Jornal Oficial

ISSN 1725-2601

L 46
47.o ano

da União Europeia

Edição em língua
portuguesa

17 de Fevereiro de 2004

Legislação

Índice

I


Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade

Regulamento (CE) n.o 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
Fevereiro de 2004, que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e
de cancelamento ou atraso considerável dos voos e que revoga o Regulamento
(CEE) n.o 295/91 (1) .......................................................................................

1

Declaração da Comissão . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .

8

Regulamento (CE) n.o 262/2004 da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas ....................................................................

9



Regulamento (CE) n.o 263/2004 da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que
prorroga por seis meses a aplicação do Regulamento (CE) n.o 1475/2003 sobre
a protecção dos recifes de coral de profundidade dos efeitos do arrasto numa
área situada a noroeste da Escócia ................................................................. 11



Regulamento (CE) n.o 264/2004 da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que
derroga ao Regulamento (CE) n.o 1503/96 que estabelece as normas de execução
do Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho no que respeita aos direitos de
importação no sector do arroz ...................................................................... 12
Regulamento (CE) n.o 265/2004 da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que fixa as
restituições à exportação no âmbito dos sistemas A1 e B no sector das frutas e dos produtos hortícolas (tomates, laranjas, limões e maçãs) .............................................. 15
Regulamento (CE) n.o 266/2004 da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que fixa as
restituições à exportação no sector dos produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas, com exclusão das concedidas a título dos açúcares de adição (cerejas
conservadas transitoriamente, tomates pelados, cerejas cristalizadas, avelãs preparadas,
determinados sumos de laranja) ........................................................................ 18
Regulamento (CE) n.o 267/2004 da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que fixa os
preços representativos nos sectores da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como
para a ovalbumina, e altera o Regulamento (CE) n.o 1484/95 ................................ 20
Regulamento (CE) n.o 268/2004 da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que fixa as
restituições à exportação no sector da carne de aves de capoeira ........................... 22

(1) Texto relevante para efeitos do EEE

2

(continua no verso da capa)

PT

Os actos cujos títulos são impressos em tipo fino são actos de gestão corrente adoptados no âmbito da política agrícola e que
têm, em geral, um período de validade limitado.
Os actos cujos títulos são impressos em tipo negro e precedidos de um asterisco são todos os restantes.

Índice (continuação)

Regulamento (CE) n.o 269/2004 da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, respeitante
aos certificados de importação em relação aos produtos do sector da carne de bovino
originários do Botsuana, do Quénia, de Madagáscar, da Suazilândia, do Zimbabué e da
Namíbia ....................................................................................................... 24
Regulamento (CE) n.o 270/2004 da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que fixa os
preços comunitários de produção e os preços comunitários de importação para os cravos e as rosas em aplicação do regime de importação de determinados produtos de floricultura originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de Gaza ............................................................................ 26


Regulamento (CE) n.o 271/2004 da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que
autoriza transferências entre os limites quantitativos de produtos têxteis e de
vestuário originários de Macau ...................................................................... 28



Regulamento (CE) n.o 272/2004 da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que
autoriza transferências entre os limites quantitativos de produtos têxteis e de
vestuário originários da República Popular da China ....................................... 30

II

Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade

Comissão
2004/140/CE:


Decisão da Comissão, de 11 de Fevereiro de 2004, relativa à não inclusão da substância activa fentião no anexo I da Directiva 91/414/CEE do Conselho e à revogação das autorizações dos produtos fitofarmacêuticos que a contenham (1) [notificada com o número C(2004) 313] ..................................................................... 32
2004/141/CE:



Decisão da Comissão, de 12 de Fevereiro de 2004, relativa à não inclusão da substância activa amitraze no anexo I da Directiva 91/414/CEE do Conselho e à revogação das autorizações dos produtos fitofarmacêuticos que a contenham (1) [notificada com o número C(2004) 332] ..................................................................... 35
2004/142/CE:



Decisão da Comissão, de 12 de Fevereiro de 2004, relativa à participação financeira da Comunidade no funcionamento de determinados laboratórios comunitários de referência no domínio das incidências veterinárias (resíduos) na saúde
pública para o ano 2004 [notificada com o número C(2004) 334] .......................... 38
2004/143/CE:



PT

Decisão da Comissão, de 13 de Fevereiro de 2004, que atribui a agências de execução a gestão da ajuda para as medidas de pré-adesão em matéria de agricultura
e desenvolvimento rural na República da Estónia durante o período de pré-adesão ........................................................................................................ 40

(1) Texto relevante para efeitos do EEE

17.2.2004

Jornal Oficial da União Europeia

PT

L 46/1

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

REGULAMENTO (CE) N.o 261/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 11 de Fevereiro de 2004
que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes
aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos e que
revoga o Regulamento (CEE) n.o 295/91
(Texto relevante para efeitos do EEE)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(4)

Por conseguinte, a Comunidade deverá elevar os níveis
de protecção estabelecidos naquele regulamento, quer
para reforçar os direitos dos passageiros, quer para
garantir que as transportadoras aéreas operem em
condições harmonizadas num mercado liberalizado.

(5)

Como a diferença entre serviços aéreos regulares e não
regulares é cada vez mais ténue, o referido regime deverá
aplicar-se não só aos passageiros dos voos regulares, mas
também aos dos voos não regulares, incluindo os que
fazem parte de viagens «tudo incluído».

(6)

A protecção concedida aos passageiros que partem de
um aeroporto situado num Estado-Membro deverá ser
alargada aos que partem de um aeroporto situado num
país terceiro com destino a um aeroporto situado num
Estado-Membro, sempre que o voo for operado por uma
transportadora aérea comunitária.

(7)

A fim de assegurar a aplicação efectiva do presente regulamento, as obrigações nele previstas deverão recair
sobre a transportadora aérea operadora que operou ou
pretende operar um voo, quer seja em aeronave própria,
alugada em regime de dry lease ou wet lease, ou de qualquer outra forma.

(8)

O presente regulamento não deverá limitar os direitos da
transportadora aérea operadora à indemnização por
qualquer pessoa, incluindo terceiros, ao abrigo do direito
aplicável.

(9)

O número de passageiros a quem é recusado o
embarque contra a sua vontade deverá ser reduzido
mediante exigência às transportadoras aéreas de que
apelem a voluntários que aceitem ceder as suas reservas
a troco de benefícios, em vez de recusarem o embarque
aos passageiros, e mediante indemnização integral
àqueles a quem o embarque acabe por ser recusado.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 80.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu (2),
Após consulta ao Comité das Regiões,
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (3), tendo
em conta o projecto comum aprovado em 1 de Dezembro de
2003 pelo Comité de Conciliação,
Considerando o seguinte:
(1)

A acção da Comunidade no domínio do transporte aéreo
deve ter, entre outros, o objectivo de garantir um
elevado nível de protecção dos passageiros. Além disso,
devem ser tidas plenamente em conta as exigências de
protecção dos consumidores em geral.

(2)

As recusas de embarque e o cancelamento ou atraso
considerável dos voos causam sérios transtornos e inconvenientes aos passageiros.

(3)

Embora o Regulamento (CEE) n.o 295/91 do Conselho,
de 4 de Fevereiro de 1991, que estabelece regras comuns
relativas a um sistema de compensação por recusa de
embarque de passageiros nos transportes aéreos regulares (4), estabeleça um nível básico de protecção para os
passageiros, o número de passageiros a quem é recusado
o embarque contra sua vontade continua a ser demasiado elevado, tal como o de passageiros vítimas de
cancelamentos sem aviso prévio e de atrasos consideráveis.

(1) JO C 103 E de 30.4.2002, p. 225, e JO C 71 E de 25.3.2003, p.
188.
(2) JO C 241 de 7.10.2002, p. 29.
3
( ) Parecer do Parlamento Europeu de 24 de Outubro de 2002 (JO C
300 E de 11.12.2003, p. 443), posição comum do Conselho de 18
de Março de 2003 (JO C 125 E de 27.5.2003, p. 63) e posição do
Parlamento Europeu de 3 de Julho de 2003. Resolução legislativa do
Parlamento Europeu de 18 de Dezembro de 2003 e decisão do
Conselho de 26 de Janeiro de 2004.
4
( ) JO L 36 de 8.2.1991, p. 5.
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(17)
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Os passageiros a quem seja recusado o embarque contra
sua vontade deverão poder cancelar os seus voos, com
reembolso dos seus bilhetes, ou prossegui-los em
condições satisfatórias e deverão receber assistência
adequada enquanto aguardam um voo posterior.
Os voluntários deverão igualmente poder cancelar os
seus voos, com reembolso dos seus bilhetes, ou prossegui-los em condições satisfatórias, dado que se vêem
confrontados com dificuldades de viagem semelhantes às
dos passageiros a quem é recusado o embarque contra
sua vontade.
Os transtornos e inconvenientes causados aos passageiros pelo cancelamento dos voos deverão igualmente
ser reduzidos. Para esse efeito, as transportadoras aéreas
deverão ser persuadidas a informar os passageiros sobre
os cancelamentos antes da hora programada de partida
e, além disso, a oferecer-lhes um reencaminhamento
razoável, por forma a permitir-lhes tomar outras disposições. Caso assim não procedam, as transportadoras
aéreas deverão indemnizar os passageiros, a menos que
o cancelamento se tenha ficado a dever a circunstâncias
excepcionais que não poderiam ter sido evitadas mesmo
que tivessem sido tomadas todas as medidas razoáveis.
Os passageiros cujos voos sejam cancelados deverão
poder ser reembolsados do pagamento dos seus bilhetes
ou ser reencaminhados em condições satisfatórias e
deverão receber assistência adequada enquanto
aguardam um voo posterior.
Tal como ao abrigo da Convenção de Montreal, as obrigações a que estão sujeitas as transportadoras aéreas
operadoras deverão ser limitadas ou eliminadas nos
casos em que a ocorrência tenha sido causada por
circunstâncias extraordinárias que não poderiam ter sido
evitadas mesmo que tivessem sido tomadas todas as
medidas razoáveis. Essas circunstâncias podem sobrevir,
em especial, em caso de instabilidade política, condições
meteorológicas incompatíveis com a realização do voo
em causa, riscos de segurança, falhas inesperadas para a
segurança do voo e greves que afectem o funcionamento
da transportadora aérea.
Considerar-se-á que existem circunstâncias extraordinárias sempre que o impacto de uma decisão de gestão do
tráfego aéreo, relativa a uma determinada aeronave num
determinado dia provoque um atraso considerável, um
atraso de uma noite ou o cancelamento de um ou mais
voos dessa aeronave, não obstante a transportadora
aérea em questão ter efectuado todos os esforços razoáveis para evitar atrasos ou cancelamentos.
Nos casos em que um pacote turístico seja cancelado
por motivos alheios ao cancelamento do voo, o presente
regulamento não deverá aplicar-se.
Os passageiros cujos voos registem um atraso com uma
determinada duração deverão receber assistência
adequada e poder cancelar os seus voos, com reembolso
dos seus bilhetes, ou prossegui-los em condições satisfatórias.
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(18)

A assistência aos passageiros, que aguardam uma alternativa ou de um voo atrasado, poderá ser limitada ou
recusada nos casos em que a própria prestação de assistência venha a provocar um atraso maior.

(19)

As transportadoras aéreas operadoras deverão prover às
necessidades particulares das pessoas com mobilidade
reduzida e de quaisquer acompanhantes seus.

(20)

Os passageiros deverão ser devidamente informados dos
seus direitos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos, para poderem
exercer efectivamente os seus direitos.

(21)

Os Estados-Membros deverão estabelecer regras relativas
às sanções aplicáveis em caso de infracção ao disposto
no presente regulamento e assegurar a sua aplicação.
Essas sanções deverão ser efectivas, proporcionadas e
dissuasivas.

(22)

Os Estados-Membros deverão assegurar e fiscalizar o
cumprimento geral do presente regulamento pelas transportadoras aéreas e designar um organismo adequado
para desempenhar essas tarefas. A fiscalização não
deverá afectar o direito dos passageiros e das transportadoras aéreas de obterem reparação legal junto dos tribunais nos termos previstos no direito nacional.

(23)

A Comissão deverá analisar a aplicação do presente
regulamento e avaliar, em especial, a oportunidade de
alargar, ou não, o seu âmbito de aplicação a todos os
passageiros com um contrato com um operador turístico
ou com uma transportadora aérea comunitária, que
partam de um aeroporto de um país terceiro com
destino a um aeroporto situado no território de um
Estado-Membro.

(24)

Através de uma declaração conjunta dos respectivos
ministros dos Negócios Estrangeiros feita em Londres
em 2 de Dezembro de 1987, o Reino de Espanha e o
Reino Unido chegaram a acordo sobre um regime destinado a reforçar a cooperação na utilização do aeroporto
de Gibraltar, que ainda não começou a ser aplicado.

