finais, de
forma aberta e transparente.

(12)

Sempre que o comité prestar um aconselhamento sobre
as disposições aplicáveis tanto às instituições de crédito
como às empresas de investimento, deve consultar as
autoridades competentes para a supervisão de empresas
de investimento que ainda não estejam representadas no
comité,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
É instituído um grupo consultivo independente no domínio da
supervisão bancária na Comunidade, denominado «Comité das
Autoridades Europeias de Supervisão Bancária» (a seguir designado «comité»).

L 3/29

Sempre que se verificar um intercâmbio de informações confidenciais sobre uma instituição individual objecto de supervisão,
a participação nesta discussão pode ser restringida às autoridades competentes de supervisão e aos bancos centrais nacionais investidos de responsabilidades operacionais específicas na
supervisão das instituições de crédito individuais em causa.
O comité procederá à eleição do seu presidente de entre os
representantes das autoridades de supervisão competentes.
O comité pode convidar peritos e observadores para participarem nas suas reuniões.
Artigo 4.o
O comité manterá ligações operacionais estreitas com a
Comissão e com o Comité instituído pela Decisão 2004/10/CE
da Comissão.
O comité pode constituir grupos de trabalho. A Comissão será
convidada a participar nesses grupos de trabalho.

Artigo 2.o

Artigo 5.o

O papel do comité consistirá em aconselhar a Comissão a seu
pedido, no prazo que esta pode fixar em função da urgência da
questão, ou por iniciativa do próprio Comité, nomeadamente
sobre os projectos de medidas de execução a elaborar no
domínio da actividade bancária.

Antes de transmitir o seu parecer à Comissão, o Comité deve
proceder a consultas alargadas e numa fase precoce dos seus
trabalhos junto dos operadores do mercado, dos consumidores
e dos utilizadores finais, de forma aberta e transparente.

O comité contribuirá para uma aplicação coerente das directivas comunitárias e para a convergência das práticas de supervisão dos Estados-Membros em toda a Comunidade.
O comité promoverá a cooperação em matéria de supervisão,
incluindo o intercâmbio de informações sobre instituições individuais objecto de supervisão.
Artigo 3.o
O comité será composto por representantes de alto nível:
a) Das autoridades públicas nacionais competentes no domínio
da supervisão das instituições de crédito (a seguir denominadas «autoridades competentes de supervisão».
b) Dos bancos centrais nacionais investidos de responsabilidades operacionais específicas na supervisão das instituições
de crédito individuais, juntamente com uma «autoridade
competente de supervisão».
c) Dos bancos centrais que não estão directamente envolvidos
na supervisão das instituições de crédito individuais,
incluindo o Banco Central Europeu.
Cada Estado-Membro designará representantes de alto nível
para participarem nas reuniões do Comité. O Banco Central
Europeu designará um representante de alto nível para o
mesmo efeito.
A Comissão estará presente nas reuniões do comité e designará
um representante de alto nível para participar nos seus debates.

Sempre que o comité prestar um aconselhamento sobre as
disposições aplicáveis tanto às instituições de crédito como às
empresas de investimento, deve consultar as autoridades
competentes para a supervisão de empresas de investimento
que ainda não estejam representadas no comité.
Artigo 6.o
O comité apresentará um relatório anual à Comissão.
Artigo 7.o
O comité adoptará o seu regulamento interno e fixará as suas
modalidades de funcionamento, incluindo o exercício do direito
de voto. Apenas terão direito de voto os representantes das
autoridades de supervisão.
Artigo 8.o
O comité assumirá as suas funções em 1 de Janeiro de 2004.

Feito em Bruxelas, em 5 de Novembro de 2003.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão

L 3/30

PT

Jornal Oficial da União Europeia

7.1.2004

DECISÃO DA COMISSÃO
de 5 de Novembro de 2003
que institui o Comité das Autoridades Europeias de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/6/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(6)

O comité fixará as suas modalidades de funcionamento,
nomeadamente para ter em conta as características
específicas das autoridades competentes relevantes, bem
como para manter laços operacionais estreitos com a
Comissão e o comité criado pela Decisão 2004/9/CE da
Comissão, de 5 de Novembro de 2003, que institui um
Comité Europeu dos Seguros e das Pensões Complementares de Reforma (3). O comité deve eleger um presidente
de entre os seus membros.

(7)

O comité deve proceder a consultas alargadas junto dos
operadores de mercado, dos consumidores e dos utilizadores finais, numa fase precoce dos seus trabalhos, de
forma aberta e transparente.

