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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N.o 648/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 31 de Março de 2004
relativo aos detergentes
(Texto relevante para efeitos do EEE)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

limpeza constantes da Recomendação 89/542/CEE da
Comissão também devem ser incluídas no referido texto
único (8).

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente o artigo 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu (1),

(2)

Atendendo a que o objectivo do presente regulamento
para assegurar o funcionamento do mercado interno dos
detergentes não pode ser suficientemente atingidos pelos
Estados-Membros, na falta de critérios técnicos comuns
na Comunidade e pode, pois, ser melhor alcançado ao
nível comunitário, a Comunidade pode adoptar medidas
em conformidade com o princípio da subsidiariedade
consagrado no artigo 5.o do Tratado. Em conformidade
com o princípio da proporcionalidade consagrado no
mesmo artigo, o presente regulamento não excede o
necessário para atingir aquele objectivo. Um regulamento constitui o instrumento jurídico adequado,
porque impõe directamente aos fabricantes requisitos
concretos que deverão ser aplicados em simultâneo e da
mesma forma em toda a Comunidade. No domínio da
legislação técnica, é necessária uma aplicação uniforme
nos Estados-Membros que apenas um regulamento pode
garantir.

(3)

É necessária uma nova definição de detergente que
abranja as utilizações equivalentes e corresponda à
evolução a nível dos Estados-Membros.

(4)

É necessário introduzir uma definição de tensoactivo,
que não existe na actual legislação.

(5)

É importante uma descrição clara e precisa dos tipos de
biodegradabilidade aplicáveis.

(6)

Devem ser adoptadas medidas relativas aos detergentes
para assegurar o funcionamento do mercado interno e
evitar limitações à concorrência na Comunidade.

Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (2),
Considerando o seguinte:
(1)

As Directivas 73/404/CEE do Conselho, de 22 de
Novembro de 1973, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos detergentes (3), 73/405/CEE do Conselho, de 22 de Novembro
de 1973, relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes aos métodos de controlo
da biodegradabilidade dos agentes de superfície aniónicos (4), 82/242/CEE do Conselho, de 31 de Março de
1982, relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes aos métodos de controlo
da biodegradabilidade dos agentes de superfície não-iónicos (5), 82/243/CEE, de 31 de Março de 1982, que
altera a Directiva 73/405/CEE relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos
métodos de controlo da biodegradabilidade dos agentes
de superfície aniónicos (6) e 86/94/CEE do Conselho, de
10 de Março de 1986, que estabelece a segunda alteração da Directiva 73/404/CEE relativa à aproximação
das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos
detergentes (7), foram significativamente alteradas em
várias ocasiões, pelo que é conveniente, por motivos de
clareza e eficácia, reformular os actos em questão e
reuni-los num texto único. As disposições em matéria de
rotulagem relativas aos detergentes e produtos de

(1) JO C 95 de 23.4.2003, p. 24.
(2) Parecer do Parlamento Europeu de 10 de Abril de 2003 (ainda não
publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de 4 de
Novembro de 2003 (JO C 305 E de 16.12.2003, p. 11) e Posição
do Parlamento Europeu de 14 de Janeiro de 2004 (ainda não publicada no Jornal Oficial). Decisão do Conselho de 11 de Março de
2004.
(3) JO L 347 de 17.12.1973, p. 51. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 807/2003 (JO L 122 de
16.5.2003, p. 36).
(4) JO L 347 de 17.12.1973, p. 53. Directiva com a redacção que lhe
foi dada pela Directiva 82/243/CEE (JO L 109 de 22.4.1982, p. 18).
(5) JO L 109 de 22.4.1982, p. 1.
(6) JO L 109 de 22.4.1982, p. 18.
(7) JO L 80 de 25.3.1986, p. 51.

(8) JO L 291 de 10.10.1989, p. 55.
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(7)

Tal como confirmado no Livro Branco da Comissão —
Estratégia para a futura Política dos Químicos, as
medidas adequadas relativas aos detergentes devem
garantir uma elevada protecção do ambiente, em especial
do ambiente aquático.

(8)

Os detergentes e os produtos de limpeza já se encontram
abrangidos por algumas disposições comunitárias relativas ao seu fabrico, manuseamento correcto, utilização
e rotulagem, particularmente no que se refere às Recomendações 89/542/CEE e 98/480/CE da Comissão, de
22 de Julho de 1998, relativa a um código de boa
prática ambiental respeitante aos detergentes para a
roupa de uso doméstico (1); a Directiva 1999/45/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de
1999, relativa à aproximação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à classificação, embalagem a rotulagem das
preparações perigosas (2) é aplicável aos detergentes.

(9)

(10)

(11)

(12)

O cloreto de bis (grupos alquilo de sebo hidrogenado)
dimetilamónio (DTDMAC) e o nonilfenol (incluindo os
derivados etoxilados APE) constituem substâncias prioritárias para as actividades de avaliação de risco à escala
comunitária, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 793/
/93 do Conselho, de 23 de Março de 1993 relativo à
avaliação e controlo dos riscos ambientais associados às
substâncias existentes (3), e portanto, se for caso disso,
serão recomendadas e aplicadas estratégias adequadas
para limitar os riscos de exposição a estas substâncias no
quadro de outras disposições comunitárias.

A actual legislação em matéria de biodegradabilidade dos
tensioactivos nos detergentes cobre apenas a biodegradabilidade primária (4) e aplica-se unicamente aos tensioactivos aniónicos (5) e não-iónicos (6); por conseguinte,
deve ser substituída por nova legislação que coloque a
tónica na biodegradabilidade final e responda às grandes
preocupações ligadas à potencial toxicidade dos metabolitos persistentes.

(13)

Em 25 de Novembro de 1999, o Comité Científico da
Toxicidade, Ecotoxicidade e Ambiente emitiu um parecer
sobre a biodegradabilidade dos tensioactivos em detergentes e a importância dos métodos de ensaio para o
controlo regulamentar neste domínio.

(14)

As actuais exigências em matéria de biodegradabilidade
primária devem ser mantidas a um segundo nível
hierárquico e completadas por uma avaliação dos riscos
suplementar para os tensoactivos que não passam nos
ensaios de biodegradabilidade final. Além disso, os
tensoactivos que não passem nos ensaios de biodegradabilidade primária não podem obter uma autorização de
colocação no mercado por via de derrogação.

(15)

As exigências relativas à biodegradabilidade primária
devem ser tornadas extensivas a todos os tensoactivos,
nomeadamente catiónicos e anfotéricos, prevendo ao
mesmo tempo a possibilidade de aplicar análises instrumentais nos casos em que não sejam adequados esses
métodos de análise semi-específicos.

(16)

A determinação dos métodos de ensaio da biodegradabilidade, e o registo de listas de derrogações são questões
técnicas que devem ser revistas, tendo em conta os
progressos de ordem técnica, científica e regulamentar.

(17)

Os dados obtidos através dos métodos de ensaio deverão
oferecer garantias suficientes da biodegradabilidade
aeróbia dos tensoactivos nos detergentes.

(18)

Os métodos de ensaio para controlo da biodegradabilidade dos tensioactivos nos detergentes podem produzir
resultados variáveis. Nesses casos, é necessário completá-los por avaliações adicionais, a fim de determinar os
riscos representados pela sua contínua utilização.

(19)

Devem, igualmente, estabelecer-se disposições relativas à
colocação no mercado, em casos excepcionais, de
tensoactivos em detergentes que não tenham passado
nos ensaios de biodegradabilidade final, tendo em conta
todas as informações relevantes, a fim de garantir a
protecção do ambiente e numa base caso a caso.

(20)

As medidas necessárias à aplicação do presente regulamento serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/
/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa
as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (7).

Para tal, é necessária a introdução de uma nova série de
ensaios baseados em normas ISO e orientações da OCDE
que regulamente a autorização directa de colocação de
detergentes no mercado.

A fim de obter um nível elevado de protecção do ambiente, os detergentes que não cumpram os requisitos estabelecidos no presente regulamento não devem ser colocados no mercado.

(1) JO L 215 de 1.8.1998, p. 73.
(2) JO L 200 de 30.7.1999, p. 1. Directiva com a redacção que lhe
dada pela Directiva 2001/60/CE da Comissão (JO L 226
22.8.2001, p. 5).
3
( ) Directivas 73/404/CEE e 86/94/CEE.
4
( ) Directivas 73/405/CEE e 82/243/CEE.
(5) Directiva 82/242/CEE.
(6) JO L 184 de 17.07.1999, p. 23 (Rectificação: JO L 269
19.10.1999, p. 45) Directiva com a última redacção que lhe
dada pela Directiva 2003/11/CE do Parlamento Europeu e
Conselho (JO L 42 de 15.2.2003, p. 45).

foi
de

de
foi
do
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(7) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(23)
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Deve-se recordar que outra legislação horizontal que
prevê a possibilidade de proibição ou limitação da introdução no mercado e da utilização de substâncias perigosas abrangidas pelo presente regulamento é aplicável
aos tensoactivos nos detergentes, nomeadamente a
Directiva 76/769/CEE do Conselho de 27 de Julho de
1976, relativa à aproximação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à limitação da colocação no mercado e da
utilização de algumas substâncias e preparações perigosas (1), a Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 de
Junho de 1967, relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes
à classificação, embalagem e rotulagem de substâncias
perigosas (2), a Directiva 93/67/CEE da Comissão, de 20
de Julho de 1993, que estabelece princípios para a
avaliação dos riscos para o homem e para o ambiente
das substâncias notificadas em conformidade com a
Directiva 67/548/CEE do Conselho (3) ou o Regulamento
(CEE) n.o 793/93 do Conselho, e o Regulamento (CE) n.o
1488/94 da Comissão, de 28 de Junho de 1994, que
estabelece os princípios para a avaliação dos riscos para
o homem e para o ambiente associados às substâncias
existentes (4); a Directiva 98/8/CE do Conselho, de 16 de
Fevereiro de 1998, relativa à colocação de produtos
biocidas no mercado (5), a Directiva 87/18/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de
1986, relativa à aproximação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas respeitantes à aplicação
dos princípios de boas práticas de laboratório e ao
controlo da sua aplicação para os ensaios sobre as
substâncias químicas (6), a Directiva 88/320/CEE, do
Conselho, de 7 de Junho de 1988, relativa à inspecção e
verificação das boas práticas de laboratório (BPL) (7), a
Directiva 86/609/CEE do Conselho, de 24 de Novembro
de 1986, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares, e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à protecção dos animais utilizados
para fins experimentais e outros fins científicos (8).
Deve ser da responsabilidade do fabricante não colocar
no mercado os detergentes que não cumpram o disposto
no presente regulamento e manter à disposição das autoridades nacionais as fichas técnicas para todas as
substâncias e preparações cobertas por este regulamento;
esta responsabilidade deve ser extensível aos tensoactivos
que não tenham passado nos ensaios referidos no anexo
III.
Os fabricantes devem ter a possibilidade de solicitar uma
derrogação à Comissão e esta deve ter a possibilidade de
conceder essa derrogação nos termos do n.o 2 do artigo
12.o

(1) JO L 262 de 27.9.1976, p. 201. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 2003/53/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho (JO L 178 de 17.7.2003, p. 24).
2
( ) JO L 196 de 16.8.1967, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 807/2003.
(3) JO L 227 de 8.9.1993, p. 9.
(4) JO L 161 de 29.6.1994, p. 3.
(5) JO L 15 de 17.1.1987, p. 29. Directiva com a redacção que lhe foi
dada pela Directiva 1999/11/CE da Comissão (JO l 77 de
23.3.1999, p. 8).
6
( ) JO L 50 de 20.2.2004, p. 44.
(7) JO L 50 de 20.2.2004, p. 28.
(8) JO L 145 de 11.6.1988, p. 35. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 1999/12/CE da Comissão (JO L 77 de
23.3.1999, p. 22).
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(24)

As autoridades competentes dos Estados-Membros
devem ter a possibilidade de aplicar medidas de controlo
aos detergentes colocados no mercado, mas devem evitar
a repetição de ensaios realizados pelos laboratórios
competentes.

(25)

Devem ser mantidas as disposições em matéria de rotulagem dos detergentes, nomeadamente as disposições da
Recomendação 89/542/CEE, incluídas no presente regulamento a fim de atingir o objectivo de actualizar as
regras sobre os detergentes. É introduzida rotulagem
específica destinada a informar os consumidores sobre as
substâncias utilizadas em perfumaria e os agentes
conservantes presentes nos detergentes. O pessoal
médico deve ter a possibilidade de obter junto do fabricante, mediante pedido, uma listagem exaustiva de todos
os ingredientes de um detergente, que o auxilie nas suas
investigações sobre a relação de causalidade entre o
desenvolvimento de uma reacção alérgica e a exposição
a uma determinada substância química, e os Estados-Membros devem poder exigir que essa listagem seja
também posta à disposição de um organismo público
específico designado para fornecer essa informação ao
pessoal médico.

(26)

Todos os pontos anteriores remetem para a necessidade
de nova legislação que substitua a existente. Não
obstante e por um período não superior a dezoito meses,
os Estados-Membros podem continuar a aplicar a legislação em vigor.

(27)

Os anexos técnicos do presente regulamento devem ser
adaptados nos termos do n.o 2 do artigo 12.o

(28)

Os detergentes que cumpram o disposto no presente
regulamento devem poder ser colocados no mercado,
sem prejuízo de outras disposições comunitárias pertinentes.

(29)

É necessária uma cláusula de salvaguarda para assegurar
a protecção humana e do ambiente contra os riscos
imprevistos dos detergentes.

(30)

Os ensaios especificados para a biodegradabilidade dos
tensoactivos devem ser realizados em laboratórios que
obedeçam a uma norma internacionalmente reconhecida, nomeadamente a EN/ISO/IEC/17025, ou aos princípios das boas práticas de laboratório. Não se justifica
exigir a aplicação deste último requisito aos tensoactivos
existentes, na medida em que os ensaios disponíveis a
seu respeito foram realizados antes da entrada em vigor
da norma supramencionada e ainda oferecem um nível
comparável de qualidade científica.
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As questões relativas à biodegradabilidade anaeróbia, à
biodegradabilidade dos principais ingredientes orgânicos
não tensoactivos dos detergentes e ao teor de fosfatos
que não são tratados no presente regulamento devem ser
analisadas pela Comissão, que, se for caso disso, deverá
apresentar uma proposta ao Parlamento Europeu e ao
Conselho. Enquanto não se realizar uma maior harmonização, os Estados-Membros podem manter ou adoptar
regras nacionais sobre estas questões.
Devem ser revogadas as cinco directivas e a recomendação da Comissão referidas no primeiro considerando,
que o presente regulamento vem substituir,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Objectivos e âmbito de aplicação
1.
O presente regulamento estabelece regras para assegurar
a livre circulação dos detergentes e tensoactivos para detergentes no mercado interno e, ao mesmo tempo, garantir um
nível elevado de protecção do ambiente e da saúde humana.
2.
Para o efeito, o presente regulamento harmoniza as
seguintes regras relativas à colocação no mercado de detergentes e de tensoactivos para detergentes:
— biodegradabilidade dos tensoactivos nos detergentes;
— restrições ou proibições de tensoactivos por motivos de
biodegradabilidade;
— rotulagem suplementar dos detergentes incluindo fragrâncias alergénicas; e
— informação que os fabricantes devem manter à disposição
das autoridades competentes dos Estados-Membros e do
pessoal médico.