(25)

O Regulamento (CEE) n.o 295/91 deverá, por conseguinte, ser revogado,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Objecto
1. O presente regulamento estabelece, nas condições a seguir
especificadas, os direitos mínimos dos passageiros, em caso de:
a) Recusa de embarque contra sua vontade;
b) Cancelamento de voos;
c) Atraso de voos.
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temporária), a incapacidade intelectual, a idade ou a outra
causa de incapacidade, e cuja situação requer cuidados especiais e adaptação específica dos serviços disponíveis a todos
os passageiros;

2.
A aplicação do presente regulamento ao aeroporto de
Gibraltar entende-se sem prejuízo das posições jurídicas do
Reino de Espanha e do Reino Unido relativamente ao diferendo
sobre a soberania do território em que o aeroporto se encontra
situado.
3.
A aplicação do presente regulamento ao aeroporto de
Gibraltar fica suspensa até que seja aplicado o regime previsto
na declaração conjunta dos ministros dos Negócios Estrangeiros
do Reino de Espanha e do Reino Unido de 2 de Dezembro de
1987. Os Governos de Espanha e do Reino Unido devem
informar o Conselho da data de entrada em aplicação desse
regime.
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j) «Recusa de embarque», a recusa de transporte de passageiros
num voo, apesar de estes se terem apresentado no
embarque nas condições estabelecidas no n.o 2 do artigo 3.o,
excepto quando haja motivos razoáveis para recusar o
embarque, tais como razões de saúde, de segurança ou a
falta da necessária documentação de viagem;
k) «Voluntário», a pessoa que se tenha apresentado no
embarque nas condições estabelecidas no n.o 2 do artigo 3.o
e se disponha a ceder, a pedido da transportadora aérea, a
sua reserva a troco de benefícios;

Artigo 2.o
Definições

l) «Cancelamento», a não realização de um voo que anteriormente estava programado e em que, pelo menos, um lugar
foi reservado.

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
a) «Transportadora aérea», uma empresa de transporte aéreo
titular de uma licença de exploração válida;
b) «Transportadora aérea operadora», uma transportadora aérea
que opera ou pretende operar um voo ao abrigo de um
contrato com um passageiro, ou em nome de uma pessoa
colectiva ou singular que tenha contrato com esse passageiro;
c) «Transportadora comunitária», uma transportadora aérea
titular de uma licença de exploração válida concedida por
um Estado-Membro de acordo com o disposto no Regulamento (CEE) n.o 2407/92 do Conselho, de 23 de Julho de
1992, relativo à concessão de licenças às transportadoras
aéreas (1);
d) «Operador turístico», com exclusão da transportadora aérea,
um organizador na acepção do ponto 2 do artigo 2.o da
Directiva 90/314/CEE do Conselho, de 13 de Julho de
1990, relativa às viagens organizadas, férias organizadas e
circuitos organizados (2);
e) «Viagem organizada», os serviços definidos no ponto 1 do
artigo 2.o da Directiva 90/314/CEE;
f) «Bilhete», um documento válido que dá direito a transporte,
ou um equivalente num suporte diferente do papel,
incluindo o suporte electrónico, emitido ou autorizado pela
transportadora aérea ou pelo seu agente autorizado;
g) «Reserva», o facto de o passageiro dispor de um bilhete ou
outra prova, que indica que a reserva foi aceite e registada
pela transportadora aérea ou pelo operador turístico;
h) «Destino final», o destino que consta do bilhete apresentado
no balcão de registo ou, no caso de voos sucessivos, o
destino do último voo; os voos sucessivos alternativos
disponíveis não são tomados em consideração se a hora
original planeada de chegada for respeitada;
i) «Pessoa com mobilidade reduzida», qualquer pessoa cuja
mobilidade é reduzida ao utilizar transportes devido a deficiência física (sensorial ou locomotora, permanente ou
(1) JO L 240 de 24.8.1992, p. 1.
(2) JO L 158 de 23.6.1990, p. 59.

Artigo 3.o
Âmbito
1.

O presente regulamento aplica-se:

a) Aos passageiros que partem de um aeroporto localizado no
território de um Estado-Membro a que o Tratado se aplica;
b) Aos passageiros que partem de um aeroporto localizado
num país terceiro com destino a um aeroporto situado no
território de um Estado-Membro a que o Tratado se aplica, a
menos que tenham recebido benefícios ou uma indemnização e que lhes tenha sido prestada assistência nesse país
terceiro, se a transportadora aérea operadora do voo em
questão for uma transportadora comunitária.
2.

O disposto no n.o 1 aplica-se aos passageiros que:

a) Tenham uma reserva confirmada para o voo em questão e,
salvo no caso de cancelamento a que se refere o artigo 5.o,
se apresentarem para o registo:
— tal como estabelecido e com a antecedência que tenha
sido indicada e escrita (incluindo por meios electrónicos)
pela transportadora aérea, pelo operador turístico ou
pelo agente de viagens autorizado,
ou, não sendo indicada qualquer hora,
— até 45 minutos antes da hora de partida publicada; ou
b) Tenham sido transferidos por uma transportadora aérea ou
um operador turístico do voo para o qual tinham reserva
para outro voo, independentemente do motivo.
3. O presente regulamento não se aplica aos passageiros
com viagens gratuitas ou com tarifa reduzida não disponível,
directa ou indirectamente, ao público. No entanto, o presente
regulamento aplica-se aos passageiros com bilhetes emitidos no
âmbito de um programa de passageiro frequente ou de outro
programa comercial de uma transportadora aérea ou de um
operador turístico.
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4.
O presente regulamento só se aplica a passageiros transportados em aeronaves motorizadas de asa fixa.
5.
O presente regulamento aplica-se a qualquer transportadora aérea operadora que forneça transporte a passageiros
abrangidos pelos n.os 1 e 2. Sempre que uma transportadora
aérea operadora, que não tem contrato com o passageiro,
cumprir obrigações impostas pelo presente regulamento, será
considerado como estando a fazê-lo em nome da pessoa que
tem contrato com o passageiro.
6.
O presente regulamento não afecta os direitos conferidos
aos passageiros por força da Directiva 90/314/CEE. O presente
regulamento não se aplica nos casos em que um circuito organizado é cancelado por outros motivos que não sejam o cancelamento do voo.

Artigo 4.o
Recusa de embarque
1.
Quando tiver motivos razoáveis para prever que vai
recusar o embarque para num voo, uma transportadora aérea
operadora deve, em primeiro lugar, apelar a voluntários que
aceitem ceder as suas reservas a troco de benefícios, em
condições a acordar entre o passageiro em causa e a transportadora aérea operadora. Acrescendo aos benefícios a que se refere
o presente número, os voluntários devem receber assistência
nos termos do artigo 8.o

17.2.2004

ii) tiverem sido informados do cancelamento entre duas
semanas e sete dias antes da hora programada de partida
e se lhes tiver sido oferecido reencaminhamento que
lhes permitisse partir até duas horas antes da hora
programada de partida e chegar ao destino final até
quatro horas depois da hora programada de chegada, ou
iii) tiverem sido informados do cancelamento menos de sete
dias antes da hora programada de partida e se lhes tiver
sido oferecido reencaminhamento que lhes permitisse
partir até uma hora antes da hora programada de
partida e chegar ao destino final até duas horas depois
da hora programada de chegada.
2. Ao informar os passageiros do cancelamento, devem ser
prestados esclarecimentos sobre eventuais transportes alternativos.
3. A transportadora aérea operadora não é obrigada a pagar
uma indemnização nos termos do artigo 7.o, se puder provar
que o cancelamento se ficou a dever a circunstâncias extraordinárias que não poderiam ter sido evitadas mesmo que
tivessem sido tomadas todas as medidas razoáveis.
4. O ónus da prova relativamente à questão de saber se e
quando foi o passageiro informado do cancelamento, recai
sobre a transportadora aérea operadora.

Artigo 6.o
2.
Se o número de voluntários for insuficiente para permitir
que os restantes passageiros com reservas possam embarcar, a
transportadora aérea operadora pode então recusar o embarque
a passageiros contra sua vontade.
3.
Se for recusado o embarque a passageiros contra sua
vontade, a transportadora aérea operadora deve indemnizá-los
imediatamente nos termos do artigo 7.o e prestar-lhes assistência nos termos dos artigos 8.o e 9.o

Artigo 5.o
Cancelamento
1.
Em caso de cancelamento de um voo, os passageiros em
causa têm direito a:

Atrasos
1. Quando tiver motivos razoáveis para prever que em
relação à sua hora programada de partida um voo se vai
atrasar:
a) Duas horas ou mais, no caso de quaisquer voos até 1 500
quilómetros; ou
b) Três horas ou mais, no caso de quaisquer voos intracomunitários com mais de 1 500 quilómetros e no de quaisquer
outros voos entre 1 500 e 3 500 quilómetros; ou
c) Quatro horas ou mais, no caso de quaisquer voos não
abrangidos pelas alíneas a) ou b),
a transportadora aérea operadora deve oferecer aos passageiros:

a) Receber da transportadora aérea operadora assistência nos
termos do artigo 8.o; e

i) a assistência especificada na alínea a) do n.o 1 e no n.o 2 do
artigo 9.o, e

b) Receber da transportadora aérea operadora assistência nos
termos da alínea a) do n.o 1 e do n.o 2 do artigo 9.o, bem
como, em caso de reencaminhamento quando a hora de
partida razoavelmente prevista do novo voo for, pelo
menos, o dia após a partida que estava programada para o
voo cancelado, a assistência especificada nas alíneas b) e c)
do n.o 1 do artigo 9.o; e

ii) quando a hora de partida razoavelmente prevista for, pelo
menos, o dia após a hora de partida previamente anunciada, a assistência especificada nas alíneas b) e c) do n.o 1
do artigo 9.o, e

c) Receber da transportadora aérea operadora indemnização
nos termos do artigo 7.o, salvo se:
i) tiverem sido informados do cancelamento pelo menos
duas semanas antes da hora programada de partida, ou

iii) quando o atraso for de, pelo menos, quatro horas, a assistência especificada na alínea a) do n.o 1 do artigo 8.o
2. De qualquer modo, a assistência deve ser prestada dentro
dos períodos fixados no presente artigo para cada ordem de
distância.
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Artigo 7.o
Direito a indemnização
1.
Em caso de remissão para o presente artigo, os passageiros devem receber uma indemnização no valor de:
a) 250 euros para todos os voos até 1 500 quilómetros;
b) 400 euros para todos os voos intracomunitários com mais
de 1 500 quilómetros e para todos os outros voos entre
1 500 e 3 500 quilómetros;
c) 600 euros para todos os voos não abrangidos pelas alíneas
a) ou b).
Na determinação da distância a considerar, deve tomar-se como
base o último destino a que o passageiro chegará com atraso
em relação à hora programada devido à recusa de embarque ou
ao cancelamento.
2.
Quando for oferecido aos passageiros reencaminhamento
para o seu destino final num voo alternativo nos termos do
artigo 8.o, cuja hora de chegada não exceda a hora programada
de chegada do voo originalmente reservado:
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c) O reencaminhamento, em condições de transporte equivalentes, para o seu destino final numa data posterior, da
conveniência do passageiro, sujeito à disponibilidade de
lugares.
2. A alínea a) do n.o 1 aplica-se igualmente aos passageiros
cujos voos fazem parte de uma viagem organizada, salvo
quanto ao direito a reembolso quando este se constitua ao
abrigo da Directiva 90/314/CEE.
3. Sempre que uma cidade ou região for servida por vários
aeroportos e uma transportadora aérea operadora oferecer aos
passageiros um voo para um aeroporto alternativo em relação
àquele para o qual tinha sido feita a reserva, a transportadora
aérea operadora deve suportar o custo da transferência do
passageiro desse aeroporto alternativo para o aeroporto para o
qual a reserva tinha sido feita, ou para outro destino próximo
acordado com o passageiro.

Artigo 9.o
Direito a assistência

a) Em duas horas, no caso de quaisquer voos até 1 500 quilómetros; ou

1. Em caso de remissão para o presente artigo, devem ser
oferecidos a título gratuito aos passageiros:

b) Em três horas, no caso de quaisquer voos intracomunitários
com mais de 1 500 quilómetros e no de quaisquer outros
voos entre 1 500 e 3 500 quilómetros; ou

a) Refeições e bebidas em proporção razoável com o tempo de
espera;
b) Alojamento em hotel:

c) Em quatro horas, no caso de quaisquer voos não abrangidos
pelas alíneas a) ou b),

— caso se torne necessária a estadia por uma ou mais
noites, ou

a transportadora aérea operadora pode reduzir a indemnização
fixada no n.o 1 em 50 %.

— caso se torne necessária uma estadia adicional à prevista
pelo passageiro;

3.
A indemnização referida no n.o 1 deve ser paga em
numerário, através de transferência bancária electrónica, de
ordens de pagamento bancário, de cheques bancários ou, com
o acordo escrito do passageiro, através de vales de viagem e/ou
outros serviços.
4.
As distâncias referidas nos n.os 1 e 2 devem ser medidas
pelo método da rota ortodrómica.