(8)

O comité deve elaborar o seu próprio regulamento
interno e respeitar plenamente as prerrogativas das diferentes instituições, bem como o equilíbrio institucional
estabelecidos no Tratado,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Em Junho de 2001, a Comissão adoptou as Decisões
2001/527/CE (1) e 2001/528/CE (2), que instituíram o
Comité das Autoridades de Regulamentação dos
Mercados Europeus de Valores Mobiliários e o Comité
Europeu dos Valores Mobiliários, respectivamente.
Nas suas resoluções de 5 de Fevereiro de 2002 e de 21
de Novembro de 2002, o Parlamento Europeu aprovou
o enquadramento regulamentar a quatro níveis, preconizado no relatório final do Comité de Sábios e pronunciou-se pela extensão de alguns aspectos desse enquadramento aos sectores bancário e dos seguros, na condição
de o Conselho assumir um compromisso claro relativamente a uma reforma que assegure um equilíbrio institucional adequado.
Em 3 de Dezembro de 2002, o Conselho convidou a
Comissão a estabelecer disposições semelhantes nos
sectores bancário, dos seguros e das pensões complementares de reforma e a criar o mais rapidamente
possível novos comités de carácter consultivo em relação
a esses sectores.
Deve ser criado o Comité das Autoridades Europeias de
Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de
Reforma, a seguir denominado «comité», enquanto organismo independente de reflexão, debate e aconselhamento da Comissão nos sectores dos seguros, resseguros
e pensões complementares de reforma. No entanto, no
domínio das pensões complementares de reforma,
embora o comité deva analisar os aspectos regulamentares e de supervisão relativos a essas disposições, não
deve abordar as questões que se prendem com a legislação do trabalho e social, tais como a organização de
regimes de pensões complementares, em especial no que
diz respeito à participação (filiação) obrigatória ou às
disposições resultantes de convenções colectivas de
trabalho.
O comité deve contribuir igualmente para uma aplicação
coerente e atempada da legislação comunitária nos
Estados-Membros, assegurando uma cooperação mais
eficaz entre as autoridades nacionais de supervisão,
procedendo a análises pelos pares e promovendo as
melhores práticas.

(1) JO L 191 de 13.7.2001, p. 43.
(2) JO L 191 de 13.7.2001, p. 45.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
É instituído um grupo consultivo independente em matéria de
seguros e pensões complementares de reforma na Comunidade,
denominado «Comité das Autoridades Europeias de Supervisão
dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma» (a seguir
designado «comité»).

Artigo 2.o
O papel do comité consistirá em aconselhar a Comissão a seu
pedido, no prazo que esta pode fixar em função da urgência da
questão, ou por sua própria iniciativa, nomeadamente sobre os
projectos de medidas de execução a elaborar nos domínios dos
seguros, dos resseguros e das pensões complementares de
reforma.
O comité contribuirá para uma aplicação coerente das directivas comunitárias e para a convergência das práticas de supervisão dos Estados-Membros em toda a Comunidade.
O comité constituirá igualmente um fórum de cooperação a
nível da supervisão, incluindo o intercâmbio de informações
relevantes sobre as instituições que dela são objecto.
(3) Ver página 34 do presente Jornal Oficial.
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Artigo 3.o
O comité será composto por representantes de alto nível das
autoridades públicas nacionais competentes no domínio da
supervisão dos seguros, dos resseguros e das pensões complementares de reforma. Cada Estado-Membro designará representantes de alto nível das suas autoridades competentes para
participarem nas reuniões do comité.
A Comissão estará presente nas reuniões do comité e designará
um representante de alto nível para participar em todos os seus
debates.
Sempre que o debate de um ponto da ordem de trabalhos
implicar um intercâmbio de informações confidenciais sobre
uma instituição objecto de supervisão, a participação nesse
debate pode ser restringida apenas às autoridades directamente
envolvidas na sua supervisão.
O comité procederá à eleição de um presidente de entre os seus
membros.
O comité pode convidar peritos e observadores para participarem nas suas reuniões.
O comité não deve abordar as questões que se prendem com a
legislação do trabalho e social, tais como a organização de
regimes de pensões complementares, em especial no que diz
respeito à participação obrigatória ou às disposições resultantes
de convenções colectivas de trabalho

L 3/31

O comité pode constituir grupos de trabalho. A Comissão será
convidada a participar nesses grupos de trabalho na qualidade
de observador.
Artigo 5.o
Antes de transmitir os seus pareceres à Comissão, o Comité
deve proceder a consultas alargadas e numa fase precoce dos
seus trabalhos junto dos operadores do mercado, dos consumidores e dos utilizadores finais, de forma aberta e transparente.
Artigo 6.o
O comité apresentará um relatório anual à Comissão.
Artigo 7.o
O comité adoptará o seu regulamento interno e fixará as suas
modalidades de funcionamento.
Artigo 8.o
O comité assumirá as suas funções em 24 de Novembro de
2003.

Feito em Bruxelas, em 5 de Novembro de 2003.