Artigo 2.o
Definições
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
1. «Detergente», qualquer substância ou preparação que
contenha sabão e/ou outros tensioactivos e se destine a
processos de lavagem e limpeza. Os detergentes podem
adoptar qualquer forma (líquida, em pó, em pasta, barra,
pastilha, formas moldadas, etc.) e ser comercializados para
aplicações domésticas, institucionais, ou industriais, ou
neles utilizados.
São considerados detergentes outros produtos como os
seguintes:
— «Preparação auxiliar de lavagem», destinada à demolha
(pré-lavagem), ao enxaguamento ou ao branqueamento
de roupa, roupa de casa, etc.;
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— «Amaciador de roupa», destinado a modificar o toque
dos tecidos em processos complementares à lavagem;
— «Preparação de limpeza», destinada aos produtos de
limpeza doméstica multi-usos e/ou à limpeza de outras
superfícies (por exemplo, materiais, produtos,
máquinas, aparelhos mecânicos, meios de transporte e
equipamento conexo, instrumentos, aparelhos, etc.);
— «Outras preparações de limpeza e lavagem», destinadas
a qualquer outro processo de lavagem e limpeza.
2. «Lavagem», a limpeza de roupa, tecidos, loiça e outras
superfícies duras;
3. «Limpeza», o termo utilizado na acepção da norma EN ISO
862;
4. «Substância», os elementos químicos e seus compostos no
seu estado natural ou tal como obtidos por qualquer
processo de produção, contendo qualquer aditivo
necessário para preservar a estabilidade do produto e/ou
qualquer impureza derivada do processo de produção,
com excepção de qualquer solvente que possa ser separado
sem afectar a estabilidade da substância nem alterar a sua
composição;
5. «Preparação», a mistura ou solução composta por duas ou
mais substâncias;
6. «Tensoactivo», qualquer substância e/ou preparação orgânica utilizada nos detergentes, que tenha propriedades
tensoactivas e que seja constituída por um ou mais grupos
hidrófilos e por um ou mais grupos hidrófobos de natureza e dimensões tais que lhes permitam reduzir a tensão
superficial da água, e formar monocamadas de dispersão
ou adsorção na interface água/ar, e formar emulsões e/ou
microemulsões e/ou micelas, e adsorção nas interfaces
água/sólido;
7. «Biodegradação primária», a alteração estrutural (transformação) de um tensoactivo por microrganismos, tendo por
resultado a perda das suas propriedades tensoactivas
devido à degradação da substância de base e a consequente
perda da propriedade tensoactiva medida através dos
métodos de ensaio previstos no anexo II;
8. «Biodegradação aeróbia final», o nível de biodegradação
alcançado quando o tensioactivo é totalmente degradado
por microrganismos na presença de oxigénio, tendo por
resultado a sua decomposição em dióxido de carbono,
água e sais minerais de quaisquer outros elementos
presentes (mineralização), medidos através dos métodos de
ensaio previstos no anexo III, e em novos constituintes
celulares microbianos (biomassa);
9. «Colocação no mercado», a introdução de um produto no
mercado comunitário e consequente disponibilização a
terceiros, a título oneroso ou gratuito. A importação para
o território aduaneiro comunitário é considerada uma
colocação no mercado;
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10. «Fabricante», a pessoa singular ou colectiva responsável
pela colocação de um detergente ou tensoactivo para detergentes no mercado; é nomeadamente considerado fabricante o produtor, o importador, o embalador por conta
própria ou qualquer outra pessoa que altere as características de um detergente ou de um tensoactivo para detergentes, ou que crie ou altere a sua rotulagem. Não é considerado fabricante o distribuidor que não altere as características, a rotulagem ou a embalagem de um detergente
ou de um tensoactivo para detergentes salvo no caso de
agir como importador.
11. «Pessoal médico» o médico habilitado ou a pessoa que
trabalha sob a sua orientação, que dispensa cuidados a
doentes, faz diagnósticos, ministra tratamentos e que se
encontre obrigado a sigilo profissional;
12. «Detergente industrial e institucional», o detergente destinado à lavagem e à limpeza fora da esfera doméstica, efectuada por pessoal especializado que utiliza produtos
específicos.

Artigo 3.o
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Artigo 4.o

Limitações

com

base na biodegradabilidade
tensioactivos

dos

1. Nos termos do presente regulamento, os tensoactivos e os
detergentes que contenham tensoactivos que respeitem os critérios de biodegradabilidade aeróbia final previstos no anexo III
podem ser colocados no mercado sem mais limitações em
matéria de biodegradabilidade.
2. Se um detergente contiver tensoactivos cujo nível de
biodegradabilidade aeróbia final seja inferior ao fixado no
anexo III, os fabricantes de detergentes industriais ou institucionais que contenham tensoactivos e/ou de tensoactivos para
detergentes industriais ou institucionais poderão pedir uma
derrogação. O pedido de derrogação deve ser feito e decidido
nos termos dos artigos 5.o, 6.o e 9.o
3. Deve ser medido o nível de «biodegradabilidade primária»
de todos os tensoactivos de detergentes que não tenham
passado nos ensaios de «biodegradabilidade aeróbia final». Não
serão concedidas derrogações aos tensoactivos de detergentes
cujo nível de «biodegradabilidade primária» seja inferior ao
fixado no anexo II.

Colocação no mercado
1.
Ao serem colocados no mercado os detergentes e tensoactivos para detergentes mencionados no artigo 1.o devem
respeitar as condições, as características e os limites previstos
no presente regulamento e nos seus anexos e, sempre que pertinente, na Directiva 98/8/CE e em qualquer outra legislação
comunitária aplicável. Os tensoactivos que também sejam
substâncias activas na acepção da Directiva 98/8/CE e que
sejam usados como desinfectantes ficam isentos do disposto
nos anexos II, III, IV e VIII do presente regulamento desde que:
a) Constem das listas dos anexos I ou I-A da Directiva 98/8/CE
b) Sejam constituintes de produtos biocidas autorizados nos
termos artigo 15.o da Directiva 98/8/CE, ou
c) Sejam constituintes de produtos biocidas permitidos ao
abrigo de medidas transitórias ou sujeitos ao programa de
trabalho de 10 anos previsto no artigo 16.o da Directiva 98/
/8/CE.
Os referidos tensoactivos são, em contrapartida, considerados
desinfectantes e os detergentes em cuja composição são utilizados ficam sujeitos às disposições em matéria de rotulagem
dos desinfectantes constantes do anexo VII-A do presente regulamento.
2.
Os fabricantes de detergentes e/ou de tensoactivos para
detergentes devem estar estabelecidos na Comunidade.
3.
Os fabricantes são responsáveis pela conformidade dos
detergentes e dos tensoactivos para detergentes com as disposições do presente regulamento e dos respectivos anexos.

Artigo 5.o
Concessão de uma derrogação
1. O fabricante deve pedir a derrogação mediante a apresentação de um pedido às autoridades competentes do Estado-Membro correspondente, mencionadas no n.o 1 do artigo 8.o e
à Comissão, juntamente com as provas relativas aos critérios
mencionados no n.o 1 do artigo 6.o Os Estados-Membros
podem fazer depender o pedido de derrogação do pagamento
de uma taxa à respectiva autoridade competente. Quando
existe, essa taxa será cobrada de uma forma não discriminatória
e não pode exceder o custo do processamento do pedido.
2. Os pedidos devem incluir uma ficha técnica com todas as
informações e justificações necessárias para avaliar os aspectos
de segurança relacionados com a utilização específica dos
tensoactivos nos detergentes que não cumpram os limites de
biodegradabilidade previstos no anexo III.
Além dos resultados dos ensaios previstos no anexo III, a ficha
técnica deve incluir informações e os resultados dos ensaios,
nos termos dos anexos II e IV.
Os ensaios previstos no ponto 4 do anexo IV devem ser efectuados segundo uma abordagem caso a caso. Essa abordagem
deve ser definida num documento de orientação técnica a
adoptar nos termos do n.o 2 do artigo 12.o até 8 de Abril de
2007. O referido documento de orientação técnica deve igualmente especificar, quando adequado, os ensaios aos quais
devem ser aplicados os princípios das boas práticas de laboratório.
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3.
As autoridades competentes dos Estados-Membros que
recebam pedidos de derrogação nos termos dos nos 1 e 2,
devem analisá-los, verificar se preenchem as condições de
derrogação e comunicar os resultados à Comissão dentro de
seis meses a contar da recepção do pedido completo.

Quando o considerem necessário, para a avaliação do risco que
uma substância e/ou uma preparação possa representar, as
autoridades competentes de um Estado Membro devem dentro
de três meses a contar da recepção do pedido solicitar informações suplementares e ensaios de verificação e/ou de confirmação para as substâncias e/ou preparações ou os respectivos
produtos de transformação de que tenham sido notificadas ou
sobre as quais tenham recebido informações ao abrigo do
presente regulamento. O prazo para a apreciação do dossier
pela autoridade competente do Estado Membro só começa a
contar depois de o dossier ter sido completado com as informações suplementares solicitadas. Se dentro de 12 meses não
for prestada a informação pedida, o pedido será considerado
incompleto e, portanto, inválido. Nesse caso, não é aplicável o
n.o 2 do artigo 6.o

Se se pretenderem mais informações sobre metabolitos, devem
ser usadas estratégias de ensaio escalonadas para garantir a
máxima utilização de ensaios in vitro e outros métodos de
ensaio que não envolvam animais.

4.
Com base, nomeadamente, na avaliação efectuada pelo
Estado-Membro, a Comissão pode conceder uma derrogação,
nos termos do n.o 2 do artigo 12.o. Se necessário, antes de
conceder a derrogação, a Comissão deverá efectuar uma
avaliação suplementar dos aspectos mencionados no n.o 3,
devendo tomar uma decisão dentro de 12 meses a contar da
recepção da avaliação do Estado Membro, excepto no caso dos
n.os 4 e 6 do artigo 5.o da Decisão 1999/468/CE em que o
período é de 18 meses.

5.
Essas derrogações podem permitir, limitar ou restringir
severamente a colocação no mercado e a utilização dos
tensioactivos como ingredientes nos detergentes, dependendo
dos resultados da avaliação complementar dos riscos, definida
no anexo IV. Essas derrogações podem incluir um período de
redução progressiva da colocação no mercado e da utilização
de tensioactivos como ingredientes nos detergentes. A
Comissão pode reexaminar uma derrogação se dispuser de
informações que justifiquem uma revisão importante da ficha
técnica incluída no pedido de derrogação. Para o efeito, o fabricante deve fornecer à Comissão, a pedido desta, uma ficha
técnica actualizada sobre as questões mencionadas no ponto 2
do Anexo IV. Com base nestas informações actualizadas, a
Comissão pode prorrogar, alterar ou anular a derrogação. Os
n.os 1 a 4 e 6 do presente artigo e o artigo 6.o aplicam-se com
as necessárias adaptações.

6.
A Comissão deve publicar a lista de tensoactivos que
tenham beneficiado de uma derrogação, juntamente com as
respectivas condições ou limitações de utilização, nos termos
do anexo V.
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Artigo 6.o

Condições para a concessão da derrogação
1. Sempre que a Comissão pondere conceder uma derrogação, deve fazê lo nos termos do n.o 2 do artigo 12.o, com
base nos seguintes critérios:
— Utilização em aplicações pouco disseminadas, ao invés da
utilização em aplicações muito disseminadas;
— Utilização em aplicações industriais ou institucionais específicas, exclusivamente;
— O risco para o ambiente e a saúde colocado pelo volume de
vendas e por a utilização no território da Comunidade ser
reduzido em comparação com os benefícios socioeconómicos, nomeadamente a segurança dos alimentos e os
padrões de higiene.
2. Enquanto a Comissão não tiver decidido sobre o pedido
de derrogação, o tensioactivo em causa pode continuar a ser
colocado no mercado e utilizado, desde que o fabricante possa
demonstrar que esse tensoactivo já estava a ser utilizado no
mercado comunitário à data de entrada em vigor do presente
regulamento e que o pedido de derrogação foi efectuado no
prazo de dois anos a contar dessa data.
3. Se recusar o pedido de derrogação, a Comissão deverá
fazê-lo no prazo de 12 meses a contar da recepção da avaliação
efectuada por um Estado-Membro nos termos do n.o 3 do
artigo 5.o, excepto no caso dos n.os 4 e 6 do artigo 5.o da
Decisão 1999/468/CE em que o período é de 18 meses. A
Comissão pode instituir um período de transição durante o
qual a colocação no mercado e a utilização do tensoactivo em
causa serão progressivamente reduzidas. Esse período de transição não pode ser superior a dois anos a contar da data da
decisão da Comissão.
4. A Comissão deve publicar no anexo VI a lista de tensioactivos identificados como não conformes com o presente regulamento.

Artigo 7.o
Ensaios de tensoactivos
Todos os ensaios mencionados nos artigos 3.o e 4.o e nos
anexos II, III, IV e VIII devem ser realizados segundo as normas
referidas no ponto 1 do anexo I e os requisitos aplicáveis aos
ensaios nos termos do n.o 5 do artigo 10.o do ( CEE) n.o 793/
/93. Para este efeito, é suficiente aplicar a norma EN ISO/IEC ou
os princípios das boas práticas de laboratório, excepto no caso
dos ensaios para os quais é obrigatório aplicar os princípios das
boas práticas de laboratório. Sempre que os tensioactivos sejam
utilizados em detergentes que tenham sido colocados no
mercado antes da entrada em vigor da norma supramencionada, poderão aceitar-se, caso a caso, ensaios existentes que
tenham sido realizados com os melhores conhecimentos científicos disponíveis e a níveis comparáveis com os das normas
mencionadas no anexo I. O fabricante ou o Estado-Membro
podem submeter à apreciação da Comissão qualquer caso relativamente ao qual existam dúvidas ou litígios. Esta tomará uma
decisão nos termos do n.o 2 do artigo 12.o
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Artigo 8.o
Obrigações dos Estados-Membros
1.
Os Estados-Membros devem nomear a ou as autoridades
competentes responsáveis pela comunicação e pelo intercâmbio
de informações relativas à gestão do presente regulamento e
comunicar à Comissão o nome e endereço completos dessas
autoridades.
2.
Cada Estado-Membro deve notificar os outros Estados-Membros e a Comissão da lista de laboratórios autorizados, e
respectivas normas e endereços completos, habilitados a efectuar os ensaios exigidos pelo presente regulamento. Os Estados-Membros devem fazer prova da competência dos laboratórios
supramencionados segundo a norma EN ISO/IEC 17025
mencionada no ponto 1 do anexo I. Este requisito será considerado preenchido se o Estado-Membro tiver verificado a conformidade dos laboratórios com os princípios das boas práticas de
laboratório nos termos do artigo 2.o da Directiva 88/320/CEE.
3.
Quando a autoridade competente de um Estado-Membro
tenha motivos fundamentados para considerar que um laboratório aprovado não cumpre as normas a que se refere o n.o 2,
deve submeter a questão ao Comité previsto no artigo 12.o Se a
Comissão determinar que o laboratório carece da competência
exigida no n.o 2, o nome do referido laboratório aprovado será
suprimida da lista mencionada no n.o 4. É aplicável o disposto
no n.o 2 do artigo 15.o, excepto no caso dos laboratórios que
afirmem cumprir os requisitos das boas práticas de laboratório,
aos quais serão aplicáveis as disposições em matéria de incumprimento dos artigos 5.o e 6.o da Directiva 88/320/CEE.
4.
A Comissão publicará anualmente no Jornal Oficial da
União Europeia a lista das autoridades competentes mencionadas
no n.o 1 e dos laboratórios aprovados mencionados no n.o 2
quando tenha havido alterações.

Artigo 9.o
Informações a fornecer pelos fabricantes
1.
Sem prejuízo do disposto no artigo 17.o da Directiva
1999/45/CE, os fabricantes que coloquem no mercado as
substâncias e/ou preparações abrangidas pelo presente regulamento devem manter à disposição das autoridades competentes
dos Estados-Membros:
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2. Sempre que as substâncias e/ou as preparações abrangidas
pelo presente regulamento sejam colocadas no mercado, o
fabricante será responsável pela correcta realização dos ensaios
adequados supramencionados. O fabricante deve ainda disponibilizar documentação sobre os ensaios realizados, que
demonstre o cumprimento do presente regulamento e
demonstre que pode beneficiar dos direitos de propriedade relativos aos resultados do ensaio, desde que estes não sejam já do
domínio público.
3. Os fabricantes que coloquem no mercado as preparações
abrangidas pelo presente regulamento devem, mediante pedido,
pôr à disposição do pessoal médico, sem demora e a título
gratuito, uma ficha de informação onde se enumerem todos os
ingredientes, nos termos do capítulo C do anexo VII.
Isto sem prejuízo do direito de um Estado-Membro solicitar
que a ficha de informação seja acessível a um organismo
público específico incumbido pelo Estado-Membro de fornecer
as referidas informações ao pessoal médico.
O organismo público específico e o pessoal médico devem
manter a confidencialidade das informações contidas na ficha e
só devem usá-las para fins médicos.

Artigo 10.o
Medidas de controlo
1. As autoridades competentes dos Estados-Membros
podem, se for caso disso, aplicar todas as medidas necessárias
de controlo aos detergentes colocados no mercado que
garantam a conformidade do produto com o presente regulamento. Os métodos de referência são os métodos de ensaio e
de análise mencionados no anexo VIII. Estas medidas de
controlo não devem obrigar os fabricantes a repetir ensaios que
tenham sido realizados por laboratórios que preencham as
condições do n.o 2 do artigo 8.o, ou a pagar quaisquer ensaios
repetidos ou suplementares, sempre que o ensaio inicial tenha
atestado que os detergentes ou os tensoactivos utilizados como
ingredientes nos detergentes cumprem o disposto no presente
regulamento.
2. Quando subsista a dúvida de que os ensaios efectuados de
acordo com os métodos previstos nos anexos II, III, IV ou VIII
tenham produzido resultados positivos falsos, as autoridades
competentes do Estado-Membro devem notificar a Comissão,
que deverá verificar esses resultados e tomar as medidas
necessárias, nos termos do n.o 2 do artigo 12.o

— informações sobre um ou mais resultados dos ensaios
previstos no anexo III;
Artigo 11.o
— relativamente aos tensoactivos que não passado nos ensaios
previstos no anexo III e para os quais tenha sido pedida
uma derrogação nos termos do artigo 5.o:
i) uma ficha técnica sobre os resultados dos ensaios
previstos no anexo II,
ii) uma ficha técnica sobre os resultados dos ensaios e as
informações previstas no anexo IV.