Artigo 8.o

c) Transporte entre o aeroporto e o local de alojamento (hotel
ou outro).
2. Além disso, devem ser oferecidas aos passageiros, a título
gratuito, duas chamadas telefónicas, telexes, mensagens via fax
ou mensagens por correio electrónico.
3. Ao aplicar o presente artigo, a transportadora aérea
operadora deve prestar especial atenção às necessidades das
pessoas com mobilidade reduzida e de quaisquer acompanhantes seus, bem como às necessidades das crianças não
acompanhadas.

Direito a reembolso ou reencaminhamento
1.
Em caso de remissão para o presente artigo, deve ser
oferecida aos passageiros a escolha entre:
a) — O reembolso no prazo de sete dias, de acordo com as
modalidades previstas no n.o 3 do artigo 7.o, do preço
total de compra do bilhete, para a parte ou partes da
viagem não efectuadas, e para a parte ou partes da
viagem já efectuadas se o voo já não se justificar em
relação ao plano inicial de viagem, cumulativamente,
nos casos em que se justifique,
— um voo de regresso para o primeiro ponto de partida;
b) O reencaminhamento, em condições de transporte equivalentes, para o seu destino final, na primeira oportunidade;
ou

Artigo 10.o
Colocação em classe superior ou inferior
1. Se colocar um passageiro numa classe superior àquela
para que o bilhete foi adquirido, a transportadora aérea operadora não pode exigir qualquer pagamento suplementar.
2. Se colocar um passageiro numa classe inferior àquela para
a qual que o bilhete foi adquirido, a transportadora aérea
operadora reembolsa no prazo de sete dias, de acordo com as
modalidades previstas no n.o 3 do artigo 7.o:
a) 30 % do preço do bilhete para todos os voos até 1 500
quilómetros; ou
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b) 50 % do preço do bilhete para todos os voos intracomunitários com mais de 1 500 quilómetros, com excepção dos
voos entre o território europeu dos Estados-Membros e os
departamentos ultramarinos franceses, e para todos os
outros voos entre 1 500 e 3 500 quilómetros; ou
c) 75 % do preço do bilhete para todos os voos não abrangidos
nas alíneas a) ou b), incluindo os voos entre o território
europeu dos Estados-Membros e os departamentos ultramarinos franceses.

Artigo 11.o
Pessoas com mobilidade reduzida ou com necessidades
especiais
1.
As transportadoras aéreas operadoras devem dar prioridade ao transporte das pessoas com mobilidade reduzida e de
quaisquer pessoas, ou cães-guias devidamente certificados, que
os acompanhem, bem como das crianças não acompanhadas.
2.
Em caso de recusa de embarque, cancelamento e atraso
de qualquer duração, as pessoas com mobilidade reduzida e
quaisquer acompanhantes seus, bem como as crianças não
acompanhadas, têm direito a receber, logo que possível, assistência nos termos do artigo 9.o

17.2.2004
Artigo 14.o

Obrigação de informar os passageiros dos seus direitos
1. A transportadora aérea operadora deve garantir que na
zona de registo dos passageiros seja afixado, de forma claramente visível para os passageiros, o seguinte texto: «Se lhe tiver
sido recusado o embarque ou se o seu voo tiver sido cancelado
ou estiver atrasado pelo menos duas horas, peça no balcão de
registo ou na porta de embarque o texto que indica os seus
direitos, em especial no que diz respeito a indemnização e a
assistência».
2. A transportadora aérea operadora que recusar o
embarque ou cancelar um voo deve distribuir a cada passageiro
afectado um impresso com as regras de indemnização e de
assistência consonantes com o presente regulamento. Deve
igualmente distribuir um impresso equivalente a cada passageiro afectado por um atraso de, pelo menos, duas horas. Os
elementos de contacto com o organismo nacional designado a
que se refere o artigo 16.o também devem ser facultados ao
passageiro em impresso.
3. No caso das invisuais e deficientes visuais, o presente
artigo deve aplicar-se utilizando os meios alternativos
adequados.

Artigo 12.o
Artigo 15.o
Indemnização suplementar
1.
O presente regulamento aplica-se sem prejuízo dos
direitos dos passageiros a uma indemnização suplementar. A
indemnização concedida ao abrigo do presente regulamento
pode ser deduzida dessa indemnização.
2.
Sem prejuízo dos princípios e normas relevantes do
direito, incluindo a jurisprudência, o n.o 1 não se aplica aos
passageiros que voluntariamente tenham aceite ceder a sua
reserva nos termos do n.o 1 do artigo 4.o

Artigo 13.o
Direito de recurso
Se a transportadora aérea operadora tiver pago uma indemnização ou tiver cumprido outras obrigações que por força do
presente regulamento lhe incumbam, nenhuma disposição do
presente regulamento pode ser interpretada como limitando o
seu direito de exigir indemnização, incluindo a terceiros, nos
termos do direito aplicável. Em especial, o presente regulamento em nada limita o direito de uma transportadora aérea
operante de pedir o seu ressarcimento a um operador turístico,
ou qualquer outra pessoa, com quem tenha contrato. Do
mesmo modo, nenhuma disposição do presente regulamento
pode ser interpretada como limitando o direito de um operador
turístico ou de um terceiro, que não seja um passageiro, com
quem uma transportadora aérea operadora tenha um contrato,
de pedir o seu ressarcimento ou uma indemnização à transportadora aérea operadora nos termos do direito relevante
aplicável.

Proibição de exclusão
1. As obrigações para com os passageiros nos termos do
presente regulamento não podem ser limitadas ou excluídas,
nomeadamente através de derrogação ou de cláusula limitativa
do contrato de transporte.
2. Se, não obstante, essa derrogação ou cláusula limitativa
for aplicada ao passageiro ou se o passageiro não tiver sido
correctamente informado dos seus direitos e, por esse motivo,
tiver aceite uma indemnização inferior à estabelecida no
presente regulamento, o passageiro tem direito a mover um
procedimento nos tribunais ou nos organismos competentes
com vista a obter uma indemnização adicional.

Artigo 16.o
Infracções
1. Cada Estado-Membro deve designar o organismo
responsável pela execução do presente regulamento no que
respeita aos aeroportos situados no seu território e aos voos
provenientes de países terceiros com destino a esses aeroportos.
Sempre que adequado, esse organismo deve tomar as medidas
necessárias para garantir o respeito dos direitos dos passageiros.
Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão qual o
organismo que designaram em conformidade com o presente
número.
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2.
Sem prejuízo do disposto no artigo 12.o, cada passageiro
pode apresentar uma queixa a qualquer organismo designado
nos termos do n.o 1, ou a qualquer outro organismo competente designado por um Estado-Membro, sobre uma alegada
infracção ao disposto no presente regulamento ocorrida em
qualquer aeroporto situado no território de um Estado-Membro
ou em qualquer voo de um país terceiro com destino a um
aeroporto situado nesse território.
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que faça parte de um circuito organizado a que seja
aplicável a Directiva 90/314/CEE e que partam de um aeroporto de um país terceiro para um aeroporto situado no
território de um Estado-Membro em voos não operados por
transportadoras aéreas comunitárias,
— a eventual revisão dos montantes das indemnizações referidas no n.o 1 do artigo 7.o

3.
As sanções estabelecidas pelos Estados-Membros para as
infracções ao disposto no presente regulamento devem ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

O relatório deve, sempre que necessário, ser acompanhado de
propostas legislativas.

Artigo 17.o

Artigo 18.o

Relatório

Revogação

Até 1 de Janeiro de 2007, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a execução e
sobre os resultados do presente regulamento, em particular
quanto:

É revogado o Regulamento (CEE) n.o 295/91.
Artigo 19.o

— aos seus efeitos relativamente à recusa de embarque e ao
cancelamento de voos,

Entrada em vigor

— ao eventual alargamento do seu âmbito de aplicação aos
passageiros com um contrato com uma transportadora
aérea comunitária ou que tenham uma reserva num voo

O presente regulamento entra em vigor em 17 de Fevereiro de
2005.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Estrasburgo, em 11 de Fevereiro de 2004.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

M. McDOWELL
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DECLARAÇÃO DA COMISSÃO

A Comissão recorda a sua intenção de promover compromissos voluntários ou de apresentar propostas no
sentido de tornar as medidas comunitárias de protecção dos passageiros extensivas a outros modos de
transporte que não os transportes aéreos, nomeadamente aos transportes ferroviários e aos transportes
marítimos.
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REGULAMENTO (CE) N.o 262/2004 DA COMISSÃO
de 16 de Fevereiro 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), 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 17 de Fevereiro de
2004.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 337 de 24.12.1994, p. 66. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1947/2002
(JO L 299 de 1.11.2002, p. 17).
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 16 de Fevereiro 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 ( )

Valor forfetário de importação

0702 00 00

052
204
212
624
999

88,1
46,1
122,4
109,5
91,5

0707 00 05

052
204
999

139,1
29,7
84,4

0709 10 00

220
999

80,1
80,1

0709 90 70

052
204
999

84,3
66,1
75,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

45,3
50,3
52,2
41,5
57,6
49,4

0805 20 10

204
999

101,4
101,4

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

052
204
220
400
464
600
624
999

80,7
81,7
73,6
58,9
75,6
72,8
76,2
74,2

0805 50 10

052
600
999

66,2
51,6
58,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
528
720
999

65,0
42,4
111,9
88,5
89,9
119,5
76,7
84,8

0808 20 50

060
388
400
528
720
800
999

64,7
85,2
90,4
75,8
92,0
77,5
80,9

1

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2081/2003 da Comissão (JO L 313 de 28.11.2003, p. 11). O código
«999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 263/2004 DA COMISSÃO
de 16 de Fevereiro de 2004
que prorroga por seis meses a aplicação do Regulamento (CE) n.o 1475/2003 sobre a protecção dos
recifes de coral de profundidade dos efeitos do arrasto numa área situada a noroeste da Escócia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Com o objectivo de tornar permanente a protecção do
habitat em causa, a Comissão apresentou uma proposta
de regulamento do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.o 850/98 (3) no respeitante à protecção dos recifes
de coral de profundidade dos efeitos do arrasto numa
área situada a noroeste da Escócia (4).

(4)

Esse regulamento pode não ser adoptado antes do termo
da aplicação do Regulamento (CE) n.o 1475/2003. Entretanto, a conservação dos Darwin Mounds continua em
risco.

(5)

Por conseguinte, convém prorrogar por seis meses as
medidas de emergência previstas no Regulamento (CE)
n.o 1475/2003,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2371/2002 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 2002, relativo à conservação
e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito
da política comum das pescas (1), e, nomeadamente, o n.o 1 do
seu artigo 7.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Na sequência de ameaças imediatas à conservação de
agregações de corais de profundidade designados por
«Darwin Mounds», foi adoptado o Regulamento (CE) n.o
1475/2003 da Comissão, de 20 de Agosto de 2003,
sobre a protecção dos recifes de coral de profundidade
dos efeitos do arrasto numa área situada a noroeste da
Escócia (2), com base nas medidas de emergência
previstas no artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 2371/
/2002.
O Regulamento (CE) n.o 2371/2002 estipula que as
medidas de emergência devem ser adoptadas por um
período máximo de seis meses e que a Comissão pode
tomar uma nova decisão para as prorrogar por um
período adicional não superior a seis meses.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O período de aplicação do Regulamento (CE) n.o 1475/2003 é
prorrogado até 22 de Agosto de 2004.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 358 de 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 211 de 21.8.2003, p. 14.

(3) JO L 125 de 27.4.1998, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) no 973/2001 (JO L 137 de
19.5.2001, p. 1).
(4) COM(2003) 519.
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REGULAMENTO (CE) N.o 264/2004 DA COMISSÃO
de 16 de Fevereiro de 2004
que derroga ao Regulamento (CE) n.o 1503/96 que estabelece as normas de execução do Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho no que respeita aos direitos de importação no sector do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a organização
comum de mercado do arroz (1), e, nomeadamente, o n.o 4 do
seu artigo 11.o,

(5)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

Na sequência da adopção do Regulamento (CE) n.o
2294/2003, o n.o 1 do artigo 4.oA do Regulamento (CE)
n.o 1503/96 da Comissão (2) passou a prever uma
redução do direito de importação no montante de 250
euros por tonelada de arroz Basmati dos códigos NC
ex 1006 20 17 e 1006 20 98, conforme definido no
anexo IV daquele último regulamento.
A Comissão foi informada pela Índia e pelo Paquistão de
que o prazo disponível entre a publicação do Regulamento (CE) n.o 2294/2003 e o início da sua aplicação
não permitiu a concessão de certificados de autenticidade para toda a quantidade de arroz que havia sido
objecto de contratos de venda com operadores comunitários antes do início da aplicação das novas disposições.
As autoridades da Índia e do Paquistão, respectivamente,
apresentaram à Comissão garantias formais de que a
autenticidade e as exigências de qualidade do arroz
Basmati originário da Índia e do arroz Basmati das variedades «Kernel Basmati» e «Super Basmati» originário do
Paquistão, certificado pelas autoridades competentes do
país produtor e importado para a Comunidade, poderão
ser verificadas por meio de análises do ADN a efectuar
pelos países produtores no âmbito de controlos aleatórios ou orientados para operações que comportem risco
de fraude.
Para permitir que as autoridades competentes dos
Estados-Membros aceitem os certificados de autenticidade já emitidos pelas autoridades indianas e paquistanesas ou aqueles cujo exame pelas mesmas autoridades
se encontre em curso, relativos às quantidades de arroz
Basmati objecto de contratos de venda assinados até 31
de Dezembro de 2003, é conveniente derrogar, por um
período limitado e em função de determinados critérios,
ao Regulamento (CE) n.o 1503/96.