Artigo 4.o

Pela Comissão

O comité manterá ligações operacionais estreitas com a
Comissão e com o comité instituído pela Decisão 2004/9/CE.

Membro da Comissão

Frederik BOLKESTEIN
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 5 de Novembro de 2003
que altera a Decisão 2001/527/CE, que institui o Comité das Autoridades de Regulamentação dos
Mercados Europeus de Valores Mobiliários
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/7/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

funções conferidas nos termos do artigo 53.oA da
mesma directiva para o Comité Europeu dos Valores
Mobiliários, instituído pela Decisão 2001/528/CE.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Em Junho de 2001, a Comissão adoptou as Decisões
2001/527/CE (1) e 2001/528/CE (2), que instituíram o
Comité das Autoridades de Regulamentação dos
Mercados Europeus de Valores Mobiliários e o Comité
Europeu dos Valores Mobiliários, respectivamente.
Nas suas resoluções de 5 de Fevereiro de 2002 e de 21
de Novembro de 2002, o Parlamento Europeu aprovou
o enquadramento regulamentar a quatro níveis, preconizado no relatório final do Comité de Sábios sobre a
regulamentação dos mercados europeus de valores mobiliários, e pronunciou-se pela extensão de alguns aspectos
desse enquadramento aos sectores bancário e dos
seguros, na condição de o Conselho assumir um
compromisso claro relativamente a uma reforma que
assegure um equilíbrio institucional adequado.
A Directiva 85/611/CEE do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1985, que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a
alguns organismos de investimento colectivo em valores
mobiliários (oicvm) (3), com a última redacção que lhe
foi dada pela Directiva 2001/108/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho (4), criou um Comité de Contacto
OICVM, encarregado de promover a aplicação harmonizada desta directiva através de consultas regulares sobre
eventuais problemas práticos decorrentes da sua aplicação e relativamente aos quais uma troca de pontos de
vista se pode revelar útil, de facilitar as consultas entre
os Estados-Membros e de aconselhar a Comissão, se
necessário, sobre alterações a introduzir nesta directiva.
Em 3 de Dezembro de 2002, o Conselho convidou a
Comissão a tomar medidas para transferir essas funções
e competências para as estruturas já existentes no
domínio dos valores mobiliários.
A Comissão propôs uma directiva que altera, nomeadamente, a Directiva 85/611/CEE, a fim de suprimir as
funções atribuídas ao Comité de Contacto OICVM nos
termos do artigo 53.o desta directiva e transferir as

JO L
JO L
JO L
JO L

191 de 13.7.2001, p. 43.
191 de 13.7.2001, p. 45.
375 de 31.12.1985, p. 3.
41 de 13.2.2002, p. 35.

(6)

Esta alteração exigirá uma alteração correspondente e
simultânea das competências do Comité das Autoridades
de Regulamentação dos Mercados Europeus de Valores
Mobiliários, tal como definidas no artigo 2.o da Decisão
2001/527/CE,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A Decisão 2001/527/CE é alterada da seguinte forma:
1. O artigo 2.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 2.o
O papel do Comité consistirá em aconselhar a Comissão a
seu pedido, no prazo fixado por esta em função da urgência
da questão, ou por sua própria iniciativa, nomeadamente no
que se refere a projectos de medidas de execução a elaborar
no domínio dos valores mobiliários, incluindo os respeitantes aos organismos de investimento colectivo em valores
mobiliários (OICVM).».
2. A primeira frase do primeiro parágrafo do artigo 3.o passa a
ter a seguinte redacção:
«O comité será constituído por representantes de alto nível
das autoridades públicas nacionais competentes no domínio
dos valores mobiliários, incluindo os OICVM.».
Artigo 2.o
A presente decisão entrará em vigor no mesmo dia da entrada
em vigor de qualquer directiva que altere as funções do Comité
de Contacto OICVM, com vista a transferi-las para o Comité
Europeu dos Valores Mobiliários.

Feito em Bruxelas, em 5 de Novembro de 2003.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 5 de Novembro de 2003
que altera a Decisão 2001/528/CE, que institui o Comité Europeu dos Valores Mobiliários
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/8/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

A Comissão apresentou uma proposta de directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera, nomeadamente, a Directiva 85/611/CEE, para suprimir as funções
do Comité de Contacto OICVM, atribuídas pelo artigo
53.o desta directiva, e transferir as funções conferidas
nos termos do artigo 53.oA da mesma directiva para o
Comité Europeu dos Valores Mobiliários.