Rotulagem
1. O disposto no presente artigo não prejudica as disposições relativas à classificação, embalagem e rotulagem de
substâncias e preparações perigosas previstas na Directivas 67/
/548/CEE e 1999/45/CE.
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2.
Nas embalagens de venda dos detergentes ao consumidor
devem figurar em caracteres legíveis, vísiveis e indeléveis as
seguintes indicações:

8.4.2004

2. Em especial, as alterações ou os aditamentos necessários à
aplicação das regras do presente regulamento aos detergentes à
base de solventes devem ser aprovados nos termos do n.o 2 do
artigo 12.o

a) A denominação e a denominação comercial do produto;
b) A denominação, a denominação comercial ou a marca
comercial e o endereço completo e número de telefone do
responsável pela colocação do produto no mercado;
c) O endereço, o eventual endereço electrónico e o número de
telefone onde pode ser obtida a ficha de informação
mencionada no n.o 3 do artigo 9.o
Estas mesmas indicações devem constar dos documentos de
acompanhamento dos detergentes transportados a granel.

Artigo 14.o
Cláusula de livre circulação
Os Estados-Membros não podem proibir, restringir ou impedir
a colocação no mercado de detergentes e/ou tensoactivos para
detergentes que cumpram o disposto no presente regulamento
por razões previstas no presente regulamento.

3.
A embalagem de detergentes deve indicar o conteúdo, de
acordo com as especificações previstas no capítulo A do anexo
VII, bem como as instruções de utilização e, quando necessário,
as precauções especiais.

Enquanto não se realizar uma maior harmonização, os Estados-Membros podem manter ou adoptar regras nacionais sobre a
utilização de fosfatos nos detergentes

4.
Além disso, a embalagem de detergentes vendidos ao
público em geral para utilização como detergentes para roupa
deve ostentar as informações previstas no capítulo B do anexo
VII.

Artigo 15.o

5.
Quando um Estado-Membro exija no seu território a rotulagem na língua ou línguas nacionais, o fabricante e o distribuidor devem cumprir esse requisito relativamente às informações especificadas nos n.os 3 e 4.
6.
O disposto nos n.os 1 a 5 não prejudica as normas nacionais existentes que proíbem que as embalagens de venda ao
consumidor possam ostentar representações gráficas de frutos
que possam induzir o utilizador em erro quanto à utilização de
produtos líquidos.

Artigo 12.o
Comité
1.

1. Se um Estado-Membro tiver razões fundamentadas para
considerar que um determinado detergente, embora conforme
com as disposições do presente regulamento, representa um
risco para a segurança ou a saúde dos seres humanos ou dos
animais ou um risco para o ambiente, esse Estado-Membro
poderá, temporariamente, proibir, ou submeter a condições
especiais, a colocação no mercado desse detergente no seu território.
Desse facto informará imediatamente a Comissão e os outros
Estados-Membros, especificando os motivos da sua decisão.
2. Consultados os Estados-Membros ou, se for caso disso, o
comité técnico ou científico competente da Comissão, será
adoptada uma decisão sobre o assunto no prazo de noventa
dias, nos termos do n.o 2 do artigo 12.o

A Comissão é assistida por um Comité.

2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 5.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.o
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão 1999/468/
/CE é de três meses.
3.

Cláusula de salvaguarda

O comité aprovará o seu regulamento interno.

Artigo 13.o
Adaptação dos anexos

Artigo 16.o
Revisão
1. Até 8 de Abril de 2007, a Comissão deve proceder a uma
avaliação e apresentar um relatório e, se necessário, uma
proposta legislativa sobre a utilização de fosfatos, tendo em
vista a sua eliminação progressiva ou a sua restrição a aplicações específicas.
2. Até 8 de Abril de 2009, a Comissão deve rever a aplicação do presente regulamento, com particular incidência na
biodegradabilidade dos tensioactivos, avaliá-lo, apresentar um
relatório e, se necessário, uma proposta legislativa sobre:
— a biodegradação anaeróbica

1.
As alterações necessárias para adaptar os anexos devem
ser adoptadas nos termos do n.o 2 do artigo 12.o e, sempre que
possível, baseadas em normas europeias.

— a biodegradação dos principais ingredientes orgânicos não
tensioactivos dos detergentes.
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Artigo 17.o

Artigo 18.o

Legislação revogada

Sanções

1.
São revogadas as seguintes directivas, com efeitos a
contar de 8 de Outubro de 2005:

1. Até 8 de Outubro de 2005, os Estados-Membros devem
adoptar:

— Directiva 73/404/CEE;

— medidas legais ou administrativas adequadas em caso de
violação do disposto no presente regulamento e

— Directiva 73/405/CEE;

— sanções proporcionadas, eficazes e dissuasivas aplicáveis a
esse incumprimento.

— Directiva 82/242/CEE;
— Directiva 82/243/CEE e
— Directiva 86/94/CEE.
2.
É revogada a Recomendação 89/542/CEE com efeitos a
contar de 8 de Outubro de 2005.
3.
As referências às directivas acima revogadas devem ser
entendidas como sendo feitas ao presente regulamento.
4.
Na data de entrada em vigor do presente regulamento, os
Estados-Membros devem revogar as respectivas disposições
legislativas, regulamentares e administrativas aprovadas nos
termos das directivas referidas no n.o 1 ou da recomendação
referida no n.o 2.

Incluem-se aqui medidas que permitam aos Estados-Membros
apreender remessas de detergentes que não cumpram o
disposto no presente regulamento.
2. Os Estados-Membros devem informar imediatamente a
Comissão desse facto.
Artigo 19.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor em 8 de Outubro de
2005.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Estrasburgo, em 31 de Março de 2004.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

D. ROCHE
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ANEXO I
Normas de acreditação, boas práticas de laboratório e protecção dos animais aplicáveis aos laboratórios competentes e autorizados para prestar o serviço necessário à verificação da conformidade dos detergentes com os
requisitos do presente regulamento e dos seus anexos
1. Normas aplicáveis aos laboratórios:
EN ISO/IEC 17025, requisitos gerais relativos à competência dos laboratórios de ensaio e de calibração;
Directiva 2004/10/CE.
Directiva 86/609/CEE do Conselho.
2. Normas aplicáveis ao nível dos organismos de acreditação e das autoridades responsáveis pela vigilância das boas práticas de
laboratório:
EN 45003, sistema de acreditação de laboratórios de calibração e de ensaio, requisitos gerais relativos ao funcionamento e ao reconhecimento;
Directiva 2004/9/CE.
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ANEXO II
MÉTODOS DE ENSAIO DE «BIODEGRADABILIDADE PRIMÁRIA» PARA TENSOACTIVOS EM DETERGENTES
A biodegradabilidade primária é medida calculando o nível residual dos tensoactivos de base nas águas biodegradadas. O
presente anexo inicia-se com uma lista dos métodos de ensaio comuns a todas as classes de tensoactivos, enumerando
seguidamente nos capítulos A a D os procedimentos de ensaio analítico específicos para cada classe de tensoactivo.
O critério de aprovação do ensaio de biodegradabilidade primária corresponde a um nível mínimo de 80 %, medido em
conformidade com os métodos de ensaio seguintes.
O método de referência para o ensaio laboratorial dos tensoactivos ao abrigo do presente regulamento baseia-se no
ensaio de confirmação do método OCDE, descrito no capítulo 1 do anexo VIII. São admitidas alterações ao ensaio de
confirmação, desde que sejam conformes à norma EN ISO 11733.
MÉTODOS DE ENSAIO
(1) Método OCDE, publicado no relatório técnico da OCDE de 11 de Junho de 1976, intitulado Proposta de método
para a determinação da biodegradabilidade dos agentes tensoactivos nos detergentes sintéticos (Proposed Method for
the Determination of the Biodegradability of Surfactants in Synthetic Detergents).
(2) Método utilizado em França, aprovado pelo Arrêté de 24 de Dezembro de 1987, publicado no Journal Officiel de la
République Française de 30 de Dezembro de 1987, página 15385, e pela norma NF 73-260, de Junho de 1981,
publicada pela Association française de normalisation (AFNOR).
(3) Método utilizado na Alemanha, estabelecido pela Verordnung über die Abbaubarkeit anionischer und nichtionischer
grenzflächenaktiver Stoffe in Wasch– und Reinigungsmitteln, de 30 de Janeiro de 1977, publicada no Bundesgesetzblatt de 1977, parte I, página 244, descrito no Regulamento que altera o Regulamento de 4 de Junho de 1986,
publicado no Bundesgesetzblatt de 1986, parte I, página 851.
(4) Método utilizado no Reino Unido, denominado Porous Pot Test e descrito no relatório técnico n.o 70 (1978) do
Water Research Centre.
(5) Ensaio de confirmação incluído no método OCDE, descrito no capítulo 1 do anexo VIII (incluindo eventuais alterações das condições operacionais, de acordo com a proposta da norma EN ISO 11733). Este será também o método
de referência adoptado para a resolução de litígios.

A. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA TENSOACTIVOS ANIÓNICOS
A determinação dos tensoactivos aniónicos nos ensaios deve ser efectuada pela análise que utiliza azul de metileno como
substância activa (MBAS), de acordo com o critério estabelecido no capítulo 2 do anexo VIII.No caso dos tensoactivos
aniónicos que não apresentam reacção no método MBAS supramencionado, ou se, por motivos de eficiência ou
precisão, tal se afigurar mais adequado, podem aplicar-se métodos específicos de análise instrumental, como a cromatografia líquida de alta resolução (HPLC) ou a cromatografia gasosa (GC). O fabricante deve fornecer às autoridades competentes dos Estados-Membros, a pedido destas, amostras-padrão do tensioactivo puro em causa.

B. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA TENSOACTIVOS NÃO-IÓNICOS
A determinação dos tensoactivos não-iónicos nos ensaios deve ser efectuada pelo método que utiliza bismuto como
substância activa (BiAS), de acordo com o procedimento analítico estabelecido no capítulo 3 do anexo VIII.
No caso dos tensoactivos não-iónicos que não apresentam reacção no método BiAS supramencionado, ou se, por
motivos de eficiência ou precisão, tal se afigurar mais adequado, podem aplicar-se métodos específicos de análise instrumental como a cromatografia líquida de alta resolução (HPLC) ou a cromatografia gasosa (GC). O fabricante deve
fornecer às autoridades competentes dos Estados-Membros, a pedido destas, amostras-padrão do tensoactivo puro em
causa.

C. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA TENSOACTIVOS CATIÓNICOS
A determinação dos tensoactivos catiónicos nos ensaios deve ser efectuada pela análise que utiliza azul de disulfina como
substância activa (DBAS), de acordo com os seguintes procedimentos DBAS:
O método utilizado na Alemanha, (1989) DIN 38 409 — Ausgabe: 1989-07.
No caso dos tensoactivos catiónicos que não apresentam reacção no método de ensaio supramencionado, ou se, por
motivos de eficiência ou precisão, tal se afigurar mais adequado, podem aplicar-se métodos específicos de análise instrumental como a HPLC ou a GC. O fabricante deve fornecer às autoridades competentes dos Estados-Membros, a pedido
destas, amostras-padrão do tensoactivo puro em causa.
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D. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA TENSIOACTIVOS ANFOTÉRICOS

A determinação dos tensoactivos anfotéricos deve ser efectuada através de análise, utilizando os procedimentos
seguintes:
1. Em caso de ausência de tensoactivos catiónicos:
O método utilizado na Alemanha, (1989) DIN 38 409-Teil 20.
2. Nos restantes casos:
Método Orange II (Boiteux, 1984).
No caso dos tensoactivos anfotéricos que não apresentam reacção nos ensaios supramencionados, ou se, por motivos
de eficiência ou precisão, tal se afigurar mais adequado, podem aplicar-se métodos específicos de análise instrumental
como a HPLC ou a GC. O fabricante deve fornecer às autoridades competentes dos Estados-Membros, a pedido destas,
amostras-padrão do tensoactivo puro em causa.
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ANEXO III
MÉTODOS DE ENSAIO DE BIODEGRADABILIDADE FINAL (MINERALIZAÇÃO) PARA TENSIOACTIVOS
EM DETERGENTES
A. O método de referência para o ensaio laboratorial da biodegradabilidade final ao abrigo do presente regulamento
deve basear-se no ensaio do CO2 pela técnica de headspace descrito na norma EN ISO 14593: 1999.
Os tensioactivos nos detergentes serão considerados biodegradáveis se o nível de biodegradabilidade (mineralização)
medido em conformidade com um dos seguintes cinco ensaios (1) for, no mínimo, de 60 % no prazo de vinte e oito
dias:
1. Norma EN ISO 14593: 1999. Qualidade da água. — Avaliação da biodegradabilidade aeróbia final dos compostos
orgânicos em meio aquoso — Método por análise de carbono inorgânico em recipientes estanques (ensaio do
CO2 pela técnica de headspace). Não deve efectuar-se a pré-adaptação. O período dos dez dias não é aplicável.
(Método de referência).
2. Método descrito no anexo V.C.4.C da Directiva 67/548/CEE [ensaio de Sturm modificado de libertação de dióxido
de carbono (CO2)]. Não deve efectuar-se a pré-adaptação. O período dos dez dias não é aplicável.
3. Método descrito no anexo V.C.4.E da Directiva 67/548/CEE (ensaio em frasco fechado). Não deve efectuar-se a
pré-adaptação. O período dos dez dias não é aplicável.
4. Método descrito no anexo V.C.4.D da Directiva 67/548/CEE (ensaio de respirometria manométrica). Não deve
efectuar-se a pré-adaptação. O período dos dez dias não é aplicável.
5. Método descrito no anexo V.C.4.F da Directiva 67/548/CEE (ensaio do MITI-Ministério do Comércio Internacional
e da Indústria do Japão). Não deve efectuar-se a pré-adaptação. O período dos dez dias não é aplicável.
B. Em função das características físicas do tensoactivo, pode utilizar-se um dos métodos infra, mediante justificação
adequada (2). Convém notar que o critério de aprovação de, pelo menos, 70 % destes métodos deve considerar-se
equivalente ao critério de aprovação de, pelo menos, 60 % referido nos métodos enumerados no capítulo A, supra. A
adequação da escolha dos métodos seguidamente enumerados deve ser decidida caso a caso, em conformidade com
o artigo 5.o do presente regulamento.
1. Método descrito no anexo V.C.4.A da Directiva 67/548/CEE (ensaio de redução gradual do carbono orgânico
dissolvido (COD)). Não deve efectuar-se a pré-adaptação. O período dos dez dias não é aplicável. O critério de
aprovação relativo à biodegradabilidade, determinada de acordo com o ensaio, deve ser de, pelo menos, 70 % no
prazo de vinte e oito dias.
2. Método descrito no anexo V.C.4.B da Directiva 67/548/CEE (ensaio de despiste da OCDE modificado de redução
gradual do COD). Não deve efectuar-se a pré-adaptação. O período dos dez dias não é aplicável. O critério de
aprovação relativo à biodegradabilidade, determinada de acordo com o ensaio, deve ser de, pelo menos, 70 % no
prazo de vinte e oito dias.
Nota: Os métodos supracitados, constantes da Directiva 67/548/CEE do Conselho, podem também ser consultados na
publicação Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances in the European Union. Parte 2:
Testing Methods, Comissão Europeia, 1997. ISBÁ 92-828-0076-8.

(1) Estes cinco ensaios são considerados os mais adequados para tensoactivos.
(2) Os métodos DOC podem ter resultado sobre a remoção e não sobre a biodegradabilidade final. O ensaios de respirometria manométrica e o ensaio Miti não são adequados em determinadas circunstâncias, uma vez que a elevada concentração inicial de ensaio pode
ter efeitos de inibição.
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ANEXO IV
AVALIAÇÃO DE RISCOS COMPLEMENTAR PARA OS TENSOACTIVOS NOS DETERGENTES
No caso dos tensoactivos relativamente aos quais existe uma avaliação de riscos ambientais efectuada no âmbito da
Directiva 93/67/CEE, do Regulamento (CEE) n.o 793/93 ou do Regulamento (CE) n.o 1488/94 e dos documentos de
orientação técnica, a avaliação de riscos correspondente será tida em conta juntamente com a avaliação complementar
de riscos realizada ao abrigo do presente regulamento.
Caso seja provável a produção de metabolitos persistentes, a avaliação de riscos complementar efectuada no âmbito do
presente Regulamento deve ser tida em conta no contexto das avaliações realizadas em conformidade com a Directiva
93/67/CEE ou o Regulamento (CEE) n.o 793/93. Tal facto deve ser determinado caso a caso, nomeadamente com base
nos resultados dos ensaios referidos na parte 3 do presente anexo.
O estudo deverá abranger o compartimento ambiental aquático. O Comité referido no artigo 12.o poderá solicitar,
consoante o caso, informações adicionais relativas a avaliações de riscos específicos que suscitem preocupações. As informações adicionais podem abranger outras componentes ambientais, nomeadamente lamas de depuração e solos. Deve
ser adoptada uma abordagem caso a caso no que se refere às informações necessárias para o dossier técnico referido nos
artigos 5.o e 9.o Esse dossier deve conter, pelo menos, as informações descritas nos pontos 1, 2 e 3 infra.
Todavia, para reduzir ao mínimo os ensaios e especialmente para evitar ensaios desnecessários em animais, os estudos
adicionais enumerados no ponto 4.2.2 só devem ser pedidos nos casos em que essas informações sejam necessárias e
proporcionadas. Em caso de diferendo quanto à extensão das informações suplementares exigidas, pode ser tomada uma
decisão de acordo com o n.o 2 do artigo 12.o
Como referido no artigo 13.o, as orientações para a adopção de decisões de derrogação incluídas no presente anexo
podem ser adaptadas de acordo com as necessidades, com base na experiência acumulada.
1.