Artigo 1.o
1. Em derrogação ao n.o 1, primeiro parágrafo, do artigo
4.oA do Regulamento (CE) n.o 1503/96, para o período de 1 de
Janeiro a 31 de Março de 2004, o arroz Basmati originário da
Índia e o arroz Basmati das variedades «Kernel Basmati» e
«Super Basmati» originário do Paquistão, dos códigos NC
ex 1006 20 17 e 1006 20 98, pode beneficiar de uma redução
do direito de importação de 250 euros por tonelada contanto
que:
a) Tenham sido assinados, até 31 de Dezembro de 2003,
contratos de venda entre os fornecedores daqueles países e
operadores comunitários;
b) Para os contratos referidos na alínea a), os certificados de
autenticidade tenham sido emitidos antes de 31 de
Dezembro de 2003 ou o sejam até 31 de Março de 2004.
2. No período de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2004, o
anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1503/96 não se aplica às
importações de arroz Basmati a que dizem respeito os certificados referidos na alínea b) do n.o 1.
3. Em derrogação ao n.o 4, primeiro parágrafo, do artigo
4.oA do Regulamento (CE) n.o 1503/96, no período de 1 de
Janeiro a 31 de Março de 2004, para os certificados de autenticidade emitidos pelos organismos competentes dos países
exportadores do arroz Basmati referido no n.o 1 deve ser utilizado um formulário cujo modelo consta do anexo do presente
regulamento.

Artigo 2.o

1

( ) JO L 329 de 30.12.1995, p. 18. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 411/2002 da
Comissão (JO L 6 de 5.3.2002, p. 27); revogado pelo Regulamento
(CE) n.o 1785/2003 (JO L 270 de 21.10.2003, p. 96), com efeitos a
partir do dia de entrada em aplicação desse regulamento.
(2) JO L 189 de 30.7.1996, p. 71, com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 2294/2003 (JO L 340 de
24.12.2003, p. 12).

O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2004.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 265/2004 DA COMISSÃO
de 16 de Fevereiro de 2004
que fixa as restituições à exportação no âmbito dos sistemas A1 e B no sector das frutas e dos
produtos hortícolas (tomates, laranjas, limões e maçãs)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

Em conformidade com o n.o 5 do artigo 35.o do Regulamento (CE) n.o 2200/96, os preços do mercado comunitário serão determinados com base nos preços mais
vantajosos para a exportação.

(6)

A restituição pode ser, para determinados produtos, diferenciada consoante o destino do produto, sempre que a
situação do comércio internacional ou as exigências
específicas de alguns mercados o tornem necessário.

(7)

Os tomates, as laranjas, os limões e as maçãs das categorias Extra I e II das normas comunitárias de comercialização podem actualmente ser objecto de exportações
economicamente importantes.

(8)

Para possibilitar uma utilização o mais eficaz possível
dos recursos disponíveis e tendo em conta a estrutura
das exportações da Comunidade, é conveniente fixar as
restituições á exportação segundo os sistemas A1 e B.

(9)

O Comité de Gestão das Frutas e Produtos Hortícolas
Frescos não emitiu qualquer parecer no prazo limite
estabelecido pelo seu presidente,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas (1), e, nomeadamente, o n.o 3, terceiro parágrafo, do seu
artigo 35.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

O Regulamento (CE) n.o 1961/2001 da Comissão (2),
estabeleceu as normas de execução das restituições à
exportação no sector das frutas e produtos hortícolas.
Nos termos do n.o 1 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, na medida do necessário para permitir uma
exportação economicamente importante, os produtos
exportados pela Comunidade podem ser objecto de uma
restituição à exportação, dentro dos limites decorrentes
dos acordos concluídos em conformidade com o artigo
300.o do Tratado.
Em conformidade com o n.o 2 do artigo 35.o do Regulamento (CE) n.o 2200/96, é conveniente zelar por que os
fluxos comerciais anteriormente iniciados pelo regime
das restituições não sejam perturbados. Por esse motivo,
bem como devido à sazonalidade das exportações de
frutas e produtos hortícolas, é oportuno fixar as quantidades previstas por produto, com base na nomenclatura
dos produtos agrícolas para as restituições às exportações, estabelecida pelo Regulamento (CEE) n.o 3846/87
da Comissão (3), Essas quantidades devem ser repartidas
tendo em conta o carácter mais ou menos perecível dos
produtos em questão.
Nos termos do n.o 4 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, a fixação das restituições deve ter em conta
a situação e as perspectivas de evolução, por um lado,
dos preços das frutas e produtos hortícolas no mercado
comunitário e respectivas disponibilidades e, por outro,
dos preços praticados no comércio internacional. Devem
também ter-se em conta as despesas de comercialização
e transporte, assim como o aspecto económico das
exportações previstas.

(1) JO L 297 de 21.11.1996, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 47/2003 da Comissão
(JO L 7 de 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 de 9.10.2001, p. 8. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1176/2002 (JO L 170
de 29.6.2002, p. 69).
(3) JO L 366 de 24.12.1987, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 118/2003 (JO L 20 de
24.1.2003, p. 3).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. Para o sistema A1, as taxas de restituição, o prazo do
pedido de restituição e as quantidades previstas para os
produtos em causa encontram-se fixados em anexo.
Para o sistema B, as taxas de restituição, o prazo de apresentação dos pedidos de certificado e as quantidades previstas para
os produtos em causa encontram-se fixados em anexo.
2. Os certificados emitidos a título de ajuda alimentar, referidos no artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 da
Comissão (4), não são imputados às quantidades referidas no
anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 9 de Março de
2004.
(4) JO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que fixa as restituições à exportação no sector das
frutas e produtos hortícolas (tomates, laranjas, limões e maçãs)

Código do produto (1)

Destino (2)

Sistema A1
Período de pedido dos certificados de 9.3.2004 a
23.4.2004
Taxa de restituição
(em EUR/t líquida)

Quantidades previstas
(em t)

Sistema B
Período de apresentação dos pedidos de certificados
de 6.3.2004 a 30.4.2004
Taxa de restituição
(em EUR/t líquida)

Quantidades previstas
(em t)

0702 00 00 9100

F08

25

25

9 263

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

F00

20

20

50 343

0805 50 10 9100

F00

31

31

26 675

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F09

23

23

11 208

(1) Os códigos dos produtos são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1).
(2) Os códigos dos destinos série «A» são definidos no anexo II do Regulamento (CE) n.o 3846/87.
Os códigos numéricos dos destinos são definidos no Regulamento (CE) n.o 2081/2003 da Comissão (JO L 313 de 28.11.2003, p. 11).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
F00: Todos os destinos à excepção da Estónia.
F03: Todos os destinos à excepção da Suíça e da Estónia.
F04: RAE Hong Kong, Singapura, Malásia, Sri Lanca, Indonésia, Tailândia, Taiwan, Papuásia-Nova Guiné, Laos, Camboja, Vietname, Japão, Uruguai, Paraguai, Argentina, México e Costa Rica.
F08: Todos os destinos à excepção da Eslováquia, da Letónia, da Lituânia, da Bulgária e da Estónia.
F09:: Os destinos seguintes:
— Noruega, Islândia, Gronelândia, ilhas Faroé, Polónia, Hungria, Roménia, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Eslovénia, antiga República jugoslava da Macedónia, Sérvia e Montenegro, Malta, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguizistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Usbequistão e Ucrânia, Arábia Saudita, Barém, Catar, Omã, Emirados Árabes Unidos — (Abu Dabi, Dubai, Chardja, Ajman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khaima e
Fujayra) —, Kuwait, Iémen, Síria, Irão e Jordânia, Bolívia, Brasil, Venezuela, Peru, Panamá, Equador e Colômbia,
— países e territórios de África, com exclusão da África do Sul,
— países referidos no artigo 36.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999 da Comissão (JO L 102 de 17.4.1999, p. 1)
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REGULAMENTO (CE) N.o 266/2004 DA COMISSÃO
de 16 de Fevereiro de 2004
que fixa as restituições à exportação no sector dos produtos transformados à base de frutas e
produtos hortícolas, com exclusão das concedidas a título dos açúcares de adição (cerejas conservadas transitoriamente, tomates pelados, cerejas cristalizadas, avelãs preparadas, determinados
sumos de laranja)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

comércio internacional. Devem igualmente ser tidas em
conta as despesas de comercialização e de transporte,
bem como o aspecto económico das exportações
previstas.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2201/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector dos produtos transformados à
base de frutas e produtos hortícolas (1), e, nomeadamente, o n.o
3, terceiro parágrafo, do seu artigo 16.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

O Regulamento (CE) n.o 1429/95 da Comissão (2), estabeleceu as normas de execução das restituições à exportação no sector dos produtos transformados à base de
frutas e produtos hortícolas, com exclusão das concedidas a título dos açúcares de adição.
Por força do n.o 1 do artigo 16.o do Regulamento (CE)
n.o 2201/96, na medida do necessário para permitir a
exportação de quantidades economicamente significativas, os produtos referidos no n.o 2, alínea a), do artigo
1.o do mesmo regulamento podem ser objecto de uma
restituição à exportação, dentro dos limites decorrentes
dos acordos concluídos em conformidade com o artigo
300.o do Tratado. O n.o 4 do artigo 18.o do Regulamento
(CE) n.o 2201/96 prevê que, no caso de a restituição
para os açúcares incorporados nos produtos enumerados
no n.o 2, alínea b), do artigo 1.o ser insuficiente para
permitir a exportação destes produtos, se aplica a restituição fixada em conformidade com o artigo 17.o do
referido regulamento.
Em conformidade com o n. 2 do artigo 16. do Regulamento (CE) n.o 2201/96, é conveniente velar por que os
fluxos comerciais anteriormente induzidos pelo regime
das restituições não sejam perturbados. Por esse motivo,
é oportuno fixar as quantidades previstas por produto,
com base na nomenclatura dos produtos agrícolas para
as restituições à exportação estabelecida pelo Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (3).
o

(5)

Em conformidade com o n.o 3 do artigo 17.o do Regulamento (CE) n.o 2201/96, os preços, válidos no mercado
da Comunidade são estabelecidos em função dos preços
praticados que se revelarem mais favoráveis para efeitos
de exportação.

(6)

A situação no comércio internacional ou as exigências
específicas de certos mercados podem tornar necessária
a diferenciação da restituição, para um dado produto,
consoante o destino do produto.

(7)

Actualmente, as cerejas conservadas transitoriamente, os
tomates pelados, as cerejas cristalizadas, as avelãs preparadas e determinados sumos de laranja podem ser
objecto de exportações economicamente significativas.

(8)

É conveniente fixar a taxa das restituições e as quantidades previstas em consequência.

(9)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão dos
Produtos Transformados à base de Frutas e Produtos
Hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

o

Por força do n.o 2 do artigo 17.o do Regulamento (CE)
n.o 2201/96, as restituições devem ser fixadas atendendo
à situação e às perspectivas de evolução, por um lado,
dos preços dos produtos transformados à base de frutas
e produtos hortícolas no mercado comunitário e das
disponibilidades e, por outro, dos preços praticados no

(1) JO 297 de 21.11.1996, p. 29. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 453/2002 da Comissão
(JO L 72 de 14.3.2002, p. 9).
(2) JO L 141 de 24.6.1995, p. 28. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1176/2002 (JO L 170
de 29.6.2002, p. 69).
(3) JO L 366 de 24.12.1987, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 118/2003 (JO L 20 de
24.1.2003, p. 3).