(6)

Uma tal alteração impõe uma modificação correspondente e simultânea das competências do Comité Europeu
dos Valores Mobiliários, tal como definidas no artigo 2.o
da Decisão 2001/528/CE,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Em Junho de 2001, a Comissão adoptou as Decisões
2001/527/CE (1) e 2001/528/CE (2), que instituíram o
Comité das Autoridades de Regulamentação dos
Mercados Europeus de Valores Mobiliários e o Comité
Europeu dos Valores Mobiliários, respectivamente.
A Decisão 2001/528/CE instituiu o Comité Europeu dos
Valores Mobiliários com função consultiva. Nos termos
da Directiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 28 de Janeiro de 2003, relativa ao abuso
de informação privilegiada e à manipulação de mercado
(abuso de mercado) (3), o Comité Europeu dos Valores
Mobiliários pode igualmente agir na qualidade de comité
de regulamentação, de acordo com a Decisão 1999/468/
/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as
regras das competências de execução atribuídas à
Comissão (4).
Nas suas resoluções de 5 de Fevereiro de 2002 e de 21
de Novembro de 2002, o Parlamento Europeu aprovou
esta abordagem regulamentar a quatro níveis, preconizada no relatório final do Comité de Sábios para a regulamentação dos mercados europeus de valores mobiliários, e pronunciou-se pela extensão de alguns aspectos
desta abordagem aos sectores bancário e dos seguros, na
condição de o Conselho assumir um compromisso claro
no sentido de assegurar um equilíbrio institucional
adequado.
Em 3 de Dezembro de 2002, o Conselho convidou a
Comissão a tomar medidas no sentido de transferir as
funções e competências actualmente detidos pelo Comité
de Contacto OICVM (organismos de investimento colectivo em valores mobiliários), criado pela Directiva 85/
/611/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985,
que coordena as disposições legislativas, regulamentares
e administrativas respeitantes a alguns organismos de
investimento colectivo em valores mobiliários
(OICVM) (5), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 2001/108/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho (6), para a estrutura já instituída no domínio
dos valores mobiliário.

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

191 de 13.7.2001, p. 43.
191 de 13.7.2001, p. 45.
96 de 12.4.2003, p. 16.
184 de 17.7.1999, p. 23.
375 de 31.12.1985, p. 3.
41 de 13.2.2002, p. 35.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A Decisão 2001/528/CE é alterada da seguinte forma:
O artigo 2.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 2.o
As funções do comité consistirão em aconselhar a
Comissão em questões associadas à política prosseguida no
domínio dos valores mobiliários, bem como sobre
projectos de propostas que a Comissão possa adoptar neste
domínio, incluindo as relativas aos organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM).».
Artigo 2.o
A presente decisão entrará em vigor no mesmo dia da entrada
em vigor de qualquer directiva que altere as funções do Comité
de Contacto OICVM e as transfira para o Comité Europeu dos
Valores Mobiliários.

Feito em Bruxelas, em 5 de Novembro de 2003.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 5 de Novembro de 2003
que institui o Comité Europeu dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/9/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(6)

Uma tal alteração impõe a criação correspondente e em
simultâneo de um novo grupo consultivo destinado a
prestar aconselhamento à Comissão no que diz respeito
ao desenvolvimento da legislação comunitária no
domínio dos seguros e das pensões complementares de
reforma, o qual será denominado «Comité Europeu dos
Seguros e Pensões Complementares de Reforma».

(7)

Para o efeito, a presente decisão dó deve entrar em vigor
em simultâneo com qualquer directiva que revogue as
funções puramente consultivas do Comité dos Seguros.

(8)

O Comité Europeu dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma deve ser competente para examinar
qualquer questão relacionada com aplicação das disposições comunitárias respeitantes aos domínios dos
seguros e pensões complementares de reforma, devendo,
em especial, prestar um aconselhamento à Comissão
sobre propostas de nova legislação nestes domínios, que
a Comissão tencione apresentar ao parlamento Europeu
e ao Conselho; todavia, no domínio das pensões complementares de reforma, o Comité Europeu dos Seguros e
Pensões Complementares de Reforma não deve abordar
as questões que se prendem com a legislação do trabalho
e social, tais como a organização de regimes complementares, em especial no que diz respeito à filiação obrigatória ou às disposições resultantes de convenções
colectivas de trabalho,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Em Junho de 2001, a Comissão adoptou as Decisões
2001/527/CE (1) e 2001/528/CE (2), que instituíram o
Comité das Autoridades de Regulamentação dos
Mercados Europeus de Valores Mobiliários e o Comité
Europeu dos Valores Mobiliários, respectivamente.
Nas suas resoluções de 5 de Fevereiro e 21 de Novembro
de 2002, o Parlamento Europeu aprovou a abordagem
regulamentar a quatro níveis, preconizava no relatório
final do Comité de Sábios sobre a regulamentação dos
mercados europeus de valores mobiliários, e pronunciou-se pela extensão de alguns aspectos desta abordagem aos sectores bancário e dos seguros, na condição
de o Conselho assumir um compromisso claro no
sentido de assegurar um equilíbrio institucional
adequado.