Identificação do tensoactivo (em conformidade com o disposto no anexo VII.A da Directiva 67/548/CEE do Conselho.)

1.1.

Denominação

1.1.1. Denominações de acordo com a nomenclatura da IUPAC
1.1.2. Outras denominações
1.1.3. Número CAS e denominação CAS (se disponível)
1.1.4. Número Einecs (1) ou Elincs (2) (se disponível)
1.2.

Fórmula molecular e fórmula estrutural

1.3.

Composição do tensoactivo

2.

Informações sobre o tensoactivo

2.1.

Quantidades do tensoactivo utilizado em detergentes

2.2.

As informações fornecidas sobre o uso mencionadas na presente secção devem ser suficientes para permitir efectuar uma estimativa aproximada mas realista da função, bem como da exposição ambiental ao tensoactivo em
causa decorrente da utilização do mesmo em detergentes. As informações podem abranger os seguintes aspectos:
— importância da aplicação (valor socioeconómico);
— condições de utilização (cenário de descarga);
— volume de utilização;
— existência de alternativas e respectiva adequação (desempenho e considerações de ordem económica);
— avaliação das informações ambientais pertinentes.

3.

Informação sobre possíveis metabolitos persistentes
Devem fornecer-se informações sobre a toxicidade das águas de ensaio. Se não se dispuser de dados sobre a identificação dos resíduos, poderá solicitar-se a informação mencionada no ponto 4.2.1 infra, dependendo do risco
potencial, da importância e da quantidade do tensoactivo utilizado nos detergentes. Caso esta informação seja
contraditória, poderá tomar-se uma decisão nos termos do n.o 2 do artigo 12.o

(1) Inventário Europeu das Substâncias Comerciais Existentes.
(2) Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas.
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4.

Estudos suplementares

4.1.

Ensaios de biodegradabilidade
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4.1.1. Inóculo previamente adaptado
Qualquer dos ensaios descritos no anexo III pode utilizar um inóculo previamente adaptado, de modo a demonstrar a importância da adaptação prévia para o tensoactivo.
4.1.2. Ensaios de biodegradabilidade inerente
Deve incluir-se, pelo menos, um dos ensaios a seguir referidos:
— método descrito no anexo V.C.12 da Directiva 67/548/CEE (ensaio SCAS modificado);
— método descrito no anexo V.C.9 da Directiva 67/548/CEE (Zahn-Wellens).
A reprovação no ensaio de biodegradabilidade inerente indica um potencial de persistência que, em termos gerais,
pode considerar-se suficiente para proibir a colocação no mercado do tensoactivo em questão excepto nos casos
em que os critérios estabelecidos no artigo 6.o, indiquem que não existe justificação para não conceder uma
derrogação.
4.1.3. Ensaios de biodegradabilidade por simulação com lamas activadas
Devem incluir-se os seguintes ensaios:
— método descrito no anexo V.C.10 da Directiva 67/548/CEE (incluindo eventuais alterações das condições
operacionais, de acordo com a norma EN ISO 11733).
A reprovação no ensaio de simulação da biodegradabilidade com lamas activadas indica um potencial de libertação dos metabolitos no tratamento dos efluentes que pode ser considerado, em termos gerais, como prova da
necessidade de uma avaliação de riscos mais completa.
4.2.

Ensaio da toxicidade das águas dos ensaios de biodegradabilidade
A informação sobre a toxicidade das águas de ensaio deve referir-se a:

4.2.1. Informação química e física, como:
— identificação do metabolito (e dos meios analíticos utilizados para a sua obtenção);
— propriedades fisíco-químicas fundamentais (solubilidade em água, coeficiente de partição octanol/água (Log
Po/w, etc.).
4.2.2. Efeitos em organismos. Ensaios a efectuar de acordo com os princípios das boas práticas de laboratório.
Peixes: recomenda-se o ensaio descrito no anexo V.C.1 da Directiva 67/548/CEE
Daphnia: recomenda-se o ensaio descrito no anexo V.C.2 da Directiva 67/548/CEE
Algas: recomenda-se o ensaio descrito no anexo V.C.3 da Directiva 67/548/CEE
Bactérias: recomenda-se o ensaio descrito no anexo V.C.11 da Directiva 67/548/CEE
4.2.3. Biodegradação
Biótica: recomenda-se o ensaio descrito no anexo V.C.5 da Directiva 67/548/CEE
Abiótica: recomenda-se o ensaio descrito no anexo V.C.7 da Directiva 67/548/CEE. As informações a fornecer
terão em conta o potencial de bioconcentração dos metabolitos e a sua partição na fase sedimentar.
Além disso, caso haja suspeitas de que alguns metabolitos possuem uma acção de perturbação do sistema endócrino, recomenda-se que se determine se podem resultar em efeitos nocivos, logo que se encontrem disponíveis
protocolos validados para a avaliação desse tipo de efeitos.
Nota: Os ensaios supracitados podem também ser consultados na publicação Classification, Packaging and Labelling of
Dangerous Substances in the European Union. Parte 2: Testing Methods, Comissão Europeia, 1997. ISBN 92-828-0076-8.

L 104/15

L 104/16

Jornal Oficial da União Europeia

PT

ANEXO V
LISTA DE TENSOACTIVOS QUE SÃO OBJECTO DE DERROGAÇÃO
Por derrogação, os seguintes tensoactivos de detergentes que passem nos ensaios previstos no anexo II mas não nos
ensaios previstos no anexo III podem ser colocados no mercado nos termos do artigo 5.o e do n.o 2 do artigo 12.o

O Einecs (European Inventory of Existing Commercial Substances) é o inventário europeu de substâncias existentes no
comércio. Este inventário contém a lista definitiva de todas as substâncias que se considera existirem no mercado comunitário em 18 de Setembro de 1981.
A ELINCS é a lista das novas substâncias definidas na Directiva 92/32/CEE do Conselho, de 30 de Abril de 1992, que
altera pela sétima vez a Directiva 67/548/CEE, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas (1).

ANEXO VI
LISTA DE TENSOACTIVOS DE DETERGENTES CUJA UTILIZAÇÃO É PROIBIDA OU RESTRINGIDA
Os tensoactivos de detergentes seguintes foram identificados como não conformes às disposições do presente regulamento:

O «EINECS» (European Inventory of Existing Chemical Substances) é o inventário europeu de substâncias existentes no
comércio. Este inventário contém a lista definitiva de todas as substâncias que se considera existirem no mercado comunitário em 18 de Setembro de 1981.
A «ELINCS» é a lista das novas substâncias definidas na Directiva 92/32/CEE.

(1) JO L 154 de 5.6.1992, p. 1.
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ANEXO VII
ROTULAGEM E FICHA DE INFORMAÇÃO RELATIVA AOS INGREDIENTES
A. Rotulagem do conteúdo
As seguintes disposições em matéria de rotulagem são aplicáveis às embalagens dos detergentes vendidos ao público em
geral.
As seguintes gamas de percentagem, em massa:
— inferior a 5 %,
— igual ou superior a 5 %, mas inferior a 15 %,
— igual ou superior a 15 %, mas inferior a 30 %,
— 30 % e superior,
serão utilizadas para indicar o conteúdo dos constituintes definidos a seguir, quando forem adicionados numa concentração superior a 0,2 % em massa:
— fosfatos,
— fosfonatos,
— tensoactivos aniónicos,
— tensoactivos catiónicos,
— tensoactivos anfotéricos,
— tensoactivos não-iónicos,
— agentes de branqueamento à base de oxigénio,
— agentes de branqueamento à base de cloro,
— EDTA e respectivos sais,
— (NTA) ácido nitrilotriacético e respectivos sais,
— fenóis e fenóis halogenados,
— paradiclorobenzeno,
— hidrocarbonetos aromáticos,
— hidrocarbonetos alifáticos,
— hidrocarbonetos halogenados,
— sabão,
— zeólitos,
— policarboxilatos.
As seguintes categorias de constituintes, caso sejam adicionadas, devem ser mencionadas independentemente da sua
concentração:
— enzimas,
— desinfectantes.
— branqueadores ópticos,
— perfumes.
Os agentes conservantes, caso sejam adicionados, devem ser mencionados independentemente da sua concentração,
recorrendo, sempre que possível, à nomenclatura comum estabelecida no artigo 8.o da Directiva 76/768/CEE do
Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos
produtos cosméticos (1).
Caso sejam adicionadas como tal, em concentrações superiores a 0.01 % em massa, as substâncias alergénicas utilizadas
em perfumaria incluídas na lista de substâncias da parte 1 do anexo III da Directiva 76/768/CEE, resultante da sua alteração pela Directiva 2003/15/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (2) de 27 de Fevereiro de 2003, a fim de incluir
os ingredientes alergénicos utilizados em perfumaria da lista elaborada pela primeira vez pelo Comité Científico dos
Produtos Cosméticos e dos Produtos Não Alimentares (SCCNFP) no seu parecer SCCNFP/0017/98, devem ser mencionadas segundo a nomenclatura dessa Directiva, tal como outras substâncias utilizadas em perfumaria que venham a ser
aditadas à parte 1 do anexo III, da Directiva 76/768/CEE pela adaptação do anexo ao progresso técnico.
(1) JO L 262 de 27.9.1976, p. 169. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 2003/16/CE da Comissão (JO L 46
de 20.2.2003, p. 24)
(2) JO L 66 de 11.3.2003, p. 26.
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Se forem ulteriormente estabelecidas pelo SCCNFP limites de concentração individuais com base no risco para os ingredientes alergénicos utilizados em perfumaria, a Comissão proporá a adopção desses limites de acordo com o n.o 2 do
artigo 12.o em substituição do limite de 0,01 % acima referido.
No que respeita a detergentes destinados a utilização no sector industrial e que não sejam disponibilizados ao público
em geral, as condições acima referidas não necessitam de ser respeitadas se for fornecida uma informação equivalente
através de fichas técnicas de dados, fichas de dados de segurança ou de outra forma semelhante adequada.
B. Rotulagem da informação de dosagem
Nos termos do n.o 4 do artigo 11.o, as seguintes disposições em matéria de rotulagem são aplicáveis às embalagens dos
detergentes vendidos ao público em geral. A embalagem de detergentes vendidos ao público em geral para utilização
como detergentes para a roupa deve ostentar as seguintes informações:
— As quantidades recomendadas e/ou as instruções de dosagem expressas em mililitros ou gramas, correspondendo à
carga normal de uma máquina de lavar, para as categorias de dureza da água macia, média e dura e contendo indicações para um ou dois ciclos de lavagem.
— Para os detergentes para roupa normal, o número de cargas normais de uma máquina de lavar de roupa com «sujidade normal» e para os detergentes para roupa delicada, o número de cargas normais de uma máquina de lavar de
roupas pouco sujas que podem ser lavadas com o conteúdo da embalagem utilizando uma água de dureza média,
correspondente a 2,5 milimoles de CaCO3/l.
— Se for fornecido um recipiente de medição, este deve ter a indicação do seu conteúdo em mililitros ou gramas, bem
como marcações para indicar a dose de detergente adequada para uma carga normal de uma máquina de lavar para
as categorias de dureza da água macia, média ou dura.
A carga de referência de uma máquina de lavar é de 4,5 kg de roupa seca para os detergentes para roupas normais e de
2,5 kg para os detergentes para roupas delicadas, em conformidade com as definições constantes na Decisão 1999/476/
/CE da Comissão, de 10 de Junho de 1999, relativa ao estabelecimento de critérios ecológicos para a atribuição do rótulo
ecológico aos detergentes para roupa (1). Um detergente é considerado detergente para roupas normais, salvo no caso de
o fabricante referir que se destina a tecidos que necessitam de cuidados especiais, isto é, lavagem a baixas temperaturas,
fibras e cores delicadas.
C. Ficha de informação relativa aos ingredientes
As seguintes disposições são aplicáveis à lista de ingredientes da ficha de informação mencionada no n.o 3 do artigo 9.o
A ficha de informação indicará a denominação do detergente e do fabricante.
Todos os ingredientes devem ser enumerados, por ordem decrescente de massa, devendo a lista ser subdividida de acordo
com as seguintes gamas de percentagem, em massa:
— 10 % e superior,
— igual ou superior a 1 %, mas inferior a 10 %,
— igual ou superior a 0,1 %, mas inferior a 1 %,
— inferior a 0,1 %.
As impurezas não serão consideradas ingredientes.
Para cada ingrediente deverá indicar-se a denominação química comum ou denominação IUPAC (2), o número CAS e,
sempre que possível, a denominação INCI (3) e a denominação da Farmacopeia Europeia.
D. Publicação da lista de ingredientes
Os fabricantes devem publicar num sítio Internet a ficha de informação relativa aos ingredientes acima referida, com
excepção das seguintes informações:
— as gamas de percentagem em massa,
— os ingredientes dos perfumes e das essências,
— os ingredientes dos colorantes.
Esta obrigação não se aplica aos detergentes industriais ou institucionais que contenham tensioactivos ou aos tensioactivos para detergentes industriais ou institucionais relativamente aos quais exista uma ficha técnica ou uma ficha de segurança.

(1) JO L 187 de 20.7.1999, p. 52. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2003/200/CE (JO L 76 de 22.3.2003,
p. 25).
(2) União Internacional de Química Pura e Aplicada.
3
( ) International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (Nomenclatura Internacional dos Produtos Cosméticos).
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ANEXO VIII
MÉTODOS DE ENSAIO E MÉTODOS ANALÍTICOS
Os seguintes métodos de ensaio e métodos analíticos são aplicáveis aos procedimentos de controlo usados pelos Estados-Membros para os detergentes colocados no mercado:

1.

Método de referência (teste de confirmação)

1.1.

Definição
Este método descreve um modelo de laboratório da lama activada + decantador secundário concebido para
simular uma unidade municipal de tratamento de efluentes. As condições descritas foram retiradas das directivas
anteriores ao presente Regulamento. Poderão aplicar-se a este método de ensaio condições operacionais melhoradas de acordo com o estado da técnica, tal como previsto na norma EN ISO 11733.

1.2.

Equipamento necessário para a medição
O método de medição tem por base o emprego de uma instalação de lama activada, esquematizada na figura 1
e representada de modo mais pormenorizado na figura 2. O equipamento é composto por um recipiente A,
destinado a armazenar as águas residuais sintéticas, uma bomba doseadora B, uma cuba de arejamento C, um
decantador D, uma bomba de ar comprimido E para reciclar a lama activada e um recipiente F destinado a recolher o efluente tratado.
Os recipientes A e F devem ser em vidro ou em matéria plástica apropriada e ter uma capacidade de, pelo
menos, vinte e quatro litros. A bomba B deve assegurar uma alimentação regular do efluente sintético à cuba de
arejamento, a qual, no decurso do funcionamento normal, deve conter três litros de mistura. Um vidro poroso
G destinado à ventilação é suspenso na cuba C no cimo do cone interior desta cuba. A quantidade de ar insuflado pelo dispositivo de ventilação deve ser controlada por um rotâmetro H.

1.3.

Efluente sintético
Para efectuar este ensaio, utiliza-se um efluente sintético. Dissolver, por litro de água da torneira:
— 160 mg de peptona;
— 110 mg de extracto de carne;
— 30 mg de ureia CO (NH2)2;
— 7 mg de cloreto de sódio (NaCl);
— 4 mg de cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O);
— 2 mg de sulfato de magnésio (MgSO4.7H2O);
— 28 mg de monohidrogenofosfato de potássio (K2HPO4);
— e 10 ± 1 mg do tensoactivo.
O efluente sintético é preparado todos os dias.

1.4.

Preparação das amostras
Os tensoactivos não formulados podem ser experimentados tal como se apresentam. O conteúdo activo do
tensoactivo deve ser determinado para preparar o efluente sintético (1.3).

1.5.

Funcionamento da instalação
No início, enche-se a cuba de ventilação C e o decantador D com o efluente sintético. O decantador D deve ser
fixado a uma altura tal que a cuba de arejamento contenha três litros. A inoculação é feita introduzindo 3 ml
de um efluente secundário de boa qualidade, recentemente colhido numa instalação de tratamento de águas residuais, essencialmente domésticas. O efluente deve ser mantido em condições aeróbias durante o período
compreendido entre a preparação das amostras e a utilização. Em seguida põe-se em marcha o dispositivo de
ventilação G, a bomba de ar comprimido E e a bomba doseadora B. O efluente sintético deve passar na cuba de
arejamento C ao débito de um litro por hora, o que equivale a um tempo médio de retenção de três horas.
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É necessário regular o ritmo de arejamento de tal forma que o conteúdo da cuba C permaneça constantemente
em suspensão e que o teor em oxigénio dissolvido seja no mínimo de 2 mg/l. A formação de espuma deve ser
impedida por meios adequados. Não se utilizará, contudo, agentes antiespuma que tenham uma acção inibidora
sobre a lama activada ou que contenham tensoactivos. A bomba E deve ser regulada de tal modo que haja na
cuba de arejamento C uma reciclagem contínua e regular de lama activada saída do decantador. A lama que se
acumulou no cimo da cuba de arejamento C, no fundo do decantador D ou no circuito de circulação, deve ser
reposta em circulação pelo menos uma vez por dia por meio de uma escova ou por qualquer outro meio
adequado. Quando a lama não decantar, pode favorecer-se a decantação, por adição, repetida se necessário, de
porções de 2 ml de uma solução a 5 % de cloreto férrico.
O efluente saído do decantador D é recolhido na cuba F durante vinte e quatro horas; no fim deste período,
retira-se uma amostra depois de se ter procedido à homogeneização da mistura. A cuba F deve então ser cuidadosamente limpa.
1.6.