Artigo 1.o
1. As taxas de restituição à exportação no sector dos
produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas,
o período de apresentação dos pedidos de certificados, o
período de emissão dos certificados e as quantidades previstas
são fixados no anexo.
2. Os certificados emitidos a título de ajuda alimentar, referidos no artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 da
Comissão (4), não serão imputados às quantidades indicadas no
anexo do presente regulamento

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 23 de Fevereiro de
2004.
(4) JO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO
do Regulamento da Comissão de 16 de Fevereiro de 2004 que fixa as restituições à exportação no sector dos
produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas, com exclusão das concedidas a título dos
açúcares de adição (cerejas conservadas transitoriamente, tomates pelados, cerejas cristalizadas, avelãs preparadas, determinados sumos de laranja)
Período de apresentação dos pedidos de certificado: de 23 de Fevereiro de 2004 a 23 de Abril de 2004.
Período de atribuição dos certificados: de Março de 2004 a Abril de 2004.
Taxa de restituição
(em EUR/t líquidas)

Quantidades previstas
(em toneladas)

Código dos produtos (1)

Código do destino (2)

0812 10 00 9100

F06

50

1 590

2002 10 10 9100

F10

45

23 676

2006 00 31 9000
2006 00 99 9100

F06

153

160

2008 19 19 9100
2008 19 99 9100

F00

59

192

2009 11 99 9110
2009 12 00 9111
2009 19 98 9112

F00

5

167

2009 11 99 9150
2009 19 98 9150

F00

29

168

(1) Os códigos dos produtos são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1).
(2) Os códigos dos destinos série «A» são definidos no anexo II do Regulamento (CEE) n.o 3846/87.
Os códigos numéricos dos destinos são definidos no Regulamento (CE) n.o 2081/2003 da Comissão (JO L 313 de 28.11.2003, p. 11).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
F00: todos os destinos, com excepção da Estónia.
F06: todos os destinos, com excepção dos países da América do Norte e da Estónia.
F10: todos os destinos, com excepção dos Estados Unidos da América, da Eslováquia, da Letónia, da Bulgária, da Lituânia e da
Estónia.
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REGULAMENTO (CE) N.o 267/2004 DA COMISSÃO
de 16 de Fevereiro de 2004
que fixa os preços representativos nos sectores da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como
para a ovalbumina, e altera o Regulamento (CE) n.o 1484/95
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

importação, e fixa os preços representativos nos sectores
da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para
a ovalbumina.
(2)

O controlo regular dos dados nos quais se baseia a determinação dos preços representativos para os produtos
dos sectores da carne de aves de capoeira e dos ovos,
bem como para a ovalbumina, revelou que é necessário
alterar os preços representativos de certos produtos,
atendendo às variações e preços consoante a origem. Por
conseguinte, é conveniente publicar os preços representativos.

(3)

Dada a situação do mercado, é necessário aplicar esta
alteração o mais rapidamente possível.

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão da
Carne de Aves de Capoeira e Ovos,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2771/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos ovos (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/
/2003 (2) e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 5.o,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2777/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum de mercado no sector da carne de aves de
capoeira (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003, e, nomeadamente, o n.o 4 do seu
artigo 5.o,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2783/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo ao regime
comum de trocas comerciais para a ovalbumina e para a lactalbumina (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2916/95 da Comissão (5), e, nomeadamente, o
n.o 4 do seu artigo 3.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1484/95 da Comissão (6), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 124/2004 (7), estabelece as normas de execução do
regime relativo à aplicação dos direitos adicionais de

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo I do Regulamento (CE) n.o 1484/95 é substituído pelo
anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 17 de Fevereiro de
2004.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

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

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

282 de 1.11.1975, p. 49.
122 de 16.5.2003, p. 1.
282 de 1.11.1975, p. 77.
282 de 1.11.1975, p. 104.
305 de 19.12.1995, p. 49.
145 de 29.6.1995, p. 47.
17 de 24.1.2004, p. 16.
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ANEXO
ao regulamento da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que fixa os preços representativos nos sectores da
carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para a ovalbumina, e altera o Regulamento (CE) n.o 1484/95
«ANEXO I

Código NC

Designação das mercadorias

0207 12 90

Carcaças de frango apresentação 65 %, congelados

0207 14 10

Pedaços desossados de galos ou de galinhas, congelados

0207 14 50

Peitos de galos ou galinhas, congelados

Garantia
referida no
n.o 3 do
artigo 3.o
(euros/
/100 kg)

Origem (1)

84,3

10

01

183,0

39

01

145,9

57

02

185,3

37

03

248,6

15

04

Preço
representativo
(euros/
/100 kg)

120,0

32

01

161,5

15

02

189,9

7

03

0207 25 10

Carcaças de peru apresentação 80 %, congelados

112,4

14

01

0207 27 10

Pedaços desossados de peru, congelados

182,1

38

01

261,0

11

04

Pedaços desossados de patos ou de pintadas, congelados

188,0

44

02

273,4

14

05

Preparações não cozidas de galos ou de galinhas

235,0

16

01

254,4

10

02

159,5

45

03

0207 36 15

1602 32 11

(1) Origem das importações:
01 Brasil
02 Tailândia
03 Argentina
04 Chile
05 China.»
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REGULAMENTO (CE) N.o 268/2004 DA COMISSÃO
de 16 de Fevereiro de 2004
que fixa as restituições à exportação no sector da carne de aves de capoeira
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

internacional e tenha igualmente em conta a natureza
das exportações desses produtos assim como a sua
importância no momento actual.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2777/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum do mercado no sector da carne de aves de
capoeira (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do
seu artigo 8.o,
Considerando o seguinte:

(3)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão da
Carne de Aves de Capoeira e Ovos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

(1)

Nos termos do artigo 8. do Regulamento (CEE) n.
2777/75, a diferença entre os preços dos produtos referidos no n.o 1 do artigo 1.o do referido regulamento, no
mercado mundial e na Comunidade, pode ser coberta
por uma restituição à exportação.

(2)

A aplicação dessas regras e critérios à situação actual dos
mercados no sector da carne de aves de capoeira implica
a fixação da restituição ao nível de um montante que
permita a participação da Comunidade no comércio

o

o

A lista dos códigos dos produtos para cuja exportação é concedida a restituição referida no artigo 8.o do Regulamento (CEE)
n.o 2777/75 e os montantes dessa restituição são fixados no
anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 17 de Fevereiro de
2004.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 282 de 1.11.1975, p. 77.
(2) JO L 122 de 16.5.2003, p. 1.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que fixa as restituições à exportação no sector da
carne de aves de capoeira
Código do produto

Destino

Unidade de medida

Montante das restituições

0105 11 11 9000

V04

EUR/100 unidades

0,80

0105 11 19 9000

V04

EUR/100 unidades

0,80

0105 11 91 9000

V04

EUR/100 unidades

0,80

0105 11 99 9000

V04

EUR/100 unidades

0,80

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

43,50

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

43,50

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

43,50

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

43,50

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

43,50

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

43,50

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L
366 de 24.12.1987, p. 1), alterado.
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento (CE) n.o 2081/2003 da Comissão (JO L 313 de 28.11.2003, p.
11).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
V01 Angola, Arábia Saudita, Kuwait, Barém, Catar, Omã, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Iémen, Líbano, Iraque e Irão.
V04 Todos os destinos com excepção dos Estados Unidos da América e da Estónia.

L 46/24

Jornal Oficial da União Europeia

PT

17.2.2004

REGULAMENTO (CE) N.o 269/2004 DA COMISSÃO
de 16 de Fevereiro de 2004
respeitante aos certificados de importação em relação aos produtos do sector da carne de bovino
originários do Botsuana, do Quénia, de Madagáscar, da Suazilândia, do Zimbabué e da Namíbia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

de produtos à base de carne provenientes de países
terceiros (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 807/2003 (3),

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2286/2002 do
Conselho, de 10 de Dezembro de 2002, que fixa o regime
aplicável aos produtos agrícolas e às mercadorias resultantes da
sua transformação originários dos Estados da África, das
Caraíbas e do Pacífico (ACP) e que revoga o Regulamento (CE)
n.o 1706/98 (1), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2247/2003 da
Comissão, de 19 de Dezembro de 2003, que estabelece as
normas de execução no sector da carne de bovino do Regulamento (CE) n.o 2286/2002 do Conselho que fixa o regime
aplicável aos produtos agrícolas e a certas mercadorias resultantes da transformação de produtos agrícolas originários dos
Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), e, nomeadamente, o seu artigo 4.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os seguintes Estados-Membros emitem, em 21 de Fevereiro de
2004, os certificados de importação respeitantes aos produtos
do sector da carne de bovino, expressos em carne desossada,
originários de determinados Estados de África, das Caraíbas e
do Pacífico, em relação às quantidades e aos países de origem a
seguir indicados:
Reino Unido:
— 40 toneladas originárias da Suazilândia,
— 350 toneladas originárias do Botsuana,
— 100 toneladas originárias da Namíbia.

Considerando o seguinte:

Alemanha:
— 200 toneladas originárias do Botsuana,

(1)

(2)

(3)

(4)

O artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2247/2003 prevê
a possibilidade de emitir certificados de importação em
relação aos produtos do sector da carne de bovino.
Todavia, as importações devem realizar-se nos limites
das quantidades previstas para cada um destes países
terceiros exportadores.
Os pedidos de certificados apresentados de 1 a 10 de
Fevereiro de 2004, expressos em carne desossada, nos
termos do Regulamento (CE) n.o 2247/2003, no que se
refere aos produtos originários do Botsuana, Quénia,
Madagáscar, Suazilândia, Zimbabué e Namíbia não são
superiores às quantidades disponíveis para estes Estados.
É, por isso, possível emitir certificados de importação
para as quantidades pedidas.
É conveniente proceder à fixação das restantes quantidades em relação às quais podem ser pedidos certificados
a partir de 1 de Março de 2004, no âmbito da quantidade total de 52 100 toneladas.
Afigura-se útil recordar que o presente regulamento não
prejudica a Directiva 72/462/CEE do Conselho, de 12 de
Dezembro de 1972, relativa aos problemas sanitários e
de polícia sanitária na importação de animais das espécies bovina, suína, ovina e caprina e de carnes frescas ou

(1) JO L 348 de 21.12.2002, p. 5.

— 135 toneladas originárias da Namíbia.

Artigo 2.o
Podem ser apresentados pedidos de certificado, nos termos do
disposto no n.o 2 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 2247/
/2003, no decurso dos 10 primeiros dias do mês de Março de
2004, em relação às seguintes quantidades de carne de bovino
desossada:
Botsuana:

17 906 toneladas,

Quénia:

142 toneladas,

Madagáscar:

7 579 toneladas,

Suazilândia:

3 319 toneladas,

Zimbabué:

9 100 toneladas,

Namíbia:

12 755 toneladas.

Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 de Fevereiro de
2004.
(2) JO L 333 de 20.12.2003, p. 37.
(3) JO L 302 de 31.12.1972, p. 28.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura
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REGULAMENTO (CE) N.o 270/2004 DA COMISSÃO
de 16 de Fevereiro de 2004
que fixa os preços comunitários de produção e os preços comunitários de importação para os
cravos e as rosas em aplicação do regime de importação de determinados produtos de floricultura
originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de
Gaza
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

estes preços são fixados para períodos de duas semanas com
base nos dados ponderados fornecidos pelos Estados-Membros.
É importante que os referidos preços sejam fixados sem atrasos
a fim de determinar os direitos alfandegários a aplicar. Para o
efeito, é oportuno prever a aplicação imediata do presente
regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os preços comunitários de produção e os preços comunitários
de importação para os cravos unifloros (standard), os cravos
multifloros (spray), as rosas de flor grande e as rosas de flor
pequena referidos no artigo 1.oB do Regulamento (CEE) n.o
700/88, relativos a um período de duas semanas, são fixados
em anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 17 de Fevereiro de
2004.
É aplicável de 18 de Fevereiro a 2 de Março de 2004.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 382 de 31.12.1987, p. 22. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1300/97 (JO L
177 de 5.7.1997, p. 1)
(2) JO L 72 de 18.3.1988, p. 16. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2062/97 (JO L 289 de
22.10.1997, p. 1).
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2004, que fixa os preços comunitários de produção e os
preços comunitários de importação para os cravos e as rosas em aplicação do regime de importação de determinados produtos de floricultura originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de Marrocos, bem como da
Cisjordânia e da Faixa de Gaza
(em EUR por 100 unidades)
Período: de 18 de Fevereiro a 2 de Março de 2004
Preço comunitário de
produção

Cravos unifloros
(standard)

Cravos multifloros
(spray)

Rosas de flor grande

Rosas de flor pequena

13,06

12,62

90,45

33,52

Cravos unifloros
(standard)

Cravos multifloros
(spray)

Rosas de flor grande

Rosas de flor pequena

Israel

—

—

—

—

Marrocos

—

—

—

—

Chipre

—

—

—

—

Jordânia

—

—

—

—

9,96

—

—

—

Preço comunitário de
importação

Cisjordânia e Faixa de Gaza
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REGULAMENTO (CE) N.o 271/2004 DA COMISSÃO
de 16 de Fevereiro de 2004
que autoriza transferências entre os limites quantitativos de produtos têxteis e de vestuário
originários de Macau
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n. 3030/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, relativo ao regime
comum aplicável às importações de certos produtos têxteis
originários de países terceiros (1), e, nomeadamente, o seu
artigo 7.o,

(4)

Por conseguinte, afigura-se adequado deferir os pedidos
em questão.

(5)

É desejável que o presente regulamento entre em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação a fim de que os
operadores dele possam beneficiar no mais curto prazo.