(3)

Em 3 de Dezembro de 2002, o Conselho convidou a
Comissão a aplicar estes mecanismos nos sectores
bancário e dos seguros e pensões complementares de
reforma e a instituir, com a brevidade possível, novos
comités com poderes consultivos em relação a estes
domínios.

(4)

A Directiva 91/675/CEE do Conselho, de 19 de
Dezembro de 1991, que cria um comité dos seguros (3),
instituiu um comité com vista a assistir a Comissão no
desenvolvimento da legislação no domínio dos seguros.

(5)

A Comissão propôs uma directiva que altera, nomeadamente, a Directiva 91/675/CEE, a primeira Directiva 73/
/239/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1973, relativa
à coordenação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes ao acesso à actividade
de seguro directo não vida e ao seu exercício (4), alterada,
a Directiva 2002/83/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 5 de Novembro de 2002, relativa aos
seguros de vida (5) e a Directiva 2002/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de
2002, relativa à supervisão complementar de instituições
de crédito, empresas de seguros e empresas de investimento de um conglomerado financeiro e que altera as
Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/
/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE do Conselho e as Directivas
98/78/CE e 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho (6), com vista a revogar as funções consultivas
do Comité Consultivo Bancário.

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

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

191 de 13.7.2001, p. 43.
191 de 13.7.2001, p. 45.
374 de 31.12.1991, p. 32.
228 de 16.8.1973, p. 3.
345 de 19.12.2002, p. 1.
35 de 11.2.2003, p. 1.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
É instituído por esse meio um grupo consultivo sobre seguros e
pensões complementares de reforma na Comunidade, denominado «Comité Europeu dos Seguros e Pensões Complementares
de Reforma», a seguir designado por «comité».

Artigo 2.o
1. O comité prestará aconselhamento à Comissão, a seu
pedido, sobre questões de política relacionadas com os seguros,
resseguros e pensões complementares de reforma, bem como
sobre propostas da Comissão nestes domínios. O comité
examinará qualquer questão relacionada com a aplicação das
disposições comunitárias relativas aos sectores dos seguros,
resseguros e pensões complementares de reforma e, em especial, das directivas a eles respeitantes.
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2.
O comité não se debruçará sobre problemas específicos
respeitantes a instituições de seguros, resseguros e pensões
complementares de reforma individuais.
3.
O comité não abordará as questões que se prendem com
a legislação do trabalho e social, tais como a organização de
regimes complementares, em especial no que diz respeito à
filiação obrigatória ou às disposições resultantes de convenções
colectivas de trabalho
Artigo 3.o
1.
O comité será composto por representantes de alto nível
dos Estados-Membros. O comité será presidido por um representante da Comissão.
2.
O presidente do Comité das Autoridades Europeias de
Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma,
instituído pela Decisão 2004/6/CE da Comissão (1) participará
nas reuniões do comité na qualidade de observador.

5.
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O comité adoptará o seu regulamento interno.
Artigo 4.o

O comité reunir-se-á em intervalos regulares e sempre que a
situação o impuser. A Comissão pode convocar uma reunião
de emergência, caso considere que a situação o impõe.
Artigo 5.o
A presente decisão entra em vigor no mesmo dia da entrada
em vigor de qualquer directiva que revogue as funções puramente consultivas do Comité dos Seguros.

Feito em Bruxelas, em 5 de Novembro de 2003.
Pela Comissão

3.
A Comissão pode convidar peritos e observadores para
participarem nas reuniões.

Frederik BOLKESTEIN

4.

Membro da Comissão

O Secretariado do comité será assegurado pela Comissão.

(1) Ver página 30 do presente Jornal Oficial.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 5 de Novembro de 2003
que institui o Comité Bancário Europeu
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/10/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/
/CEE do Conselho e as Directivas 98/78/CE e 2000/12/
/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (6), com vista
a revogar as funções consultivas do Comité Consultivo
Bancário.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Em Junho de 2001, a Comissão adoptou as Decisões
2001/527/CE (1) e 2001/528/CE (2), que instituíram o
Comité das Autoridades de Regulamentação dos
Mercados Europeus de Valores Mobiliários e o Comité
Europeu dos Valores Mobiliários, respectivamente.
Nas suas resoluções de 5 de Fevereiro e 21 de Novembro
de 2002, o Parlamento Europeu aprovou a abordagem
regulamentar a quatro níveis, preconizada no relatório
final do Comité de Sábios sobre a regulamentação dos
mercados europeus de valores mobiliários, e pronunciou-se pela extensão de alguns aspectos desta abordagem aos sectores bancário e dos seguros, na condição
de o Conselho assumir um compromisso claro no
sentido de assegurar um equilíbrio institucional
adequado.