Controlo do equipamento de medição
O teor de tensoactivo (em mg/l) do efluente sintético é determinado imediatamente antes de ser utilizado.
O teor de tensoactivo (em mg/l) da água residual recolhida durante vinte e quatro horas na cuba F deve ser
determinado analiticamente pelo mesmo método, imediatamente após a colheita, caso contrário as amostras
deverão ser conservadas, de preferência por congelação. A concentração deve ser determinada a 0,1 mg/l de
tensioactivo, aproximadamente.
Para verificar o bom andamento da operação, mede-se pelo menos duas vezes por semana a carência química
em oxigénio (CQO) ou em carbono orgânico dissolvido (COD) do efluente filtrado sobre fibra de vidro e
acumulado na cuba F e do efluente sintético filtrado que é armazenado na cuba A.
A diminuição de CQO ou de COD deve estabilizar quando a biodegradação diária do tensoactivo for mais ou
menos regular, isto é, ao fim do período inicial indicado na figura 3.
O teor em matérias secas minerais da lama activada contida na cuba de arejamento deve ser determinado duas
vezes por semana em g/l. Se ultrapassar 2,5 g/l, é necessário eliminar o excesso de lama activada.
O ensaio de biodegradabilidade é efectuado à temperatura ambiente; esta temperatura deve ser estável e mantida
entre 19 e 24 °C.

1.7.

Cálculo da biodegradabilidade
A percentagem de biodegradabilidade do tensoactivo deve ser calculada diariamente a partir do teor em
tensoactivo expresso em mg/l do efluente sintético e da água residual correspondente, recolhida na cuba F.
Os valores assim obtidos devem ser representados graficamente como é indicado na figura 3.
A biodegradabilidade do tensoactivo é calculada através da média aritmética dos valores obtidos no decurso dos
vinte e um dias seguintes ao período inicial, prazo durante o qual a biodegradação deve ser regular e a instalação deve ter funcionado sem qualquer perturbação. Em caso algum deve a duração do período inicial ultrapassar seis semanas.
Os valores diários da biodegradabilidade devem ser calculados com uma aproximação de 0,1 %, mas o resultado
final é arredondado ao número inteiro mais próximo.
Em certos casos, a frequência das colheitas pode ser diminuída, mas, para calcular a média, serão utilizados os
resultados de pelo menos catorze colheitas repartidas pelo período de vinte e um dias seguinte ao período
inicial.

2.

Determinação dos tensioactivos aniónicos no ensaio de biodegradabilidade

2.1.

Princípio
O método baseia-se no facto de o corante catiónico, que é o azul de metileno, produzir com os tensoactivos
aniónicos sais azuis (MBAS) que podem ser extraídos com clorofórmio. A fim de evitar interferências, a
extracção é primeiramente efectuada a partir de uma solução alcalina e o extracto é em seguida agitado com
uma solução ácida de azul de metileno. A absorvência da fase orgânica separada é medida por fotometria no
comprimento de onda de absorção máxima de 650 nm.

2.2.

Reagentes e equipamento

2.2.1.

Solução tampão pH 10
Dissolver 24 g de monohidrogenocarbonato de sódio NaHCO3 para análise e 27 g de carbonato de sódio
anidro (Na2CO3) para análise em água desionizada e diluir a 1 000 ml.
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Solução neutra de azul de metileno
Dissolver 0,35 g de azul de metileno para análise em água desionizada e diluir a 1 000 ml. Preparar a solução
pelo menos vinte e quatro horas antes da utilização. A absorvência da fase clorofórmio do ensaio em branco,
comparada à do clorofórmio puro, não deve ultrapassar 0,015 para 1 cm de espessura da camada a 650 nm.

2.2.3.

Solução ácida de azul de metileno
Dissolver 0,35 g de azul de metileno para análise em 500 ml de água desionizada e misturar com 6,5 ml de
H2SO4 (d = 1,84 g/ml). Diluir para 1 000 ml com água desionizada. Preparar a solução pelo menos vinte e
quatro horas antes da utilização. A absorvência da fase clorofórmio do ensaio em branco, comparada à do
clorofórmio puro, não deve ultrapassar 0,015 para 1 cm de espessura da camada a 650 nm.

2.2.4.

Clorofórmio (triclorometano) CHCl3 para análise, recentemente destilado

2.2.5.

Estermetílico do dodecilbenzeno de ácido sulfónico

2.2.6.

Solução de hidróxido de potássio no etanol (KOH 0,1 M)

2.2.7.

Etanol puro (C2H5OH)

2.2.8.

Ácido sulfúrico (H2SO4 0,5 M)

2.2.9.

Solução de fenolftaleína
Dissolver 1 g de fenolftaleína em 50 ml de etanol e adicionar 50 ml de água desionizada agitando continuamente. Eliminar por filtração todo o precipitado obtido.

2.2.10. Ácido clorídrico e metanol: 250 ml de ácido clorídrico concentrado para análise e 750 ml de metanol
2.2.11. Ampola de decantação de 250 ml
2.2.12. Frasco graduado de 50 ml
2.2.13. Frasco graduado de 500 ml
2.2.14. Frasco graduado de 1 000 ml
2.2.15. Balão de fundo redondo com esmerilado em vidro, condensador de refluxo de 250 ml; esferas de vidro para
facilitar a ebulição
2.2.16. Medidor de pH
2.2.17. Fotómetro para medidas a 650 nm, com cuvetes de 1 a 5 cm
2.2.18. Papel filtro qualitativo

2.3.

Método
As amostras destinadas à análise não devem ser colhidas através duma camada de espuma.
Depois de ter sido cuidadosamente limpa com água, a aparelhagem utilizada para a análise deve ser inteiramente lavada com uma solução de ácido clorídrico e de metanol (2.2.10) e depois com água desionizada antes
da utilização.
Filtrar os efluentes de entrada e de saída da instalação com lama activada a examinar imediatamente após a
amostragem. Eliminar os primeiros 100 ml dos filtrados.
Colocar um volume medido da amostra, neutralizado se necessário, numa ampola de decantação de 250 ml
(2.2.11.). O volume da amostra deve conter entre 20 e 150 µg de MBAS. Para um teor mais baixo em MBAS,
pode-se utilizar até 100 ml da amostra. Quando se utiliza menos do que 100 ml, diluir a 100 ml com água
desionizada. Adicionar à amostra 10 ml da solução tampão (2.2.1.), 5 ml da solução neutra de azul de metileno (2.2.2.) e 15 ml de clorofórmio (2.2.4.). Agitar a mistura de modo regular e sem excessivo vigor durante
um minuto. Depois da separação de fases, deixar passar a camada de clorofórmio numa segunda ampola de
decantação contendo 110 ml de água desionizada e 5 ml de solução ácida de azul de metileno (2.2.3). Agitar a
mistura durante um minuto. Deixar passar a camada de clorofórmio através de um filtro de algodão hidrófilo
previamente lavado e embebido de clorofórmio num frasco graduado (2.2.12).
Extrair três vezes as soluções alcalinas e ácidas, por meio de 10 ml de clorofórmio na altura da segunda e da
terceira extracção. Filtrar os extractos combinados de clorofórmio através do mesmo filtro de algodão hidrófilo
e diluir à marca no frasco de 50 ml (2.2.12) com o clorofórmio utilizado para tornar a lavar o algodão hidrófilo. Medir a absorvência da solução de clorofórmio com um fotómetro a 650 nm em cuvetes de 1 a 5 cm
comparando com a do clorofórmio puro. Fazer um ensaio de dosagem em branco no decurso do método.
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Curva de aferição
Preparar uma solução de aferição a partir da substância padrão de estermetílico do dodecilbenzeno de ácido
sulfónico (tetrapropileno tipo PM 340) após saponificação no sal de potássio. A MBAS é expressa em dodecilbenzeno sulfonato de sódio (PM 348).
De uma pipeta de pesagem, pesar 400 a 450 mg de estermetílico do dodecilbenzeno de ácido sulfónico (2.2.5.)
a 0,1 mg aproximadamente num balão de fundo redondo e adicionar 50 ml de solução de hidróxido de
potássio e de etanol (2.2.6.) e algumas bolas de vidro para facilitar a ebulição. Depois de ter instalado o condensador de refluxo, deixar ferver durante uma hora. Após arrefecimento, lavar o condensador e o esmerilado com
mais ou menos 30 ml de etanol e adicionar estas lavagens ao conteúdo do balão. Titular a solução com ácido
sulfúrico até à descoloração da fenolftaleína. Transferir esta solução para um frasco graduado de 1 000 ml
(2.2.14.), diluir até à marca com água desionizada e misturar.
Em seguida, volta-se a diluir uma parte desta solução concentrada do tensioactivo. Retirar 25 ml, transferir para
um frasco graduado de 500 ml (2.2.13), diluir até à marca com água desionizada e misturar.
Esta solução padrão contém:
E × 1,023 mg MBAS=ml
20 000
representando E a massa da amostra em mg.
Para estabelecer a curva de aferição, colher respectivamente 1, 2, 4, 6 e 8 ml da solução padrão e diluir cada
uma destas colheitas a 100 ml com água desionizada. Proceder em seguida como é indicado no ponto 2.3,
incluindo um ensaio de dosagem em branco.

2.5.

Cálculo dos resultados
A curva de aferição (2.4) indica a quantidade de tensoactivo aniónico (MBAS) contida na amostra. O teor em
MBAS da amostra é indicado por
mg MBAS × 1 000
¼ MBAS mg=l
V
representando: V o volume em ml da amostra utilizada.
Exprimir os resultados em dodecilbenzeno sulfonato de sódio (PM 348).

2.6.

Expressão dos resultados
Exprimir os resultados em MBAS mg/l aproximado a 0,1 mg.

3.

Determinação dos tensoactivos não-iónicos nas águas dos ensaios de biodegradabilidade

3.1.

Princípio
Os tensoactivos são concentrados e isolados por via gasosa. Na amostra utilizada, a quantidade do tensoactivo
não-iónico deve ser da ordem de 250-800 µg.
O tensoactivo arrastado é dissolvido em acetato de etilo.
Após a separação das fases e evaporação do solvente, o tensoactivo não-iónico é precipitado numa solução
aquosa com o reagente de Dragendorff modificado (KBiI4 + BaCl2 + ácido acético glacial).
O precipitado é filtrado, lavado com o ácido acético glacial e dissolvido numa solução de tartarato de amónio.
O bismuto presente na solução é titulado potenciometricamente com uma solução de pirrolidinaditiocarbamato
a pH 4-5, utilizando um eléctrodo indicativo de platina polida e um eléctrodo de referência de calomelanos ou
de prata/cloreto de prata. O método é aplicável aos tensoactivos não-iónicos que contenham 6-30 agrupamentos de óxido de alquileno.
O resultado da titulação é multiplicado pelo factor empírico 54, de modo a expressar arbitrariamente?? os resultados em nonilfenol condensado com 10 moles de óxido de etileno (NP 10).

3.2.

Reagentes e equipamento
Os reagentes devem ser preparados em água desionizada.

3.2.1.

Acetato de etilo puro, recentemente destilado

3.2.2.

Monohidrogenocarbonato de sódio (NaHCO3) para análise
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3.2.3.

Ácido clorídrico (HCl) diluído (20 ml de ácido clorídrico para análise concentrado diluído para 1 000 ml com
água)

3.2.4.

Metanol para análise recentemente destilado, conservado num frasco de vidro

3.2.5.

Púrpura de bromocresol (0,1 g em 100 ml de metanol)

3.2.6.

Agente de precipitação: o agente de precipitação é uma mistura de 2 volumes da solução A e 1 volume da
solução B. A mistura é conservada num frasco de vidro castanho e pode ser utilizada até uma semana depois da
sua preparação.

3.2.6.1. Solução A
Dissolver 1,7 g de nitrato básico de bismuto para análise (BiONO3.H2O) em 20 ml de ácido acético glacial e
completar com água até 100 ml. Dissolver em seguida 65 g de iodeto de potássio para análise em 200 ml de
água. Misturar estas duas soluções num frasco de gargalo estreito com capacidade de 1 000 ml, juntar 200 ml
de ácido acético glacial (3.2.7) e completar com água até 1 000 ml.
3.2.6.2. Solução B
Dissolver 290 g de cloreto de bário (BaCl2.2H2O) para análise em 1 000 ml de água.
3.2.7.

Ácido acético glacial 99-100 % (as concentrações inferiores não convêm).

3.2.8.

Solução de tartarato de amónio: misturar 12,4 g de ácido tartárico para análise e 12,4 ml de solução aquosa
de amoníaco para análise (d = 0,910 g/ml) e completar até 1 000 ml com água (ou utilizar a quantidade equivalente de tartarato de amónio para análise).

3.2.9.

Diluir o amoníaco: diluir 40 ml de solução aquosa de amoníaco para análise (d = 0,910 g/ml) com água até
1 000 ml.

3.2.10. Tampão de acetato: dissolver 40 g de hidróxido de sódio sólido para análise em 500 ml de água num copo e
arrefecer. Juntar 120 ml de ácido acético glacial (3.2.7). Misturar bem, esfriar e transferir para um balão aferido
com a capacidade de 1 000 ml e ajustar ao traço da aferição com água.
3.2.11. Solução de pirrolidinaditiocarbamato (a seguir denominada «solução de carbato»): dissolver 103 mg de pirrolidinaditiocarbamato sódico (C5H8NNaS2.2H2O) em 500 ml de água aproximadamente, juntar 10 ml de álcool n-amílico para análise e 0,5 g de NaHCO3 para análise e completar com água até 1 000 ml.
3.2.12. Solução de sulfato de cobre (para aferimento de 3.2.11.)
SOLUÇÃO CONCENTRADA
Misturar 1 249 g de sulfato de cobre para análise (CuSO4.5H2O) com 50 ml de ácido sulfúrico 0,5 M e
completar com água até 1 000 ml.
SOLUÇÃO PADRÃO
Misturar 50 ml de solução concentrada com 10 ml de H2SO4 0,5 M e completar com água até 1 000 ml.
3.2.13. Cloreto de sódio para análise
3.2.14. Aparelho de extracção a gás (ver figura 5)
O diâmetro do disco poroso deve ser idêntico ao diâmetro interno do cilindro.
3.2.15. Ampola de decantação de 250 ml
3.2.16. Agitador magnético com íman de 25-30 mm
3.2.17. Cadinho de Gooch, diâmetro da base perfurada = 25 mm, tipo G4
3.2.18. Filtros circulares em fibra de vidro de 27 mm de diâmetro; diâmetro das fibras: 0,53-1,5 µm (da versão inglesa
consta de 0,3-1,5 )
3.2.19. Dois frascos de gargalo estreito vazios com alongas e aro de borracha, de 500 ml e 250 ml respectivamente
3.2.20. Potenciómetro registador equipado de um eléctrodo indicador de platina polido e de um eléctrodo de referência
de calomelanos ou prata/cloreto de prata que permita uma escala de medida de 250 mV, e com bureta automática com capacidade de 20-25 ml, ou dispositivo manual
3.3.

Método

3.3.1.

Concentração e separação do tensioactivo
Filtrar a amostra aquosa através de um papel filtro qualitativo. Eliminar os primeiros 100 ml do filtrado.
Colocar no aparelho de extracção, previamente lavado com acetato de etilo, uma quantidade medida da
amostra, por forma a ter entre 250 e 800 µg de tensoactivo não-iónico.
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A fim de melhorar a separação, juntar 100 g de cloreto de sódio e 5 g de monohidrogenocarbonato de sódio.
Se o volume da amostra ultrapassar os 500 ml, juntar estes sais sob forma sólida no aparelho de extracção e
dissolvê-los fazendo passar azoto ou ar no aparelho.
Se se utilizar uma amostra de volume mais reduzido, dissolver os sais em 400 ml de água, e depois juntá-los
no aparelho de extracção.
Juntar água até que o nível atinja a torneira superior.
Juntar com cuidado 100 ml de acetato de etilo na superfície da face aquosa.
Encher o frasco lavador da entrada de gás (azoto ou ar) a dois terços com acetato de etilo.
Fazer passar no aparelho um débito de gás de 30-60 l/h; o uso de um rotâmetro é recomendado. A taxa de
arejamento deve ser progressivamente aumentada no início. O consumo de gás será regulado de tal forma que
as fases fiquem bem separadas, de modo a limitar ao mínimo a mistura das fases e da solução de acetato de
etilo na água. Cortar a entrada de gás ao fim de cinco minutos.
Se o volume da fase orgânica diminuir mais de 20 % por dissolução na água, repetir-se-á a operação diminuindo o consumo de gás.
Deitar a fase orgânica numa ampola de decantação. Tornar a deitar no aparelho de extracção a água proveniente da fase aquosa que se encontrava na ampola de decantação (não deve haver mais do que alguns ml). Filtrar
a fase de acetato de etilo através de um papel filtro qualitativo seco, num copo de 250 ml.
Deitar de novo 100 ml de acetato de etilo no aparelho de extracção e fazer passar azoto ou ar durante 5
minutos. Trasfegar a fase orgânica para a ampola de decantação utilizada para a primeira separação, eliminar a
fase aquosa e fazer passar a fase orgânica através do mesmo filtro. Lavar a ampola de decantação e o filtro, com
cerca de 20 l de acetato de etilo.
Evaporar o extracto de acetato de etilo até à dessecação completa em banho-maria («sorbonne»). Dirigir uma
ligeira corrente de ar sobre a superfície da solução para acelerar a evaporação.