(6)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité dos Têxteis estabelecido ao abrigo do disposto no artigo 17.o do Regulamento (CE) n.o 3030/93,

o

Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 7.o do Acordo entre a Comunidade Económica
Europeia e Macau sobre o comércio de produtos
têxteis (2), rubricado em 19 de Julho de 1986 e aprovado
pela Decisão 87/497/CEE do Conselho, com a última
redacção que lhe foi dada pelo Acordo sob a forma de
Troca de Cartas, rubricado em 22 de Dezembro de 1994
e aprovado pela Decisão 95/131/CE do Conselho (3),
prevê que podem ser acordadas transferências entre categorias e anos de contingentamento.

(2)

Macau apresentou dois pedidos de transferências entre
anos de contingentamento, em 26 de Junho de 2003 e
em 14 de Janeiro de 2004.

(3)

As transferências solicitadas por Macau situam-se dentro
dos limites das disposições em matéria de flexibilidade
referidas no artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 3030/93
e estabelecidos na coluna 9 do respectivo anexo VIII.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
São autorizadas, para o ano de contingentamento de 2003,
transferências entre os limites quantitativos aplicáveis aos
produtos têxteis originários de Macau, fixados pelo Acordo
entre a Comunidade Europeia e Macau sobre o comércio de
produtos têxteis, de acordo com as condições fixadas no anexo
do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão

(1) JO L 275 de 8.11.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 38/2003 (JO L 23 de
28.1.2003, p. 1).
(2) JO L 287 de 9.10.1987, p. 47.
(3) JO L 94 de 26.4.1995, p. 1.
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ANEXO
743 MACAU

Grupo

Categoria

Unidade

Ajustamento para 2003: reporte de 2002 e utilização antecipada de 2004

Limite 2003

Nível de
funcionamento
após
ajustamentos
anteriores

Quantidade

%

Flexibilidade

Nível de
funcionamento

736 700

5,0

Transferência de 2002

16 502 080

IB

4

peças

14 734 000

15 765 380

589 360

4,0

Transferência de 2004

17 091 440

IB

7

peças

5 783 000

6 187 810

289 150

5,0

Transferência de 2002

6 476 960

IB

8

peças

8 100 000

5 289 176

405 000

5,0

Transferência de 2002

5 694 176

IIB

13

peças

9 092 000

9 728 440

454 600

5,0

Transferência de 2002

10 183 040

30 700

5,0

Transferência de 2002

693 820

IIB

15

peças

614 000

663 120

24 560

4,0

Transferência de 2004

718 380

IIB

16

peças

493 000

502 860

24 650

5,0

Transferência de 2002

527 510

IIB

26

peças

1 281 000

1 370 670

64 050

5,0

Transferência de 2002

1 434 720

IIB

31

peças

10 210 000

10 924 700

510 500

5,0

Transferência de 2002

11 435 200

IIB

78

peças

2 037 000

2 077 740

101 850

5,0

Transferência de 2002

2 179 590

IIB

83

peças

489 000

523 230

24 450

5,0

Transferência de 2002

547 680
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REGULAMENTO (CE) N.o 272/2004 DA COMISSÃO
de 16 de Fevereiro de 2004
que autoriza transferências entre os limites quantitativos de produtos têxteis e de vestuário
originários da República Popular da China
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

As transferências solicitadas pela República Popular da
China respeitam os limites das disposições em matéria
de flexibilidade previstas no artigo 5.o do Acordo entre a
Comunidade Económica Europeia e a República Popular
da China sobre o comércio de produtos têxteis e no
artigo 8.o do Acordo entre a Comunidade Europeia e a
República Popular da China sobre o comércio de
produtos têxteis não abrangidos pelo acordo bilateral
AMF e estabelecidas no anexo VIII, coluna 9, do Regulamento (CEE) n.o 3030/93 do Conselho.

(4)

É adequado dar deferimento ao pedido.

(5)

É desejável que o presente regulamento entre em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação, a fim de que os
operadores dele possam beneficiar no mais curto prazo.

(6)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité dos Têxteis
instituído pelo artigo 17.o do Regulamento (CEE) n.o
3030/93,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 3030/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, relativo ao regime
comum aplicável às importações de certos produtos têxteis
originários de países terceiros (1), e, nomeadamente, o seu
artigo 7.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O artigo 5.o do Acordo entre a Comunidade Económica
Europeia e a República Popular da China sobre o
comércio de produtos têxteis (2), rubricado em 9 de
Dezembro de 1988 e aprovado pela Decisão 90/647/
/CEE do Conselho, com a última redacção que lhe foi
dada e prorrogado por um Acordo sob forma de Troca
de Cartas, rubricado em 19 de Maio de 2000 e aprovado
pela Decisão 2000/787/CE (3) do Conselho, e o artigo 8.o
do Acordo entre a Comunidade Europeia e a República
Popular da China sobre o comércio de produtos têxteis
não abrangidos pelo acordo bilateral AMF (4), rubricado
em 19 de Janeiro de 1995 e aprovado pela Decisão 95/
/155/CE do Conselho, com a última redacção que lhe foi
dada por um Acordo sob forma de Troca de Cartas,
rubricado em 19 de Maio de 2000 e aprovado pela
Decisão 2000/787/CE do Conselho, prevêem que podem
ser efectuadas transferências entre os anos de contingentamento. O Órgão de Supervisão dos Têxteis da Organização Mundial do Comércio foi notificado dessas disposições em matéria de flexibilidade após a adesão da
República Popular da China a esta organização.
A 17 de Dezembro de 2003, a República Popular da
China apresentou um pedido de transferência das quantidades do ano de contingentamento de 2004 para o ano
de contingentamento de 2003.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
São autorizadas, para o ano de contingentamento de 2003,
transferências entre os limites quantitativos aplicáveis aos
produtos têxteis originários da República Popular da China,
fixados pelo Acordo entre a Comunidade Europeia e a República Popular da China sobre o comércio de produtos têxteis,
em conformidade com as condições fixadas no anexo do
presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão

(1) JO L 275 de 8.11.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 138/2003 (JO L 23 de
28.1.2003, p. 1).
(2) JO L 352 de 15.12.1990, p. 1.
(3) JO L 104 de 6.5.1995, p. 1.
(4) JO L 314 de 14.12.2000, p. 13.
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ANEXO
AJUSTAMENTO
Reporte do ano de contingentamento de 2004

720 CHINA

Limite 2003

Nível de
funcionamento
após ajustamentos
anteriores

Nível de
funcionamento
após execução de
1 % das
flexibilidades
normais (reporte
do ano de
contingentamento
de 2004 de 1 %)

Quantidade

%

Novo nível de
funcionamento
ajustado

Grupo

Categoria

Unidade

IA

2

kgs

29 132 000

29 897 241

30 188 561

582 640

2,0

30 771 201

IA

3

kgs

5 938 000

5 876 325

5 935 705

118 760

2,0

6 054 465

IB

4

unidades

82 818 000

84 208 042

85 036 222

1 656 360

2,0

86 692 582

IB

5

unidades

26 341 000

26 750 140

27 013 550

526 820

2,0

27 540 370

IB

6

unidades

28 199 000

28 738 019

29 020 009

563 980

2,0

29 583 989

IB

6S

unidades

1 228 000

1 228 877

1 241 157

24 560

2,0

1 265 717

IIA

9

kgs

6 079 000

6 667 258

6 728 048

121 580

2,0

6 849 628

IIA

20/39

kgs

9 633 000

10 282 817

10 379 147

385 320

4,0

10 764 467

IIB

12

pares

32 721 000

35 196 379

35 523 589

1 308 840

4,0

36 832 429

IIB

13

unidades

516 216 000

541 218 721

546 380 881

20 648 640

4,0

567 029 521

IIB

15

unidades

17 404 000

18 610 777

18 784 817

696 160

4,0

19 480 977

IIB

16

unidades

16 196 000

18 301 480

18 463 440

323 920

2,0

18 787 360

IIB

26

unidades

5 523 000

6 095 872

6 151 102

110 460

2,0

6 261 562

IIB

29

unidades

13 757 000

14 526 416

14 663 986

550 280

4,0

15 214 266

IIB

31

unidades

83 851 000

89 714 607

90 553 117

3 354 040

4,0

93 907 157

IIB

78

kgs

32 932 000

35 558 964

35 888 284

658 640

2,0

36 546 924

IIB

83

kgs

9 673 000

10 375 777

10 472 507

386 920

4,0

10 859 427

outro

163

kgs

6 449 000

6 749 213

6 813 703

257 960

4,0

7 071 663

outro

X115

kgs

1 239 000

1 329 130

1 342 180

10 390

0,8

1 352 570
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 11 de Fevereiro de 2004
relativa à não inclusão da substância activa fentião no anexo I da Directiva 91/414/CEE do
Conselho e à revogação das autorizações dos produtos fitofarmacêuticos que a contenham
[notificada com o número C(2004) 313]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/140/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

enumera as substâncias activas a avaliar no quadro do
Regulamento (CEE) n.o 3600/92, designa um Estado-Membro para desempenhar as funções de relator na
avaliação de cada substância activa e identifica, relativamente a cada uma destas, os produtores que apresentaram atempadamente uma notificação.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15
de Julho de 1991, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado (1), com a última redacção que lhe foi
dada pela Directiva 2003/119/CE da Comissão (2), e, nomeadamente, o terceiro e quarto parágrafos do n.o 2 do seu artigo 8.o,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 3600/92 da
Comissão, de 11 de Dezembro de 1992, que estabelece normas
de execução para a primeira fase do programa de trabalho referido no n.o 2 do artigo 8.o da Directiva 91/414/CEE do
Conselho relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos
no mercado (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 2266/2000 (4), e, nomeadamente, a alínea
b) do n.o 3A do seu artigo 7.o,

(3)

O fentião é uma das 89 substâncias activas enumeradas
no Regulamento (CE) n.o 933/94.

(4)

Nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3600/92, a Grécia, na sua qualidade de
Estado-Membro relator designado, apresentou à
Comissão, em 4 de Abril de 1996, o seu relatório de
avaliação das informações fornecidas pelos notificantes,
em conformidade com o n.o 1 do artigo 6.o do referido
regulamento.

(5)

Recebido o relatório do Estado-Membro relator, a
Comissão encetou um processo de consultas aos peritos
dos Estados-Membros e ao notificante principal (Bayer
CropScience), em conformidade com o n.o 3 do artigo
7.o do Regulamento (CEE) n.o 3600/92.

(6)

A Comissão organizou, em 18 de Abril de 1997 e 11 de
Fevereiro de 2003, duas reuniões tripartidas com os
principais transmitentes de dados e com o Estado-Membro relator para a substância activa em causa.

(7)

O relatório de avaliação elaborado pela Grécia foi examinado pelos Estados-Membros e pela Comissão no âmbito
do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde
Animal. Esse exame chegou ao seu termo em 4 de Julho
de 2003 com a elaboração, pela Comissão, do relatório
de revisão do fentião.

Considerando o seguinte:
(1)

O n.o 2 do artigo 8.o da Directiva 91/414/CEE prevê a
execução, por parte da Comissão, de um programa de
trabalho com vista à análise das substâncias activas utilizadas nos produtos fitofarmacêuticos já existentes no
mercado em 25 de Julho de 1993. O Regulamento (CEE)
n.o 3600/92 estabelece as normas de execução do referido programa.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 933/94 da Comissão, de 27 de
Abril de 1994, que estabelece as substâncias activas dos
produtos fitofarmacêuticos e designa os Estados-Membros relatores com vista à aplicação do Regulamento (CEE) n.o 3600/92 (5), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2230/95 (6),

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

JO L
JO L
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JO L
JO L
JO L
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19.8.1991, p. 1.
12.12.2003, p. 41.
15.12.1992, p. 10.
13.10.2000, p. 27.
28.4.1994, p. 8.
22.9.1995, p. 1.
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O processo e as informações decorrentes da avaliação
foram também apresentados ao Comité Científico das
Plantas. Solicitou-se ao comité que se pronunciasse sobre
o estabelecimento de uma dose diária admissível e de
um nível aceitável de exposição do operador. No seu
primeiro parecer, de 2 de Outubro de 1998, e com base
nas conclusões da avaliação do impacto no homem e no
ambiente, o comité considerou não ser possível efectuar
uma avaliação aprofundada devido à ausência de dados
que provem a inocuidade para a saúde humana e o
ambiente da utilização limitada prevista (aplicação em
iscos em citrinos e oliveiras). O comité assinalou, em
especial, o risco agudo muito elevado para as aves. Nesse
parecer, o comité reconheceu que o desenvolvimento de
uma técnica de aplicação inovadora, designadamente a
formulação de iscos constituídos por fentião combinado
com um atractivo, utilizados apenas numa parte da
cultura, podia ser promissor para limitar a exposição do
homem e do ambiente; referiu, contudo, que a apreciação conclusiva do tipo de aplicação em causa
dependia da realização de estudos específicos.