(3)

Em 3 de Dezembro de 2002, o Conselho convidou a
Comissão a aplicar estes mecanismos nos sectores
bancário e dos seguros e pensões complementares de
reforma e a instituir, com a brevidade possível, novos
comités com poderes consultivos em relação a estes
domínios.

(4)

A Directiva 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 20 de Março de 2000, relativa ao acesso à
actividade das instituições de crédito e ao seu exercício (3),que instituiu o Comité Consultivo Bancário com
vista a prestar aconselhamento à Comissão no desenvolvimento da legislação e assisti-la no exercício dos seus
poderes de execução no domínio bancário.

(5)

1

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

A Comissão propôs uma directiva que altera, nomeadamente, Directiva 2000/12/CE, a Directiva 93/6/CEE do
Conselho, de 15 de Março de 1993, relativa à adequação
dos fundos próprios das empresas de investimento e
instituições de crédito (4), a Directiva 94/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 1994,
relativa aos sistemas de garantia de depósitos (5), e a
Directiva 2002/87/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativa à supervisão complementar de instituições de crédito, empresas
de seguros e empresas de investimento de um conglomerado financeiro e que altera as Directivas 73/239/CEE,
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

191 de
191 de
126 de
141 de
135 de

13.7.2001, p. 43.
13.7.2001, p. 45.
26.5.2000, p. 1.
11.6.1993, p. 1.
31.5.1994, p. 5.

(6)

Uma tal alteração impõe a criação correspondente e em
simultâneo de um novo grupo consultivo destinado a
prestar aconselhamento à Comissão no que diz respeito
ao desenvolvimento da legislação bancária comunitária,
o qual será designado «Comité Bancário Europeu».

(7)

A fim de evitar duplicações, a decisão entrará em vigor
em simultâneo com qualquer Directiva que revogue as
funções puramente consultivas do Comité Consultivo
Bancário.

(8)

Sempre que o Comité Bancário Europeu prestar aconselhamento sobre disposições aplicáveis tanto às instituições de crédito como às empresas de investimento, a
sua composição deve assegurar que seja tomada em
linha de conta a perspectiva das empresas de investimento.

(9)

A instituição do Comité Bancário Europeu não deve
excluir outras modalidades de cooperação entre as diferentes autoridades envolvidas na regulamentação e
supervisão das instituições de crédito, em especial no
quadro do Comité das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária, instituído pela Decisão 2004/5/CE da
Comissão (7),

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
É instituído por esse meio um grupo consultivo sobre actividades bancárias na Comunidade, denominado «Comité Bancário
Europeu», a seguir designado por «comité».
Artigo 2.o
O comité prestará aconselhamento à Comissão, a seu pedido,
sobre questões de política relacionadas com as actividades
bancárias, bem como sobre propostas da Comissão neste
domínio.
Artigo 3.o
O comité será composto por representantes de alto nível dos
Estados-Membros. O comité será presidido por um representante da Comissão.
(6) JO L 35 de 11.2.2003, p. 1.
(7) Ver página 28 do presente Jornal Oficial.
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O presidente do Comité das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária, instituído pela Decisão da Comissão 2003/.../
/CE, participará nas reuniões do comité na qualidade de observador. O Banco Central Europeu será representado na qualidade
de observador.
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Artigo 5.o

A presente decisão entra em vigor no mesmo dia da entrada
em vigor de qualquer directiva que revogue as funções puramente consultivas do Comité Consultivo Bancário.

A Comissão pode convidar peritos e observadores para participarem nas reuniões.
O Secretariado será assegurado pela Comissão.
Artigo 4.o
O comité adoptará o seu regulamento interno. O comité
reunir-se-á em intervalos regulares e sempre que a situação o
impuser. A Comissão pode convocar uma reunião de emergência, caso considere que a situação o impõe.

Feito em Bruxelas, em 5 de Novembro de 2003.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Dezembro de 2003
que estabelece as disposições relativas aos ensaios e testes comparativos comunitários de sementes
e materiais de propagação de certas plantas de espécies agrícolas, de produtos hortícolas e de vinha,
ao abrigo das Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE,
2002/56/CE e 2002/57/CE do Conselho, para os anos 2004 e 2005
[notificada com o número C(2003) 4836]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/11/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 66/401/CEE do Conselho, de 14
de Junho de 1966, relativa à comercialização de sementes de
plantas forrageiras (1) e, nomeadamente, os n.os 3, 4 e 5 do seu
artigo 20.o,

Tendo em conta a Directiva 2002/57/CE do Conselho, de 13
de Junho de 2002, relativa à comercialização de sementes de
plantas oleaginosas e de fibras (8) e, nomeadamente, os n.os 3, 4
e 5 do seu artigo 23.o,
Considerando o seguinte:
(1)

As Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE,
92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e
2002/57/CE do Conselho prevêem a adopção pela
Comissão das disposições necessárias aos ensaios e testes
comparativos comunitários de sementes e de materiais
de propagação.