3.3.2.

Precipitação e filtração
Dissolver o resíduo seco referido no ponto 3.3.1 em 5 ml de metanol, juntar 40 ml de água e 0,5 ml de HCl
diluído (3.2.3) e agitar a mistura com um agitador magnético.
Juntar a esta solução 30 ml de precipitante (3.2.6) com uma proveta graduada. O precipitado forma-se por
agitação. Depois de ter agitado durante dez minutos, deixar repousar a mistura durante pelo menos cinco
minutos.
Filtrar a mistura num cadinho filtrante de Gooch, cuja base é coberta por um filtro em fibra de vidro. Lavar
depois o filtro sob baixa depressão com cerca de 2 ml de ácido acético glacial. Em seguida, lavar bem o copo,
o magnete e o cadinho com ácido acético glacial (cerca de 40-50 ml). Não é necessário transferir quantitativamente sobre o filtro o precipitado que adere às paredes do copo, porque a solução do precipitado destinada à
titulação é deitada de novo no copo de precipitação, sendo o precipitado restante dissolvido em seguida.

3.3.3.

Dissolução do precipitado
Dissolver o precipitado no cadinho filtrante por adição a quente (cerca de 80 °C) da solução de tartarato de
amónio (3.2.8) em três fracções de 10 ml. Deixar cada fracção repousar durante alguns minutos no cadinho
antes de a filtrar para o frasco.
Deitar o conteúdo do frasco filtrante no copo utilizado para a precipitação. Lavar as paredes do copo com
20 ml de solução de tartarato para dissolver o resto do precipitado.
Lavar cuidadosamente o cadinho, a alonga e o frasco filtrante com 150-200 ml de água e deitar a água de
limpeza no copo utilizado para a precipitação.

3.3.4.

Titulação
Agitar a solução com um agitador magnético (3.2.16), juntar algumas gotas de púrpura de bromocresol (3.2.5)
e juntar a solução aquosa de amoníaco (3.2.9) até à obtenção de uma coloração violeta (a solução é inicialmente
ligeiramente ácida, devido ao resíduo do ácido acético utilizado na limpeza).
Juntar em seguida 10 ml de tampão de acetato (3.2.10), mergulhar os eléctrodos na solução e titular potenciometricamente com a solução de carbato padrão (3.2.11), mantendo a extremidade da bureta imersa na solução.
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A velocidade da titulação não pode ultrapassar 2 ml/minuto.
O ponto de equivalência é a intersecção das tangentes às duas partes da curva do potencial.
Constatar-se-á na ocasião que a inflexão da curva do potencial se aplana, o que se pode remediar limpando
cuidadosamente o eléctrodo de platina (por polimento com papel abrasivo).
3.3.5.

Contraprova da pureza dos reagentes
Simultaneamente, proceder a um ensaio em branco seguindo todo o método com 5 ml de metanol e 40 ml de
água conforme às instruções definidas no ponto 3.3.2. O ensaio em branco deve ser inferior a 1 ml, caso
contrário a pureza dos reagentes (3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10), e, nomeadamente, o seu teor em metais
pesados, será suspeita e será necessário substituí-los. Será tido em consideração o ensaio em branco no cálculo
dos resultados.

3.3.6.

Controlo do factor da «solução de carbato»
Calcular diariamente o factor respeitante à solução de carbato antes da utilização. Para o efeito, titular 10 ml da
solução padrão de sulfato de cobre (3.2.12) com a solução de carbato depois da adição de 100 ml de água e de
10 ml de tampão de acetato (3.2.10). Se a quantidade utilizada for igual a a ml, o factor f obtém-se da seguinte
forma:
10
f ¼
a
e todos os resultados da titulação são multiplicados por este factor.

3.4.

Cálculo dos resultados
Cada tensoactivo não-iónico tem o seu próprio factor em função da sua composição, nomeadamente do
comprimento da cadeia de óxido de alqueno. As concentrações de tensoactivos não-iónicos são expressas em
relação a uma substância de referência — um nonilfenol com 10 unidades de óxido de etileno (NP 10) — para
o qual o factor de conversão é igual a 0,054.
A quantidade de tensoactivo presente nas amostras é expressa como mg de NP 10 graças a este factor, da
seguinte forma:
0,054 × f × (b–c) = mg de tensoactivo não-iónico expresso em mg de equivalente NP 10
representando:
b = o volume da solução de carbato utilizado para a amostra (ml),
c = o volume da solução de carbato utilizado para o ensaio em branco (ml),
f = o factor da solução de carbato.

3.5.

Expressão dos resultados
Exprimir os resultados em mg/l sob forma de equivalente NP 10 com aproximação a 0,1 mg.

4.

Tratamento preliminar dos tensoactivos aniónicos a examinar

4.1.

Notas preliminares

4.1.1.

Tratamento das amostras
O tratamento dos tensoactivos aniónicos e dos detergentes previamente à determinação da biodegradabilidade
primária pelo teste de confirmação é o seguinte:
Produtos

Tratamento

Tensioactivos aniónicos

Nenhum

Detergentes

Extracção alcoólica seguida de separação por troca de
iões e de eluição fraccional a partir do permutador de
aniões

O objectivo da extracção alcoólica é eliminar dos produtos comercializados os compostos insolúveis e inorgânicos, que podem, eventualmente, perturbar o ensaio de biodegradabilidade.
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Processo de permuta de iões
É necessário, para a exactidão dos ensaios de biodegradabilidade, isolar e separar os tensoactivos aniónicos do
sabão e dos tensoactivos não-iónicos e catiónicos.
Este resultado é obtido mediante a aplicação duma técnica de permuta de iões utilizando uma resina macroporosa permutadora de aniões e os agentes de eluição adequados permitindo a eluição fraccionada. O sabão e os
tensoactivos aniónicos e não-iónicos são assim isolados numa única operação.

4.1.3.

Controlo analítico
Após a homogeneização, o teor em tensoactivos aniónicos do detergente sintético é determinado segundo o
método de análise à MBAS. O teor em sabão é determinado de acordo com um método adequado.
Esta análise dos produtos é necessária para o cálculo das quantidades exigidas para a preparação das fracções
destinadas aos ensaios de biodegradabilidade.
Uma extracção quantitativa não é necessária; todavia extrair-se-á pelo menos 80 % dos tensoactivos aniónicos.
Habitualmente, obtém-se 90 % ou mais.

4.2.

Princípio
A partir de uma amostra homogénea (pós, pastas e líquidos dessecados), obtém-se um extracto pelo etanol que
contém os tensoactivos, o sabão e outros componentes solúveis no álcool da amostra sintética de detergente.
O extracto pelo etanol evapora-se e dissolve-se numa mistura isopropanol/água; faz-se passar a solução assim
obtida através de um dispositivo misto permuta de catiões fortemente ácida/permuta de aniões macroporoso,
levado à temperatura de 50 °C. Esta temperatura é necessária para impedir a precipitação dos ácidos gordos em
meio ácido.
Os tensoactivos não-iónicos permanecem no efluente.
Os ácidos gordos do sabão são separados por eluição com etanol contendo dióxido de carbono. Obtém-se então
os tensoactivos aniónicos sob forma de sais de amónio por eluição com uma solução de monohidrogenocarbonato de amónio numa mistura isopropanol/água. Estes sais de amónio são utilizados para o teste de biodegradabilidade.
Os tensoactivos catiónicos, susceptíveis de perturbarem o ensaio de biodegradabilidade e o procedimento analítico, são eliminados pelo permutador de catiões colocado em cima do permutador de aniões.

4.3.

Produtos químicos e equipamento

4.3.1.

Água desionizada

4.3.2.

Etanol, 95 % (v/v) C2H5OH (desnaturante admitido: metiletilcetona ou metanol)

4.3.3.

Mistura isopropanol/água (50/50 v/v):
— 50 partes de isopropanol, CH3CHOH.CH3, e
— 50 partes de água (4.3.1)

4.3.4.

Solução de dióxido de carbono no etanol (mais ou menos 0,1 % de CO2): por meio de um tubo de transferência
provido de um disco em vidro poroso incorporado, deixar mergulhar o dióxido de carbono (CO2) através do
etanol (4.3.2.) durante dez minutos. A solução deve ser preparada extemporaneamente.

4.3.5.

Solução de monohidrogenocarbonato de amónio (60/40 v/v): 0,3 M de NH4HCO3 em 1 000 ml de uma
mistura isopropanol/água constituída de 60 partes de isopropanol e de 40 partes de água (4.3.1.)

4.3.6.

Permutador de catiões (KAT) fortemente ácido, resistente ao álcool (50-100 mesh)

4.3.7.

Permutador de aniões (AAT), macroporoso, Merck Lewatit MP 7080 (70-150 mesh) ou equivalente

4.3.8.

Ácido clorídrico, 10 % HCl (p/p)

4.3.9.

Balão de fundo redondo de 2 000 ml com esmerilado cónico e condensador de refluxo

4.3.10. Cadinho filtrante de 90 mm de diâmetro (que possa ser aquecido) para filtros em papel
4.3.11. Frasco de vácuo de 2 000 ml
4.3.12. Colunas de permutadores com câmara de aquecimento e torneira: tubo interior de 60 mm de diâmetro e de
450 mm de altura (figura 4)
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4.3.13. Banho-maria
4.3.14. Estufa de secagem em vazio
4.3.15. Termóstato
4.3.16. Evaporador rotativo

4.4.

Extracção e separação dos tensioactivos aniónicos

4.4.1.

Preparação do extracto
A quantidade de tensoactivos necessária para o ensaio de biodegradabilidade é aproximadamente 50 g MBAS.
Normalmente, a quantidade de produto a extrair não ultrapassa 1 000 g; contudo, pode ser necessário extrair
quantidades suplementares da amostra. Por razões práticas, a quantidade de produto utilizado será na maior
parte das vezes limitada a 5 000 g aquando da preparação dos extractos para o ensaio de biodegradabilidade.
A experiência demonstrou que uma série de extracções limitadas é preferível a uma única extracção de uma
grande quantidade de produto. No que diz respeito aos permutadores, as quantidades especificadas são concebidas para uma capacidade de 600 a 700 mmol de tensoactivos e de sabão.

4.4.2.

Isolamento dos componentes solúveis no álcool
Juntar 250 g do detergente a analisar a 1 250 ml de etanol e levar a mistura até à ebulição, depois submetê-la
ao refluxo durante uma hora, agitando. Filtrar a solução alcoólica quente num cadinho filtrante de poros largos,
levado à temperatura de 50 °C, e filtrar rapidamente. Lavar o frasco e o cadinho filtrante com cerca de 200 ml
de etanol quente. Recolher o filtrado e a lavagem do filtro num frasco a vácuo.
Quando os produtos a analisar são pastas ou líquidos, assegurar-se de que a amostra não contém mais de 55 g
de tensoactivos aniónicos e de 35 g de sabão. Evaporar esta amostra pesada até à dessecação completa.
Dissolver o resíduo em 2 000 ml de etanol e proceder como indicado acima. No caso de pós de fraca densidade
aparente (< 300 g/l), é recomendado aumentar a proporção de etanol na relação 20:1.
Evaporar o filtrado de etanol até à dessecação completa, de preferência por meio de um evaporador rotativo.
Repetir a operação se for necessária uma maior quantidade de extracto. Dissolver o resíduo em 5 000 ml de
uma mistura isopropanol/água.

4.4.3.

Preparação das colunas permutadoras de iões
COLUNA PERMUTADORA DE CATIÕES
Colocar 600 ml de resina permutadora de catiões (4.3.6.) num copo de 3 000 ml e cobrir juntando 2 000 ml
de ácido clorídrico (4.3.8.). Deixar repousar durante pelo menos duas horas agitando de tempos a tempos.
Decantar o ácido e transferir a resina para a coluna (4.3.12.) por meio de água desionizada. A coluna deve
possuir um tampão em lã de vidro desionizado como camada de suporte dos permutadores.
Lavar a coluna com a água desionizada a um débito de 10-30 ml/min, até que o produto de eluição esteja
isento de cloro.
Arrastar a água com 2 000 ml de uma mistura isopropanol/água (4.3.3.) a um débito de 10-30 ml/min. A
coluna de permutadores está pronta para utilização.
COLUNA PERMUTADORA DE ANIÕES
Colocar 600 ml de resina permutadora de aniões (4.3.7.) num copo de 3 000 ml e cobrir juntando 2 000 ml
de água desionizada.
Deixar a resina inchar durante pelo menos duas horas.
Transferir a resina para a coluna com a água desionizada. A coluna deve possuir um tampão em lã de vidro.
Lavar a coluna com uma solução de monohidrogenocarbonato de amónio 0,3 M (4.3.5) até que esteja isenta de
cloreto, o que requer cerca de 5 000 ml de solução. Lavar em seguida com 2 000 ml de água desionizada.
Arrastar a água com 2 000 ml de uma mistura isopropanol/água (4.3.3.) a um débito de 10-30 ml/min. A
coluna de permutadores está agora sob forma OH e pronta para utilização.
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Processo de permuta de iões
Montar as colunas de permutadores por forma a que a coluna de permutadores de catiões se encontre em cima
da coluna de permutadores de aniões.
Levar as colunas à temperatura de 50 °C por meio de um termóstato.
Aquecer 5 000 ml da solução obtida no ponto 4.4.2. até 60 °C e passar a solução através do grupo de permutadores a um débito de 20 ml/min. Lavar as colunas com 1 000 ml de uma mistura quente de isopropanol/
/água (4.3.3.).
Para obter os tensoactivos aniónicos sintéticos (MBAS), desmontar a coluna KAT. Eluir os ácidos gordos do
sabão da coluna KAT por meio de 5 000 ml de uma solução de etanol/CO2 a 50.o C (4.3.4). Rejeitar o eluído.
Eluir em seguida os MBAS da coluna AAT por meio de 5 000 ml de solução de monohidrogenocarbonato de
amónio (4.3.5.). Evaporar o eluído até à dessecação sobre um banho de vapor ou num evaporador rotativo.
Os resíduos contêm os MBAS (sob forma de sal de amónio) e, eventualmente, os produtos aniónicos não
tensoactivos que não prejudicam o ensaio de biodegradabilidade. Juntar água desionizada até à obtenção de um
volume determinado e dosear o teor em MBAS numa fracção aliquota. A solução é utilizada como solução
padrão dos detergentes sintéticos aniónicos para o ensaio de biodegradabilidade. A solução deve ser mantida a
uma temperatura inferior a 5 °C.

4.4.5.

Regeneração das resinas permutadoras de iões
O permutador de catiões deita-se fora depois da utilização.
Regenera-se a resina permutadora de aniões fazendo passar na coluna uma quantidade suplementar de uma
solução de monohidrogenocarbonato de amónio (4.3.5.) a um débito de cerca de 10 ml/min. até que o eluído
esteja isento de tensoactivos aniónicos (ensaio com azul de metileno).
Lavar em seguida o permutador de aniões com uma mistura de 2 000 ml de isopropanol/água (4.3.3). O
permutador de aniões pode ser de novo utilizado.

5.

Tratamento preliminar dos tensoactivos não-iónicos a examinar

5.1.

Notas preliminares

5.1.1.

Tratamento das amostras
O tratamento prévio dos tensoactivos não-iónicos e dos detergentes sujeitos à determinação da biodegradabilidade primária pelo teste de confirmação é o seguinte:
Produtos

Tratamento

Tensoactivos não-iónicos

Nenhum

Detergentes

Extracção alcoólica seguida de separação por troca de
iões e de eluição fraccional a partir do permutador de
aniões

O objectivo da extracção alcoólica é eliminar dos produtos comercializados os compostos insolúveis e inorgânicos, que podem, eventualmente, perturbar o ensaio de biodegradabilidade

5.1.2.

Processo de permuta de iões
É necessário, para a exactidão dos ensaios de biodegradabilidade, isolar e separar os tensoactivos não-iónicos do
sabão e dos tensioactivos aniónicos e catiónicos.
Este resultado é obtido mediante a aplicação duma técnica de permuta de iões utilizando uma resina macroporosa permutadora de aniões e os agentes de eluição adequados à eluição fraccionada. O sabão e os tensoactivos
aniónicos e não-iónicos são assim isolados numa única operação.