Posteriormente, foram apresentadas pela Bayer CropScience e avaliadas informações complementares, respeitantes, nomeadamente, à aplicação em iscos. Estas informações, bem como a respectiva avaliação, foram apresentadas ao Comité Científico das Plantas. No seu
parecer de 17 de Dezembro de 2002, o comité concluiu
que os riscos para as aves decorrentes das utilizações
propostas do fentião permaneciam incertos. Consequentemente, as preocupações suscitadas no seu parecer anterior relativamente a esta questão continuavam
pendentes.

(9)

As avaliações efectuadas com base nas informações apresentadas não demonstraram ser de esperar que, nas
condições de utilização propostas, os produtos fitofarmacêuticos que contêm fentião satisfaçam, em geral, as
condições definidas nas alíneas a) e b) do n.o 1 do artigo
5.o da Directiva 91/414/CEE, nomeadamente no respeitante seu possível impacto nas aves.

(10)

Nestas circunstâncias, o fentião não pode ser incluído no
anexo I da Directiva 91/414/CEE.

(11)

Haverá que adoptar medidas destinadas a assegurar que
as autorizações dos produtos fitofarmacêuticos que
contêm fentião sejam revogadas num determinado prazo
e não sejam renovadas, e ainda que não sejam concedidas novas autorizações relativas aos produtos em
causa.

(12)

Das informações apresentadas à Comissão decorre que,
na ausência de alternativas eficazes para determinadas
utilizações limitadas em alguns Estados-Membros, é
necessário continuar a utilizar a substância activa, de
forma a permitir o desenvolvimento de alternativas.
Assim, nas actuais circunstâncias, justifica-se prever, sob
condições estritas destinadas a minimizar os riscos, um
período mais longo para a revogação das autorizações
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em vigor das utilizações limitadas consideradas essenciais, para as quais não parecem existir actualmente
alternativas eficazes em matéria de combate aos organismos nocivos.
(13)

Os períodos derrogatórios eventualmente concedidos
pelos Estados-Membros para a eliminação, armazenagem, colocação no mercado e utilização das existências de produtos fitofarmacêuticos que contenham
fentião não excederão 12 meses, para que as existências
sejam utilizadas apenas durante mais um período vegetativo.

(14)

A presente decisão não obsta a que a Comissão possa vir
a desenvolver acções relativamente a esta substância
activa no âmbito da Directiva 79/117/CEE do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1978, relativa à proibição de
colocação no mercado e da utilização de produtos fitofarmacêuticos contendo determinadas substâncias
activas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 807/2003 (2).

(15)

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

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O fentião não é incluído como substância activa no anexo I da
Directiva 91/414/CEE.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros zelarão por que:
1. As autorizações dos produtos fitofarmacêuticos que contêm
fentião sejam revogadas até 11 de Agosto de 2004.
2. A contar de 17 de Fevereiro de 2004, não seja concedida ou
renovada ao abrigo da derrogação prevista no n.o 2 do
artigo 8.o da Directiva 91/414/CEE qualquer autorização
relativa a produtos fitofarmacêuticos que contenham
fentião.
3. No respeitante às utilizações enumeradas na coluna B do
anexo, os Estados-Membros especificados na coluna A
poderão manter em vigor, até 30 de Junho de 2007, autorizações de produtos fitofarmacêuticos que contenham
fentião, desde que:
a) Assegurem que os produtos em causa remanescentes no
mercado sejam rotulados de uma forma que reflicta as
restrições de utilização;
b) Apliquem todas as medidas adequadas de redução do
risco, de modo a assegurar a protecção da saúde humana
e animal, bem como do ambiente;
c) Assegurem a pesquisa activa de produtos ou métodos
alternativos às utilizações actuais, nomeadamente mediante a adopção de planos de acção.
(1) JO L 33 de 8.2.1979, p. 36.
(2) JO L 122 de 16.5.2003, p. 36.
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Os Estados-Membros em causa deverão comunicar à Comissão,
o mais tardar em 31 de Dezembro de 2004, a aplicação do
presente ponto, nomeadamente das acções adoptadas nos
termos das alíneas a) a c), e apresentar estimativas anuais das
quantidades de fentião usadas em utilizações essenciais, em
conformidade com o presente artigo.

17.2.2004

b) No respeitante às utilizações cuja autorização será revogada
em 30 de Junho de 2007, terminarão, o mais tardar, em 31
de Dezembro de 2007.
Artigo 4.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Artigo 3.o
Os períodos derrogatórios eventualmente concedidos pelos
Estados-Membros em conformidade com o n.o 6 do artigo 4.o
da Directiva 91/414/CEE serão o mais curtos possível e:

Feito em Bruxelas, em 11 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão

a) No respeitante às utilizações cuja autorização será revogada
em 11 de Agosto de 2004, terminarão, o mais tardar, em
11 de Agosto de 2005;

David BYRNE

Membro da Comissão

ANEXO
Lista das autorizações referidas no n.o 3 do artigo 2.o
Coluna A

Coluna B

Estados-Membros

Utilizações

Espanha

Aplicação em iscos, em citrinos e pessegueiros

Grécia

Aplicação em iscos, em oliveiras

Itália

Aplicação em iscos, em oliveiras

Portugal

Aplicação em iscos, em citrinos e oliveiras

17.2.2004
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 2004
relativa à não inclusão da substância activa amitraze no anexo I da Directiva 91/414/CEE do
Conselho e à revogação das autorizações dos produtos fitofarmacêuticos que a contenham
[notificada com o número C(2004) 332]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/141/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

Nos termos do n.o 1, alínea c), do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3600/92, a Áustria, na sua qualidade de
Estado-Membro relator designado, apresentou à
Comissão, em 6 de Janeiro de 1998, um relatório da sua
avaliação das informações fornecidas pelos notificantes,
em conformidade com o n.o 1 do artigo 6.o do referido
regulamento.

(5)

Recebido o relatório do Estado-Membro relator, a
Comissão encetou um processo de consultas aos peritos
dos Estados-Membros e ao notificante principal (Bayer
CropScience), em conformidade com o n.o 3 do artigo
7.o do Regulamento (CEE) n.o 3600/92.

(6)

A Comissão organizou em 9 de Junho de 2000 e em 21
de Março de 2003 duas reuniões tripartidas com os principais submissores de dados e o Estado-Membro relator
para a substância activa em causa.

(7)

O relatório de avaliação elaborado pela Áustria foi
examinado pelos Estados-Membros e pela Comissão no
âmbito do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da
Saúde Animal. Esse exame chegou ao seu termo em 4 de
Julho de 2003 com a elaboração do relatório de
avaliação revisão do amitraze da Comissão.

(8)

As avaliações efectuadas com base nas informações apresentadas não demonstraram ser de esperar que, nas
condições de utilização propostas, os produtos fitofarmacêuticos que contêm amitraze satisfaçam, em geral, as
condições definidas no n.o 1, alíneas a) e b), do artigo 5.o
da Directiva 91/414/CEE. Nomeadamente, o n.o 2, alínea
b), do artigo 5.o estabelece que deve ser tida em conta
uma dose diária aceitável (DDA) para o homem ao ser
decidida a inclusão de uma substância activa no anexo I.
Ao definir uma DDA, foi necessário considerar os possíveis efeitos neurológicos do amitraze. Estes efeitos foram
também considerados na definição de uma dose aguda
de referência, ou seja, o cálculo da quantidade de
substância que pode ser ingerida durante um curto
período de tempo sem riscos apreciáveis para a saúde do
consumidor. Não foi demonstrado para as utilizações
propostas que o consumidor não pudesse estar exposto
a amitraze em quantidades superiores à dose aguda de
referência. O notificante preparou uma avaliação probabilística do risco. Deve, no entanto, considerar-se que os
critérios acordados para a interpretação de tal avaliação
probabilística do risco não se encontram ainda estabelecidos e não seria adequado, tendo em conta os riscos
possíveis, atrasar mais a tomada de decisão até que tais
critérios sejam acordados.

(9)

Nestas circunstâncias, o amitraze não pode ser incluído
no anexo I da Directiva 91/414/CEE.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15
de Julho de 1991, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado (1), com a última redacção que lhe foi
dada pela Directiva 2003/119/CE da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 2, terceiro e quarto parágrafos, do seu artigo 8.o,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 3600/92 da
Comissão, de 11 de Dezembro de 1992, que estabelece normas
de execução para a primeira fase do programa de trabalho referido no n.o 2 do artigo 8.o da Directiva 91/414/CEE do
Conselho relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos
no mercado (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 2266/2000 (4), e, nomeadamente o n.o
3A, alínea b), do seu artigo 7.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O n.o 2 do artigo 8.o da Directiva 91/414/CEE prevê a
execução, por parte da Comissão, de um programa de
trabalho com vista à análise das substâncias activas utilizadas nos produtos fitofarmacêuticos já existentes no
mercado em 25 de Julho de 1993. O Regulamento (CEE)
n.o 3600/92 estabeleceu normas de execução do referido
programa.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 933/94 da Comissão, de 27 de
Abril de 1994, que estabelece as substâncias activas dos
produtos fitofarmacêuticos e designa os Estados-Membros relatores com vista à aplicação do Regulamento (CEE) n.o 3600/92 (5), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2230/95 (6),
enumerou as substâncias activas a avaliar no quadro do
Regulamento (CEE) n.o 3600/92, designou um Estado-Membro para desempenhar as funções de relator na
avaliação de cada substância activa e identificou, relativamente a cada uma destas, os produtores que apresentaram atempadamente uma notificação.

(3)

O amitraze foi uma das 89 substâncias activas enumeradas no Regulamento (CE) n.o 933/94.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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L 46/36

Jornal Oficial da União Europeia

PT

17.2.2004

(10)

Deverão adoptar-se medidas destinadas a assegurar que
as autorizações dos produtos fitofarmacêuticos que
contêm amitraze sejam revogadas num determinado
prazo, não sejam renovadas e não sejam concedidas
novas autorizações relativas aos produtos em causa.

2. A contar de 17 de Fevereiro de 2004, não seja concedida ou
renovada ao abrigo da derrogação prevista no n.o 2 do
artigo 8.o da Directiva 91/414/CEE qualquer autorização
relativa a produtos fitofarmacêuticos que contenham
amitraze.

(11)

Das informações apresentadas pela Comissão decorre
que, na ausência de alternativas eficazes a determinadas
utilizações limitadas em alguns Estados-Membros, é
necessário continuar a utilizar a substância activa, de
forma a permitir o desenvolvimento de alternativas.
Nestas circunstâncias, justifica-se prever, sob condições
estritas destinadas a minimizar os riscos, um período
mais longo para a revogação das autorizações em vigor
no respeitante às utilizações limitadas consideradas
essenciais que não possuem actualmente alternativas
eficazes no combate aos organismos nocivos.

(12)

Os períodos derrogatórios eventualmente concedidos
pelos Estados-Membros para a eliminação, armazenagem, colocação no mercado e utilização das existências de produtos fitofarmacêuticos que contenham
amitraze não excederão 12 meses, para que as existências sejam utilizadas durante apenas mais um período
vegetativo.

3. No respeitante às utilizações enumeradas na coluna B do
anexo, os Estados-Membros especificados na coluna A
poderão manter em vigor, até 30 de Junho de 2007, autorizações de produtos fitofarmacêuticos que contenham
amitraze, desde que:
a) Assegurem que os produtos em causa remanescentes no
mercado sejam rotulados de uma forma que reflicta as
restrições de utilização;
b) Apliquem todas as medidas adequadas de redução do
risco, de modo a assegurar a protecção da saúde humana
e animal, bem como do ambiente;
c) Assegurem a pesquisa activa de produtos ou métodos
alternativos às utilizações actuais, nomeadamente mediante a adopção de planos de acção.

(13)

(14)

A presente decisão não obsta a que a Comissão possa vir
a desenvolver acções relativamente a esta substância
activa no âmbito da Directiva 79/117/CEE do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1978, relativa à proibição de
colocação no mercado e da utilização de produtos fitofarmacêuticos contendo determinadas substâncias
activas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 807/2003 (2).
As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O amitraze não é incluído como substância activa no anexo I
da Directiva 91/414/CEE.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros zelarão por que:
1. As autorizações dos produtos fitofarmacêuticos que contêm
amitraze sejam revogadas até 12 de Agosto de 2004.

(1) JO L 33 de 8.2.1979, p. 36.
(2) JO L 122 de 16.5.2003, p. 36.