(2)

Foi publicado um convite à apresentação de propostas
(2003/C 159/08) (9) para a execução dos ensaios e testes
acima referidos.

(3)

As propostas foram avaliadas de acordo com os critérios
de selecção e adjudicação estabelecidos no convite à
apresentação de propostas acima referido. Os projectos,
os organismos responsáveis pela execução dos testes e
os custos elegíveis, assim como a contribuição financeira
máxima da Comunidade, correspondente a 80 % dos
custos elegíveis, devem ser estabelecidos.

(4)

Os ensaios e testes comparativos comunitários das
sementes e dos materiais de propagação colhidos em
2003 devem ser efectuados em 2004 e 2005, sendo
necessário estabelecer anualmente, mediante acordo assinado pelo gestor orçamental da Comissão e pelo organismo responsável pela execução dos ensaios, as disposições que lhes dizem respeito, os custos elegíveis e a
contribuição financeira máxima por parte da Comunidade.

(5)

Caso os ensaios e testes comparativos comunitários
durem mais de um ano, as partes dos ensaios e testes
correspondentes a anos subsequentes devem ser autorizadas pela Comissão, sem nova consulta do Comité
Permanente das Sementes e Propágulos Agrícolas, Hortícolas e Florestais, desde que as dotações necessárias
estejam disponíveis.

(6)

É necessário assegurar a representatividade adequada das
amostras incluídas nos ensaios e testes, pelo menos no
que respeita a certas plantas seleccionadas.

Tendo em conta a Directiva 66/402/CEE do Conselho, de 14
de Junho de 1966, relativa à comercialização de sementes de
cereais (2) e, nomeadamente, os n.os 3, 4 e 5 do seu artigo 20.o,
Tendo em conta a Directiva 68/193/CEE do Conselho, de 4 de
Abril de 1968, relativa à comercialização dos materiais de
propagação vegetativa da vinha (3) e, nomeadamente, os n.os 3,
4 e 5 do seu artigo 16.o,
Tendo em conta a Directiva 92/33/CEE do Conselho, de 28 de
Abril de 1992, relativa à comercialização de material de propagação e plantação de produtos hortícolas, com excepção das
sementes (4) e, nomeadamente, os n.os 4, 5 e 6 do seu artigo
20.o,
Tendo em conta a Directiva 2002/54/CEE do Conselho, de 13
de Junho de 2002, relativa à comercialização de sementes de
beterrabas (5) e, nomeadamente, os n.os 3, 4 e 5 do seu artigo
26.o,
Tendo em conta a Directiva 2002/55/CEE do Conselho, de 13
de Junho de 2002, relativa à comercialização de sementes de
produtos hortícolas (6) e, nomeadamente, os n.os 3, 4 e 5 do seu
artigo 43.o,
Tendo em conta a Directiva 2002/56/CEE do Conselho, de 13
de Junho de 2002, relativa à comercialização de batatas de
sementes (7) e, nomeadamente, os n.os 3, 4 e 5 do seu artigo
20.o,
(1) JO 125 de 11.7.1966, p. 2298/66. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 2003/61/CE (JO L 165 de 3.7.2003,
p. 23).
2
( ) JO 125 de 11.7.1966, p. 2309/66. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 2003/61/CE.
(3) JO L 93 de 17.4.1968, p. 15. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2003/61/CE.
(4) JO L 157 de 10.6.1992, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2003/61/CE.
(5) JO L 193 de 20.7.2002, p. 12. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2003/61/CE.
(6) JO L 193 de 20.7.2002, p. 33. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2003/61/CE.
(7) JO L 193 de 20.7.2002, p. 60. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2003/61/CE.

(8) JO L 193 de 20.7.2002, p. 74. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2003/61/CE.
(9) JO C 159 de 8.7.2003, p. 19.
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Para assegurar a validade das respectivas conclusões, os
Estados-Membros devem participar nos ensaios e testes
comparativos comunitários na medida em que as
sementes das plantas em questão sejam habitualmente
reproduzidas ou comercializadas nos respectivos territórios.
As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente das
Sementes e Propágulos Agrícolas, Hortícolas e Florestais,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Os ensaios e testes comparativos comunitários das sementes e
dos materiais de propagação das plantas constantes do anexo
serão efectuados em 2004 e 2005.
Os custos elegíveis e a contribuição financeira máxima da
Comunidade para os ensaios e testes relativos a 2004 são os
indicados no anexo.