5.1.3.

Controlo analítico
Após a homogeneização, determina-se o teor de tensoactivos aniónicos e não-iónicos do detergente segundo o
método de análise de MBAS e de BiAS. O teor em sabão é determinado de acordo com um método adequado.
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Esta análise do produto é necessária para o cálculo das quantidades exigidas para a preparação das fracções
destinadas aos ensaios de biodegradabilidade.
Uma extracção quantitativa não é necessária; contudo, extrair-se-á pelo menos 80 % dos tensioactivos não-iónicos. Habitualmente, obtém-se 90 % ou mais.

5.2.

Princípio
A partir de uma amostra homogénea (pós, pastas e líquidos dessecados), obtém-se um extracto pelo etanol que
contém os tensoactivos, o sabão e outros componentes solúveis no álcool da amostra de detergente.
O extracto pelo etanol evapora-se e dissolve-se numa mistura isopropanol/água; faz-se passar a solução assim
obtida através de um dispositivo misto permuta de catiões fortemente ácida/permuta de aniões macroporoso,
levado à temperatura de 50 °C. Esta temperatura é necessária para impedir a precipitação dos ácidos gordos em
meio ácido. Os tensoactivos não-iónicos são extraídos do efluente por evaporação.
Os tensoactivos catiónicos susceptíveis de perturbar o ensaio de biodegradabilidade e o método analítico são
eliminados pelo permutador de catiões colocado por cima do permutador de aniões.

5.3.

Produtos químicos e equipamento

5.3.1.

Água desionizada

5.3.2.

Etanol, 95 % (v/v) C2H5OH (desnaturante admitido: metiletilcetona ou metanol)

5.3.3.

Mistura isopropanol/água (50/50 v/v):
— 50 partes de isopropanol, CH3CHOH.CH3, e
— 50 partes de água (5,3.1)

5.3.4.

Solução de monohidrogenocarbonato de amónio (60/40 v/v):
0,3 M de NH4HCO3 em 1 000 ml de uma mistura isopropanol/água constituída de 60 partes de isopropanol e
de 40 partes de água (5.3.1.)

5.3.5.

Permutador de catiões (KAT) fortemente ácido, resistente ao álcool (50-100 mesh)

5.3.6.

Permutador de aniões (AAT), macroporoso, Merck Lewatit MP 7080 (70-150 mesh) ou equivalente

5.3.7.

Ácido clorídrico, 10 % HCl (p/p).

5.3.8.

Balão de fundo redondo de 2 000 ml com esmerilado cónico e condensador de refluxo

5.3.9.

Cadinho filtrante de 90 mm de diâmetro (que possa ser aquecido) para filtros em papel

5.3.10. Frasco de vácuo de 2 000 ml
5.3.11. Colunas de permutadores com câmara de aquecimento e torneira: tubo interior de 60 mm de diâmetro e de
450 mm de altura (figura 4)
5.3.12. Banho-maria
5.3.13. Estufa de secagem em vazio
5.3.14. Termóstato
5.3.15. Evaporador rotativo

5.4.

Preparação do extracto e separação dos agentes não-iónicos

5.4.1.

Preparação do extracto
A quantidade de tensoactivos necessária para o ensaio de biodegradabilidade é de cerca de 25 g de BiAS.
Aquando da preparação dos extractos para os ensaios de biodegradabilidade, a quantidade de produto utilizada
será limitada a 2 000 g no máximo. Deste modo, pode ser necessário recomeçar a operação várias vezes a fim
de obter uma quantidade suficiente para o ensaio de biodegradabilidade.
A experiência demonstrou que uma série de extracções limitadas é preferível a uma única extracção de uma
grande quantidade de produto.
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Isolamento dos componentes solúveis no álcool
Juntar 250 g do detergente sintético a analisar a 1 250 ml de etanol e levar a mistura até à ebulição, submetendo-se, em seguida, ao refluxo durante uma hora, agitando. Filtrar a solução alcoólica quente num cadinho
filtrante de poros largos, levado à temperatura de 50.o C, e filtrar rapidamente. Lavar o frasco e o cadinho
filtrante com cerca de 200 ml de etanol quente. Recolher o filtrado e a lavagem do filtro num frasco a vácuo.
Quando os produtos a analisar são pastas ou líquidos, assegurar-se de que a amostra não contém mais de 25 g
de tensoactivos aniónicos e de 35 g de sabão. Evaporar esta amostra pesada até à dessecação completa.
Dissolver o resíduo em 500 ml de etanol e proceder como indicado acima. No caso de pós de fraca densidade
aparente (< 300 g/l), é recomendado aumentar a proporção de etanol na relação 20:1.
Evaporar o filtrado de etanol até à dessecação completa, de preferência por meio de um evaporador rotativo.
Repetir a operação se for necessária uma maior quantidade de extracto. Dissolver o resíduo em 5 000 ml de
uma mistura isopropanol/água.

5.4.3.

Preparação das colunas permutadoras de iões

COLUNA PERMUTADORA DE CATIÕES
Colocar 600 ml de resina permutadora de catiões (5.3.5.) num copo de 3 000 ml e cobrir juntando 2 000 ml
de ácido clorídrico (5.3.7.). Deixar repousar durante pelo menos duas horas, agitando de tempos a tempos.
Decantar o ácido e transferir a resina para a coluna (5.3.2011.) por meio de água desionizada. A coluna deve
possuir um tampão em lã de vidro. Lavar a coluna com a água desionizada a um débito de 10-30 ml/min, até
que o produto de eluição esteja isento de cloro.
Arrastar a água com 2 000 ml de uma mistura isopropanol/água (5,3.3.) a um débito de 10-30 ml/min. A
coluna de permutadores está pronta para utilização.

COLUNA PERMUTADORA DE ANIÕES
Colocar 600 ml de resina permutadora de aniões (5.3.6) num recipiente e cobri-la na totalidade juntando
2 000 ml de água desionizada. Deixar a resina inchar durante pelo menos duas horas. Transferir a resina para a
coluna com a água desionizada. A coluna deve possuir um tampão em lã de vidro.
Lavar a coluna com uma solução de monohidrogenocarbonato de amónio 0,3 M (5,30,4) até que esteja isenta
de cloreto, o que requer cerca de 5 000 ml de solução. Lavar em seguida com 2 000 ml de água desionizada.
Arrastar a água com 2 000ml de uma mistura isopropanol/água (5.3.3.) a um débito de 10-30 ml/min. A
coluna de permutadores está agora sob forma OH e pronta para utilização.

5.4.4.

Processo de permuta de aniões
Montar as colunas de permutadores por forma a que a coluna de permutadores de catiões se encontre em cima
da coluna de permutadores de aniões. Levar as colunas à temperatura de 50 °C por meio de um termóstato.
Aquecer 5 000 ml da solução obtida no ponto 5.4.2. até 60 °C e passar a solução através do grupo de permutadores a um débito de 20 ml/min. Lavar as colunas com 1 000 ml de uma mistura quente de isopropanol/
/água (5.3.3.).
Para obter os tensoactivos não-iónicos, recolher o eluido e a lavagem do filtro fazendo evaporá-los até à dessecação completa, de preferência por meio de um evaporador rotativo. O resíduo contém o BiAS. Juntar água
desionizada até à obtenção de um volume determinado e dosear o teor em BiAS, na aliquota. A solução é utilizada como solução fundamental dos tensoactivos não-iónicos para o ensaio de biodegradabilidade. A solução
deve ser mantida a uma temperatura inferior a 5 °C.

5.4.5.

Regeneração das resinas permutadoras de iões
O permutador de catiões deita-se fora depois da utilização.
Regenera-se a resina permutadora de aniões, fazendo passar na coluna cerca de 5 000-6 000 ml de uma
solução de monohidrogenocarbonato de amónio (5.3.4) a um débito de cerca de 10 ml/min até que o eluido
esteja isento de tensoactivos aniónicos (ensaio com azul de metileno). Lavar em seguida o permutador de aniões
com uma mistura de 2 000 ml de isopropanol/água (5.3.3). O permutador de aniões pode ser de novo utilizado.

8.4.2004

8.4.2004

PT

Jornal Oficial da União Europeia
Figura 1
Instalação de lama activada: panorâmica

A. Recipiente de armazenagem
B. Bomba doseadora
C. Cuba de arejamento (capacidade de três litros)
D. Decantador
E. Bomba de ar comprimido
F. Recipiente de recolha
G. Arejador (vidro poroso)
H. Rotâmetro para o ar
I. Ar
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Figura 2
Instalação de lama activada: pormenor
(dimensões em milímetros)

A. Nível do líquido
B. PVC rígido
C. Vidro ou matéria plástica resistente à água (PVC rígido)
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Figura 3
Cálculo de biodegradabilidade — Teste de confirmação

A. Período inicial
B. Período utilizado para o cálculo (vinte e um dias)
C. Tensoactivo rapidamente biodegradável
D. Tensoactivo dificilmente biodegradável
E. Biodegradabilidade ( %)
F. Tempo (dias)
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Figura 4
Coluna permutadora com câmara de aquecimento
(dimensões em milímetros)
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Figura 5
Equipamento de dessorção (gas stripping)
(dimensões em milímetros)
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REGULAMENTO (CE) N.o 649/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril 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 8 de Abril de
2004.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 7 de Abril 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 7 de Abril 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

104,4
48,9
120,5
124,3
99,5

0707 00 05

052
204
999

104,6
132,9
118,8

0709 10 00

220
999

56,4
56,4

0709 90 70

052
204
999

91,5
71,7
81,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
388
400
600
624
999

49,5
43,4
55,7
45,3
44,2
47,2
48,2
58,7
49,0

0805 50 10

052
400
999

40,0
52,1
46,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

50,7
82,5
120,9
100,2
76,7
68,4
75,3
75,4
79,7
122,0
85,2

0808 20 50

388
512
524
528
999

77,9
71,5
80,3
68,6
74,6

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 650/2004 DA COMISSÃO
de 6 de Abril de 2004
que fixa valores unitários para a determinação do valor aduaneiro de certas mercadorias perecíveis
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código
Aduaneiro Comunitário (1),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissão, de 2 de Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2913/92, que
estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 173.o,
Considerando o seguinte:
(1)

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

(CEE) n.o
periódica
produtos
26 desse

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores unitários referidos no n.o 1 do artigo 173.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 são fixados conforme se indica no
quadro em anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 9 de Abril de
2004.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(1) JO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2700/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 311 de 12.12.2000, p. 17).
(2) JO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2286/2003 (JO L 343
de 31.12.2003, p. 1).
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ANEXO
Designação das mercadorias

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido

Rubrica
Espécies, variedades, código NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Batatas temporãs
0701 90 50

45,90

341,74

423,32

30,58

1.30

Cebolas (excepto cebolas de semente)
0703 10 19

40,96

304,96

377,75

27,29

1.40

Alhos

137,07

1 020,55

1 264,17

91,33

0703 20 00
1.50

Alho francês
ex 0703 90 00

66,37

494,17

612,14

44,22

1.80

Couve branca e couve roxa
0704 90 10

97,85

728,57

902,49

65,20

1.90

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

61,43

457,39

566,58

40,93

1.100

Couve-da-china
ex 0704 90 90

49,54

368,86

456,91

33,01

1.130

Cenouras
ex 0706 10 00

33,21

247,27

306,30

22,13

1.140

Rabanetes
ex 0706 90 90

71,58

532,96

660,19

47,69

1.160

Ervilhas (Pisum sativum)
0708 10 00

319,56

2 379,32

2 947,30

212,92

1.170

Feijões:

1.170.1

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

135,40

1 008,13

1 248,79

90,22

1.170.2

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

176,06

1 310,85

1 623,77

117,31

1.200

Espargos:

1.200.1

— Verdes
ex 0709 20 00

283,47

2 110,63

2 614,47

188,88

1.200.2

— Outros
ex 0709 20 00

500,68

3 727,91

4 617,82

333,60

1.210

Beringelas
0709 30 00

188,64

1 404,56

1 739,85

125,69

1.220

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

63,39

472,01

584,69

42,24

1.230

Cantarelos
0709 59 10

994,91

7 407,80

9 176,15

662,91

1.240

Pimentos doces ou pimentões
0709 60 10

224,94

1 674,86

2 074,67

149,88

1.270

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

124,32

925,67

1 146,64

82,84

2.30

Ananases, frescos
ex 0804 30 00

92,32

687,37

851,45

61,51
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Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido

Rubrica
Espécies, variedades, código NC

2.40

Abacates, frescos
ex 0804 40 00

2.50

Goiabas e mangas, frescas
ex 0804 50 00

2.60

Laranjas doces, frescas:

2.60.1

EUR

161,20

DKK

SEK

GBP

1 200,23

1 486,74

107,41

—

—

—

—

— Sanguíneas e semi-sanguíneas
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

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

—

—

—

—

2.60.3

— Outras
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

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

2.70.1

— Clementinas
ex 0805 20 10

113,94

848,40

1 050,92

75,92

2.70.2

— Monréales e satsumas
ex 0805 20 30

187,19

1 393,73

1 726,43

124,72

2.70.3

— Mandarinas e wilkings
ex 0805 20 50

62,79

467,52

579,13

41,84

2.70.4

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

74,05

551,38

683,00

49,34

2.85

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

100,27

746,55

924,76

66,81

2.90

Toranjas e pomelos, frescos:

2.90.1

— Brancos
ex 0805 40 00

49,74

370,35

458,76

33,14

2.90.2

— Rosa
ex 0805 40 00

54,29

404,24

500,74

36,17

2.100

Uvas de mesa
0806 10 10

125,91

937,48

1 161,27

83,89

2.110

Melancias
0807 11 00

55,71

414,80

513,82

37,12

63,74

474,59

587,88

42,47

131,45

978,71

1 212,34

87,58

2.120

Melões:

2.120.1

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

2.120.2

— Outros
ex 0807 19 00

2.140

Peras:

2.140.1

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

—

—

—

—

2.140.2

— Outras
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Damascos
ex 0809 10 00

608,11

4 527,80

5 608,66

405,18

2.160

Cerejas

338,62

2 521,26

3 123,13

225,62

0809 20 95
8092 00 50
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Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido

Rubrica
Espécies, variedades, código NC

EUR

DKK

SEK

GBP

2.170

Pêssegos
0809 30 90

136,94

1 019,64

1 263,04

91,25

2.180

Nectarinas
ex 0809 30 10

114,51

852,64

1 056,18

76,30

2.190

Ameixas
0809 40 05

93,67

697,41

863,89

62,41

2.200

Morangos
0810 10 00

116,78

869,54

1 077,11

77,81

2.205

Framboesas
0810 20 10

304,95

2 270,57

2 812,58

203,19

2.210

Mirtilos (frutos do Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

1 278,15

9 516,74

11 788,53

851,63

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

145,75

1 085,21

1 344,27

97,11

2.230

Romãs
ex 0810 90 95

315,50

2 349,12

2 909,89

210,22

2.240

Dióspiros (compreendendo Sharon)
ex 0810 90 95

283,21

2 108,70

2 612,07

188,70

2.250

Lechias
ex 0810 90 30

—

—

—

—
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REGULAMENTO (CE) N.o 651/2004 DA COMISSÃO
de 6 de Abril de 2004
relativo à suspensão da pesca do linguado legítimo pelos navios arvorando pavilhão da Bélgica
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime
de controlo aplicável à política comum das pescas (1), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 21.o,

rando pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica, atingiram a quota atribuída para 2004. A Bélgica proibiu a
pesca desta unidade populacional a partir de 20 de
Março de 2004. É, por conseguinte, conveniente reter
essa data,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 2287/2003 do Conselho, de 19
de Dezembro de 2003, que fixa, para 2003, em relação
a determinadas unidades populacionais de peixes ou
grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca e as respectivas condições aplicáveis nas
águas comunitárias e, para os navios de pesca comunitários, nas águas em que são necessárias limitações de
capturas (2), estabelece quotas de linguado legítimo para
2004.
Para assegurar o respeito das disposições relativas às
limitações quantitativas das capturas de uma unidade
populacional submetida a quota, é necessário que a
Comissão fixe a data em que se considera que as
capturas efectuadas por navios arvorando pavilhão de
um Estado-Membro esgotaram a quota atribuída.
De acordo com as informações comunicadas à
Comissão, as capturas de linguado legítimo nas águas
das zonas CIEM VII h, j, k, efectuadas por navios arvo-

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas de linguado legítimo nas águas
das zonas CIEM VII h, j, k, efectuadas pelos navios arvorando
pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica, esgotaram a quota
atribuída à Bélgica para 2004.
É proibida a pesca de linguado legítimo nas águas das zonas
CIEM VII h, j, k, por navios arvorando pavilhão da Bélgica ou
registados na Bélgica, assim como a manutenção a bordo, o
transbordo e o desembarque desta unidade populacional capturada pelos referidos navios após a data de aplicação do presente
regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável com efeitos desde 20 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 6 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Jörgen HOLMQUIST

Director-Geral da Pesca

(1) JO L 261 de 20.10.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1954/2003 (JO L 289
de 7.11.2003, p. 1).
(2) JO L 344 de 31.12.2003, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 652/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que rectifica o Regulamento (CE) n. 362/2004 da Comissão, que abre um contingente pautal preferencial de importação de açúcar de cana em bruto proveniente dos países ACP para o abastecimento das refinarias no período compreendido entre 1 de Março de 2004 e 30 de Junho de 2004
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Em consequência, é necessário rectificar o Regulamento
(CE) n.o 362/2004 e suprimir a referência ao número de
ordem, com efeitos a partir da data de aplicação do regulamento supramencionado.