Os Estados-Membros em causa deverão informar a Comissão, o
mais tardar em 31 de Dezembro de 2004, da aplicação do
presente ponto, nomeadamente das acções adoptadas nos
termos das alíneas a) a c), e apresentar estimativas anuais das
quantidades de amitraze utilizadas em utilizações essenciais, em
conformidade com o presente artigo.
Artigo 3.o
Os períodos derrogatórios eventualmente concedidos pelos
Estados-Membros em conformidade com o n.o 6 do artigo 4.o
da Directiva 91/414/CEE serão o mais curtos possível e:
a) No respeitante às utilizações cuja autorização será revogada
em 12 de Agosto de 2004, terminarão, o mais tardar, em
12 de Agosto de 2005;
b) No respeitante às utilizações cuja autorização será revogada
em 30 de Junho de 2007, terminarão, o mais tardar, em 31
de Dezembro de 2007.
Artigo 4.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO
Lista das autorizações referidas no n.o 3 do artigo 2.o
Coluna A

Coluna B

Estados-Membros

Utilizações

Grécia

Algodoeiro

Países Baixos

Viveiros de espécies florestais, morangueiro (apenas material de propagação), pereira após colheita

Reino Unido

Pereira após colheita

Portugal

Pereira após colheita
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 2004
relativa à participação financeira da Comunidade no funcionamento de determinados laboratórios
comunitários de referência no domínio das incidências veterinárias (resíduos) na saúde pública para
o ano 2004
[notificada com o número C(2004) 334]
(Apenas fazem fé os textos nas línguas alemã, francesa, italiana e neerlandesa)

(2004/142/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(6)

O Regulamento (CE) n.o 156/2004 da Comissão (7) estabelece disposições relativas à participação financeira da
Comunidade no funcionamento dos laboratórios comunitários de referência, nos termos do disposto no artigo
28.o da Decisão 90/424/CEE.

(7)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de 26 de
Junho de 1990, relativa a determinadas despesas no domínio
veterinário (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 806/2003 (2), e, nomeadamente, o n.o 2
do seu artigo 28.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

A Comunidade deve contribuir financeiramente para os
laboratórios comunitários de referência por ela designados para lhe prestarem assistência no desempenho das
funções e deveres estabelecidos na Directiva 96/23/CE
do Conselho, de 29 de Abril de 1996, relativa às
medidas de controlo a aplicar a certas substâncias e aos
seus resíduos nos animais vivos e respectivos
produtos (3).
A participação financeira da Comunidade deve ser
concedida desde que as acções planeadas sejam executadas com eficácia e as autoridades apresentem todas as
informações necessárias, nos prazos estabelecidos.
Dada a situação do laboratório comunitário de referência
de Roma e o facto de ainda não se encontrar acreditado,
tal como o exigem a Directiva 93/99/CEE do
Conselho (4) e a Decisão 98/179/CEE da Comissão (5), a
participação financeira da Comunidade só deve ser
concedida a este laboratório após a sua acreditação. A
participação financeira deverá ser proporcional ao
programa de trabalho que possa ser cumprido no
período remanescente de 2004.

(4)

Deve igualmente conceder-se uma participação financeira adicional para a organização de seminários no
domínio de responsabilidade dos laboratórios comunitários de referência.

(5)

O n.o 2 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1258/
/1999 do Conselho (6) prevê o financiamento, pela secção
Garantia do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia
Agrícola, das acções no domínio veterinário e fitossanitário executadas segundo as regras comunitárias; os
artigos 8.o e 9.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 são
aplicáveis para efeitos de controlo financeiro.

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

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

224 de 18.8.1990, p. 19.
122 de 16.5.2003, p. 1.
125 de 23.5.1996, p. 10.
290 de 24.11.1993, p. 14.
65 de 5.3.1998, p. 31.
160 de 26.6.1999, p. 103.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
1. A Comunidade concede uma participação financeira aos
Países Baixos para o desempenho das funções e deveres referidos no anexo V, capítulo 2, da Directiva 96/23/CE por parte
do Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
situado em Bilthoven, Países Baixos, com vista à detecção de
resíduos de determinadas substâncias.
2. A participação financeira da Comunidade, referida no n.o
1, atingirá o montante máximo de 415 000 euros no período
compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2004.
3. A participação financeira adicional da Comunidade para a
organização de um seminário técnico atingirá o montante
máximo de 30 000 euros.
Artigo 2.o
1. A Comunidade concede uma participação financeira à
França para o desempenho das funções e deveres referidos no
anexo V, capítulo 2, da Directiva 96/23/CE por parte do Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (anteriormente «Laboratoire des médicaments vétérinaires»), situado em Fougères, França, com vista à
detecção de resíduos de determinadas substâncias.
2. A participação financeira da Comunidade, referida no n.o
1, atingirá o montante máximo de 415 000 euros no período
compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2004.
3. A participação financeira adicional da Comunidade para a
organização de um seminário técnico atingirá o montante
máximo de 36 000 euros.
(7) JO L 27 de 30.1.2004, p. 5.
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Artigo 3.o
1.
A Comunidade concede uma participação financeira à
Alemanha para o desempenho das funções e deveres referidos
no anexo V, capítulo 2, da Directiva 96/23/CE por parte do
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(anteriormente «Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin») situado em Berlim,
Alemanha, com vista à detecção de resíduos de determinadas
substâncias.
2.
A participação financeira da Comunidade, referida no n.o
1, atingirá o montante máximo de 415 000 euros no período
compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2004.
3.
A participação financeira adicional da Comunidade para a
organização de um seminário técnico atingirá o montante
máximo de 30 000 euros.
Artigo 4.o
1.
Sem prejuízo do disposto no n.o 4, a Comunidade
concede uma participação financeira à Itália para o desempenho das funções e deveres referidos no anexo V, capítulo 2,
da Directiva 96/23/CE por parte do Istituto Superiore di Sanità,
situado em Roma, Itália, com vista à detecção de resíduos de
determinadas substâncias.
2.
Sem prejuízo do disposto no n.o 4, a participação financeira da Comunidade, referida no n.o 1, atingirá o montante
máximo de 415 000 euros no período compreendido entre 1
de Janeiro e 31 de Dezembro de 2004.
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3. A participação financeira adicional da Comunidade para a
organização de dois seminários técnicos atingirá o montante
máximo de 34 000 euros.
4. A participação financeira da Comunidade terá início na
data da acreditação do laboratório comunitário de referência
em conformidade com os requisitos da Directiva 93/99/CEE e
da Decisão 98/179/CEE. O montante concedido será proporcional ao programa de trabalho que, de comum acordo com a
Comissão, possa ser cumprido no período remanescente de
2004.

Artigo 5.o
A República Federal da Alemanha, a República Francesa, a
República Italiana e o Reino dos Países Baixos são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 13 de Fevereiro de 2004
que atribui a agências de execução a gestão da ajuda para as medidas de pré-adesão em matéria de
agricultura e desenvolvimento rural na República da Estónia durante o período de pré-adesão
(2004/143/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

se refere às finanças públicas, conforme previsto no n.o 2
do artigo 12.o do Regulamento (CE) n.o 1266/1999, a
Comissão adoptou a Decisão 2001/461/CE, de 15 de
Junho de 2001, que atribui a agências de execução a
gestão da ajuda para as medidas de pré-adesão em
matéria de agricultura e desenvolvimento rural na República da Estónia durante o período de pré-adesão (4) no
respeitante a certas medidas previstas no programa
Sapard.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1266/1999 do
Conselho, de 21 de Junho de 1999, relativo à coordenação da
assistência aos países candidatos no âmbito da estratégia de
pré-adesão e que altera o Regulamento (CEE) n.o 3906/89 (1) e,
nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 12.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1268/1999 do
Conselho, de 21 de Junho de 1999, relativo ao apoio comunitário a medidas de pré-adesão em matéria de agricultura e
desenvolvimento rural nos países candidatos da Europa Central
e Oriental durante o período de pré-adesão (2), e, nomeadamente, os n.os 5 e 6 do seu artigo 4.o,

(5)

Posteriormente, a Comissão, ao abrigo do n.o 2 do artigo
12.o do Regulamento (CE) n.o 1266/1999, reanalisou a
medida 6, «Renovação e desenvolvimento de pequenos
aglomerados populacionais» (a seguir designada por
«medida 6»), prevista no programa Sapard. A Comissão
considera que, igualmente no que respeita a essa medida,
a República da Estónia cumpre o disposto nos artigos 4.o
a 6.o e no anexo do Regulamento (CE) n.o 2222/2000 da
Comissão, de 7 de Junho de 2000, que estabelece as
regras financeiras de execução do Regulamento (CE) n.o
1268/1999 do Conselho relativo ao apoio comunitário a
medidas de pré-adesão em matéria de agricultura e
desenvolvimento rural nos países candidatos da Europa
Central e Oriental durante o período de pré-adesão (5),
bem como as condições mínimas previstas no anexo do
Regulamento (CE) n.o 1266/1999.

(6)

Em consequência, é conveniente derrogar à exigência de
aprovação prévia prevista no n.o 1 do artigo 12.o do
Regulamento (CE) n.o 1266/1999 e, no respeitante à
medida 6, e de acordo com o princípio da descentralização, atribuir a gestão da ajuda ao Serviço de Registos e
Informações Agrícolas e ao Fundo Nacional da República
da Estónia.

(7)

No entanto, uma vez que as verificações efectuadas pela
Comissão relativamente à medida 6 se baseiam num
sistema que ainda não se encontra totalmente operacional no que se refere a todos os elementos relevantes,
é conveniente atribuir a gestão do programa Sapard ao
Serviço de Registos e Informações Agrícolas e ao Fundo
Nacional a título provisório, em conformidade com o n.o
2 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 2222/2000.

Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o n.o 5 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1268/1999, foi aprovado, por decisão da
Comissão de 17 de Novembro de 2000 (3), com a última
redacção que lhe foi dada por decisão da Comissão de
19 de Dezembro de 2002, o programa especial de
adesão para a agricultura e o desenvolvimento rural para
a República da Estónia (a seguir designado por «Sapard»).

(2)

Em 25 de Janeiro de 2001, o Governo da República da
Estónia e a Comissão, em nome da Comunidade Europeia, assinaram o acordo de financiamento plurianual
que estabelece o quadro técnico, jurídico e administrativo para a execução do programa Sapard, com a última
redacção que lhe foi dada pelo acordo de financiamento
anual para 2003, assinado em 9 de Dezembro de 2003,
que entrou finalmente em vigor em 11 de Dezembro de
2003.

(3)

(4)

Para a execução de algumas medidas definidas no
programa Sapard, a autoridade competente da República
da Estónia designou uma agência Sapard, integrada no
Serviço de Registos e Informações Agrícolas. O Fundo
Nacional do Ministério das Finanças foi designado para
desempenhar as funções financeiras que lhe incumbem
no quadro da execução do programa Sapard.
Com base numa análise caso a caso da capacidade de
gestão nacional e sectorial dos programas/projectos, dos
processos de controlo financeiro e das estruturas no que

(1) JO L 161 de 26.6.1999, p. 68.
(2) JO L 161 de 26.6.1999, p. 87. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 696/2003 (JO L 99 de
17.4.2003, p. 24).
(3) C(2000) 3321 final.

(4) JO L 162 de 19.6.2001, p. 19.
(5) JO L 253 de 7.10.2000, p. 5. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 188/2003 (JO L 27 de
1.2.2003, p. 14).
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(8)

(9)
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A atribuição integral da gestão do programa Sapard só
ocorrerá depois de serem realizadas verificações adicionais para obter a garantia de que o sistema funciona
satisfatoriamente e após terem sido postas em prática as
recomendações que a Comissão tiver formulado no
âmbito da atribuição da gestão da ajuda ao Serviço de
Registos e Informações Agrícolas e ao Fundo Nacional.
Em 16 de Outubro de 2003, as autoridades da Estónia
apresentaram uma proposta de regras para a elegibilidade das despesas em conformidade com o n.o 1 do
artigo 4.o da secção B do acordo de financiamento
plurianual. Compete à Comissão adoptar uma decisão
nessa matéria,

DECIDE:

Artigo 1.o
A exigência de aprovação prévia pela Comissão da selecção de
projectos e das adjudicações respeitantes à medida 6 efectuadas
pela República da Estónia, prevista no n.o 1 do artigo 12.o do
Regulamento (CE) n.o 1266/1999, não é aplicável.
Artigo 2.o
A gestão do programa Sapard é atribuída provisoriamente:
1. Ao Serviço de Registos e Informações Agrícolas, enquanto
agência Sapard da República da Estónia, sito em Narva mnt.
3, EE-51009 Tartu, para a execução da medida 6 do
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programa Sapard definida no programa de agricultura e
desenvolvimento rural aprovado pela decisão da Comissão
acima referida.
2. Ao Fundo Nacional do Ministério das Finanças da República
da Estónia, sito em 1, Suur-Ameerika, EE-15006 Tallin, para
desempenhar as funções financeiras que lhe incumbem no
quadro da execução da medida 6 do programa Sapard para
a República da Estónia.

Artigo 3.o
Sem prejuízo de quaisquer decisões de concessão de ajudas no
âmbito do programa Sapard a beneficiários individuais, são
aplicáveis as regras para a elegibilidade das despesas no que
respeita à medida 6 propostas pela República da Estónia no
manual operacional enviado à Comissão em 16 de Outubro de
2003 e registado pela Comissão com o número A/34972.

Feito em Bruxelas, em 13 de Fevereiro de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