L 3/39
Artigo 2.o

Na medida em que o material de propagação e plantação das
plantas constantes do anexo seja habitualmente reproduzido ou
comercializado nos seus territórios, os Estados-Membros
colherão amostras deste material e pô-lo-ão à disposição da
Comissão.
Artigo 3.o
Sob reserva das disponibilidades orçamentais, a Comissão pode
decidir prosseguir os ensaios e testes indicados no anexo em
2005.
A contribuição financeira máxima da Comunidade, correspondente a 80 % dos custos elegíveis de um ensaio ou teste prolongado nesta base, não excederá o montante especificado no
anexo.
Artigo 4.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 18 de Dezembro de 2003.
Pela Comissão
David BYRNE

As disposições relativas aos ensaios e testes constam do anexo.

Membro da Comissão
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ANEXO
Ensaios e testes a realizar em 2004

Espécies

Beta (*)

Organismo
responsável

ENSE Milano (I)

Condições a avaliar

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

ETSIA Madrid (E)

Gramineae (*)

NIAB Cambridge
(UK)

Vicia

AGES Vienna (A)

Medicago sativa (*)

ENSE Milano (I)

Triticum
aestivum
(trigo de Primavera)

NAK Emmeloord
(NL)

Zea mays

ENSE Milano (I)

Solanum tuberosum

ENSE Milano (I)

47 022

37 618

230

22 564

18 051

60

17 673

14 138

50

4 500

3 600

100

19 248

15 399

80

17 600

14 080

250

62 500

50 000

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

100 + 100

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

15 200

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

19 000

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

100

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

Custos elegíveis (euros)

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

Número de
amostras

Contribuição
financeira
máxima da
Comunidade
(correspondente a 80 %
dos custos
elegíveis)
(euros)

das

Identidade e pureza varietais,
fitossanidade (campo)
Fitossanidade (podridão anelar/
/podridão castanha/viróide de
afuselamento do tubérculo da
batateira) (laboratório)
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Ensaios e testes a realizar em 2004

Espécies

Algodão

Organismo
responsável

MIN.AGR.Salónica (EL)

Linum usitatissimum

NIAB Cambridge
(UK)

Identidade e pureza varietais
(campo)

Papaver somniferum

AGES Vienna (A)

Allium Cepa, Allium
porrum

ENSE Milano (I)

Brassica oleracea

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Allium ascalonicum
(chalota)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

22 072

17 658

30

13 399

10 720

50

11 250

9 000

70

48 986

39 189

70

32 646

26 117

70

33 320

26 656

120

36 000

28 800

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

80

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

20 993

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

26 242

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

60

Número de
amostras

Condições a avaliar

Qualidade
externa
sementes (laboratório)

Custos elegíveis (euros)

Contribuição
financeira
máxima da
Comunidade
(correspondente a 80 %
dos custos
elegíveis)
(euros)

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Fitossanidade (laboratório)

GNIS-SOC
(F)

Paris

Identidade e pureza varietais
(campo)
Fitossanidade (laboratório)

Vitis vinifera (*)

ENTAV Le Grau
du Roi (F)

Identidade e pureza varietais
(campo)
Fitossanidade (laboratório)

CUSTO TOTAL

347 219
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Ensaios e testes a realizar em 2005

Espécies

Beta (*)

Organismo
responsável

ETSIA Madrid (E)

Condições a avaliar

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

Gramineae (*)

NIAB Cambridge
(UK)

Medicago sativa (*)

ENSE Milano (I)

23 511

18 809

230

22 098

17 678

50

6 500

5 200

das

CUSTO TOTAL
(*) Ensaio e testes com duração superior a um ano.

100

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

Custos elegíveis (euros)

das

Identidade e pureza varietais
(campo)
Qualidade
externa
sementes (laboratório)

Número de
amostras

Contribuição
financeira
máxima da
Comunidade
(correspondente a 80 %
dos custos
elegíveis)
(euros)

41 687
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n.o 1832/2002 da Comissão, de 1 de Agosto de 2002, que altera o anexo I do
Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho relativo à Nomenclatura Pautal e Estatística e à Pauta Aduaneira
Comum
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 290 de 28 de Outubro de 2002)
Na página 214, no código NC 2834 21 00, na terceira coluna:
em vez de: «6,1»,
deve ler-se: «5,5».
Na página 218, no código NC 2849 10 00, na terceira coluna:
em vez de: «7,2»,
deve ler-se: «6,4».
Na página 511:
— no código NC 7603 10 00, na terceira coluna:
em vez de: «5,1»,
deve ler-se: «5»;
—
no código NC 7603 20 00, na terceira coluna:
em vez de: «5,3»,
deve ler-se: «5».
Na página 513, no código NC 7610 10 00, na terceira coluna:
em vez de: «6,2»,
deve ler-se: «6».
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