(3)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), e, nomeadamente, o n.o 6 do seu artigo 39.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 362/2004 da Comissão (2)
indica um número de ordem incorrecto para o contingente aberto pelo mesmo regulamento. Com efeito, esse
número é diferente do já previsto, para todos os contingentes de açúcar preferencial especial das campanhas de
comercialização de 2003/2004, 2004/2005 e 2005/
/2006, no segundo parágrafo do artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003 da Comissão, de 30 de Junho
de 2003, que estabelece, para as campanhas de comercialização de 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, as
normas de execução para importação de açúcar de cana,
no âmbito de determinados contingentes pautais e
acordos preferenciais e que altera os Regulamentos (CE)
n.o 1464/95 e (CE) n.o 779/96 (3).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
É suprimido o segundo parágrafo do artigo 1.o do Regulamento
(CE) n.o 362/2004.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável a partir de 1 de 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 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 39/2004 da Comissão
(JO L 6 de 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 63 de 28.2.2004, p. 18.
(3) JO L 162 de 1.7.2003, p. 25. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 96/2004 (JO L 15 de 22.1.2004, p. 3).
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REGULAMENTO (CE) N.o 653/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
relativo à abertura de um concurso, com o número 51/2004 CE, para adjudicação de álcool de
origem vínica com vista a novas utilizações industriais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (1), e, nomeadamente, o
seu artigo 33.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

O Regulamento (CE) n.o 1623/2000 da Comissão, de 25
de Julho de 2000, que fixa, no respeitante aos mecanismos de mercado, as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 que estabelece a organização
comum do mercado vitivinícola (2), fixa, entre outras, as
regras de execução relativas ao escoamento das existências de álcool constituídas na sequência das destilações
referidas nos artigos 27.o, 28.o e 30.o do Regulamento
(CE) n.o 1493/1999 e na posse dos organismos de intervenção.
É conveniente proceder, em conformidade com o artigo
80.o do Regulamento (CE) n.o 1623/2000, a concursos
para adjudicação de álcool de origem vínica com vista a
novas utilizações industriais a fim de reduzir as existências de álcool vínico comunitário e permitir a realização
na Comunidade de projectos industriais de dimensões
reduzidas ou a transformação em mercadorias destinadas
à exportação para fins industriais. O álcool vínico comunitário armazenado pelos Estados-Membros é composto
de quantidades provenientes das destilações referidas nos
artigos 27.o, 28.o e 30.o do Regulamento (CE) n.o 1493/
/1999.
Desde 1 de Janeiro de 1999 e nos termos do Regulamento (CE) n.o 2799/98 do Conselho, de 15 de
Dezembro de 1998, que estabelece o regime agromonetário do euro (3), os preços das propostas e as garantias
devem ser expressos em euros e os pagamentos efectuados igualmente nesta moeda.
É oportuno fixar preços mínimos para a apresentação
das propostas, diferenciados de acordo com o tipo de
utilização final.

(1) JO L 179 de 14.7.1999, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1795/2003 da Comissão
(JO L 262 de 14.10.2003, p. 13).
(2) JO L 194 de 31.7.2000, p. 45. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1710/2003 (JO L 243
de 27.9.2003, p. 98).
(3) JO L 349 de 24.12.1998, p. 1.

Procede-se à venda, por concurso com o número 51/2004 CE,
de álcool de origem vínica com vista a novas utilizações industriais. O álcool é proveniente das destilações referidas nos
artigos 27.o, 28.o e 30.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 e
encontra-se na posse do organismo de intervenção francês.
O volume colocado à venda diz respeito a 100 000 hectolitros
de álcool a 100 % vol. Os números das cubas, os locais de
armazenamento e o volume de álcool a 100 % vol contido em
cada cuba constam do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o
A venda realiza-se em conformidade com as disposições dos
artigos 79.o, 81.o, 82.o, 83.o, 84.o, 85.o, 95.o, 96.o, 97.o, 100.o e
101.o do Regulamento (CE) n.o 1623/2000 e do artigo 2.o do
Regulamento (CE) n.o 2799/98.

Artigo 3.o
1. As propostas devem ser apresentadas junto do organismo
de intervenção detentor do álcool em causa:
Onivins-Libourne, Délégation nationale
17, avenue de la Ballastière,
boîte postale 231
F-33505 Libourne Cedex
Telefone: (33-5) 57 55 20 00
Telex: 57 20 25
Fax: (33-5) 57 55 20 59
ou enviadas para o endereço deste organismo de intervenção
através de carta registada.
2. As propostas serão enviadas num sobrescrito fechado
com a indicação «Apresentação de propostas-adjudicação para
novas utilizações industriais, número 51/2004 CE», sendo este
sobrescrito colocado dentro de outro sobrescrito endereçado ao
organismo de intervenção em causa.
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3.
As propostas devem chegar ao organismo de intervenção
em causa o mais tardar no dia 28 de Abril de 2004 às 12 horas
(hora de Bruxelas).
4.
Cada proposta deve ser acompanhada da prova da constituição, junto do organismo de intervenção detentor do álcool
em causa, de uma garantia de participação de 4 euros por
hectolitro de álcool a 100 % vol.
Artigo 4.o
Os preços mínimos das propostas são de 6,80 euros por hectolitro de álcool a 100 % vol destinado ao fabrico de levedura de
padaria, de 26 euros por hectolitro de álcool a 100 % vol destinado ao fabrico de produtos químicos do tipo aminas e cloral
para exportação, de 32 euros por hectolitro de álcool a 100 %
vol destinado ao fabrico de água-de-colónia para exportação e
de 7,50 euros por hectolitro de álcool a 100 % vol destinado a
outras utilizações industriais.

L 104/45
Artigo 5.o

As formalidades relativas à colheita de amostras foram definidas
no artigo 98.o do Regulamento (CE) n.o 1623/2000. O preço
das amostras é de 10 euros por litro.
O organismo de intervenção presta todas as informações
necessárias quanto às características dos álcoois a adjudicar.
Artigo 6.o
O montante da garantia de execução é de 30 euros por hectolitro de álcool a 100 % vol.
Artigo 7.o
O presente regulamento entra em vigor na data 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 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
CONCURSO NÚMERO 51/2004 CE PARA ADJUDICAÇÃO DE ÁLCOOL COM VISTA A NOVAS
UTILIZAÇÕES INDUSTRIAIS
Local de armazenamento, volume e características do álcool a adjudicar

Estado-Membro

França

Número das
cubas

Localização

Onivins-Longuefuye
F-53200 Longuefuye

Onivins-Port La Nouvelle
Av. Adolphe Turel, BP 62
F-11210 Port La Nouvelle

Total

Volume em
hectolitros de
álcool a 100 %
vol

Referência Regulamento (CE) n.o
1493/1999,
artigo

Tipo de álcool

Título alcoométrico (em % vol)

20

22 410

27

Bruto

+ 92

4

22 555

27

Bruto

+ 92

10

22 310

28

Bruto

+ 92

15

15 155

28

Bruto

+ 92

37

550

28

Bruto

+ 92

37

8 100

30

Bruto

+ 92

37

165

27

Bruto

+ 92

36

120

28

Bruto

+ 92

36

8 610

30

Bruto

+ 92

36

25

27

Bruto

+ 92

100 000
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REGULAMENTO (CE) N.o 654/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que altera o Regulamento (CE) n. 144/2004 no que respeita à quantidade abrangida pelo concurso
permanente para a venda no mercado interno de trigo mole na posse do organismo de intervenção
francês
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 144/2004 é alterado do seguinte
modo:

O Regulamento (CE) n.o 144/2004 da Comissão (2) abriu
um concurso permanente para a venda no mercado
interno de 200 000 toneladas de trigo mole na posse do
organismo de intervenção francês.

1. No n.o 1 do artigo 1.o, «200 000 toneladas» é substituído
por «367 308 toneladas».

Dada a situação actual do mercado, a quantidade de
trigo mole na posse do organismo francês posta à venda
no mercado interno comunitário deve ser aumentada
para 367 308 toneladas.

Artigo 2.o

2. No título do anexo, «200 000 toneladas» é substituído por
«367 308 toneladas».

O presente regulamento entra em vigor na data 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 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 181 de 1.7.1992, p. 21. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1104/2003 (JO L 158
de 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 24 de 29.1.2004, p. 36.
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REGULAMENTO (CE) N.o 655/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que altera o Regulamento (CE) n. 466/2001 no que diz respeito à presença de nitratos em
alimentos para lactentes e crianças jovens
o

(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

É adequado, para efeitos de protecção da saúde de
lactentes e de crianças jovens, que constituem um grupo
populacional vulnerável, estabelecer um teor máximo
reduzido, alcançável através de uma selecção rigorosa
das matérias-primas utilizadas no fabrico de alimentos à
base de cereais e de alimentos para bebés.

(5)

A Directiva 2002/63/CE da Comissão (5) estabelece
métodos de amostragem comunitários para o controlo
oficial de resíduos de pesticidas no interior e à superfície
de produtos de origem vegetal ou animal e revoga a
Directiva 79/700/CEE (6). As disposições da referida
directiva são adequadas para o processo de amostragem
destinado ao controlo oficial de nitratos.

(6)

O Regulamento (CE) n.o 466/2001 deve ser alterado em
conformidade.

(7)

As medidas previstas no presente regulamento 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 o Regulamento (CEE) n.o 315/93 do Conselho,
de 8 de Fevereiro de 1993, que estabelece procedimentos
comunitários para os contaminantes presentes nos géneros
alimentícios (1) e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 2.o,

Após consulta do Comité Científico da Alimentação Humana,

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 466/2001 da Comissão (2) fixa
os teores máximos de certos contaminantes presentes
nos géneros alimentícios, incluindo alimentos destinados
a lactentes e crianças jovens, abrangidos pela Directiva
96/5/CE, de 16 de Fevereiro de 1996, relativa aos
alimentos à base de cereais e aos alimentos para bebés
destinados a lactentes e crianças jovens (3).

De acordo com o Regulamento (CE) n.o 466/2001,
devem ser fixados até 5 de Abril de 2004 teores
máximos específicos de contaminantes presentes em
alimentos destinados a lactentes e crianças jovens.

O Regulamento (CE) n.o 466/2001, alterado pelo Regulamento (CE) n.o 563/2002 (4), fixa os teores máximos de
nitratos em determinados produtos hortícolas em
resposta ao parecer de 1995 do Comité Científico da
Alimentação Humana. No sentido de proteger a saúde
pública e tendo em conta, nomeadamente, a possível
associação com a formação de substâncias cancerígenas,
como as nitrosaminas, o teor de nitratos deverá ser reduzido a um valor tão baixo quanto razoavelmente
possível.

(1) JO L 37 de 13.2.1993, p. 1. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1882/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho
(JO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 77 de 16.03.2001, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 455/2004 (JO L 74 de
12.3.2004, p. 11).
(3) JO L 49 de 28.2.1996, p. 17. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2003/13/CE (JO L 41 de 14.12.2003, p.
33).
4
( ) JO L 86 de 3.4.2002, p. 5.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo I do Regulamento (CE) n.o 466/2001 é alterado em
conformidade com o anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável a partir de 1 de Outubro de 2004.
Não é aplicável aos produtos que foram colocados no mercado
antes de 1 de Outubro de 2004, em conformidade com as
disposições aplicáveis. O ónus da prova da data na qual os
produtos foram colocados no mercado incumbe ao operador
da empresa do sector alimentar.
(5) JO L 187 de 16.7.2002, p. 30.
(6) JO L 207 de 15.8.1979, p. 26.
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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 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão

ANEXO
Na secção 1, «Nitratos», do anexo I é aditado o seguinte ponto 1.5:

Produto

«1.5. Alimentos para bebés e alimentos
à base de cereais destinados a
lactentes e crianças jovens (1) (2)

Teor máximo
(mg NO3/kg)

200

Método de amostragem

Método de análise
de referência

Directiva 2002/63/CE (mesmas disposições que as previstas para alimentos
transformados de origem vegetal e de
origem animal)

(1) Alimentos para bebés e alimentos à base de cereais destinados a lactentes e a crianças jovens, como definidos no artigo 1.o da Directiva 96/5/CE relativa aos alimentos à base de cereais e aos alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças jovens. O teor
máximo aplica-se aos produtos propostos prontos para consumo ou reconstituídos de acordo com as instruções dos fabricantes.
(2) A Comissão reanalisará os teores máximos de nitratos presentes nos alimentos para lactentes e crianças jovens até 1 de Abril de
2006, tendo em consideração o progresso em termos de conhecimentos científicos e tecnológicos.»
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REGULAMENTO (CE) N.o 656/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que altera o Regulamento (CEE) n. 752/93 que estabelece normas de execução do Regulamento
(CEE) n.o 3911/92 do Conselho relativo à exportação de bens culturais
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 3911/92 do
Conselho, de 9 de Dezembro de 1992, relativo à exportação de
bens culturais (1), e, nomeadamente, o seu artigo 7.o,
Após consulta do Comité Consultivo dos Bens Culturais,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CEE) n.o 752/93 da Comissão, de 30 de
Março de 1993, que estabelece normas de execução do
Regulamento (CEE) n.o 3911/92 do Conselho relativo à
exportação de bens culturais (2), estabeleceu o modelo de
autorização normal de exportação aplicável às categorias
de bens culturais especificadas no anexo do Regulamento
(CEE) n.o 3911/92. No entanto, este formulário não
estava adaptado à fórmula-quadro das Nações Unidas
para os documentos comerciais e levantava certos
problemas práticos de aplicação.

(2)

Convém, portanto, estabelecer um novo modelo de
formulário adaptado à fórmula-quadro das Nações
Unidas para os documentos comerciais. Convém igualmente que o formulário seja acompanhado de notas
explicativas, para que os interessados possam preenchê-lo de forma correcta e uniforme.

(3)

O Regulamento (CEE) n.o 752/93 prevê que o formulário
seja preenchido por um processo mecânico ou electrónico, ou então manualmente. Para reduzir a carga administrativa, convém prever, em relação aos Estados-Membros que pretendem tirar partido desta possibilidade
e que dispõem dos meios técnicos necessários, a sua
apresentação por via electrónica.

(4)

(5)

Convém prever, para assegurar que a autoridade emissora receba o exemplar n.o 3 do formulário, que a
estância aduaneira de saída do território aduaneiro da
Comunidade envie directamente esse exemplar a esta
autoridade, e não ao exportador ou ao seu representante,
tal como estabelecido nas disposições actuais,
Convém, por conseguinte, alterar o Regulamento (CEE)
n.o 752/93 em conformidade,

(1) JO L 395 de 31.12.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003 (JO L 122 de
16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 177 de 31.3.1993, p. 24. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1526/98 (JO L 201 de 17.7.1998, p. 47).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CEE) n.o 752/93 é alterado do seguinte modo:
1. No n.o 3 do artigo 3.o, a primeira frase passa a ter a seguinte
redacção:
«3. Os formulários serão impressos ou apresentados por
via electrónica e preenchidos na língua oficial da Comunidade designada pelas autoridades competentes do Estado-Membro de emissão.».
2. No n.o 1 do artigo 6.o, a primeira frase passa a ter a seguinte
redacção:
«1. O requerente preencherá as casas 1, 3, 6 a 21, 24 e,
se for caso disso, 25 do pedido e de todos os exemplares,
excepto a ou as casas cuja impressão prévia tenha sido autorizada.».
3. O artigo 8.o é alterado do seguinte modo:
a) No n.o 1, o primeiro parágrafo passa a ter a seguinte
redacção:
«1. A estância aduaneira competente para a admissão
da declaração de exportação verificará que os elementos
constantes da declaração de exportação ou, se aplicável,
do livrete ATA, correspondem aos que constam da autorização de exportação e que uma referência a esta última
é feita na casa 44 da declaração de exportação ou no
talão do livrete ATA.».
b) No n.o 2, a primeira frase passa a ter a seguinte redacção:
«2. Após ter preenchido a casa 23 dos exemplares 2 e
3, a estância aduaneira competente para a aceitação da
declaração de exportação entrega ao declarante ou ao
seu representante o exemplar destinado ao titular.».
c) No n.o 3, a última frase passa a ter a seguinte redacção:
«A estância aporá o seu carimbo na casa 26 e enviá-lo-á
à autoridade emissora.».
4. No n.o 3 do artigo 16.o, a primeira frase passa a ter a
seguinte redacção:
«3. O formulário de autorização será impresso ou apresentado em formato electrónico numa das línguas oficiais da
Comunidade.».
5. O anexo I é substituído pelo texto que figura no anexo do
presente regulamento.
Artigo 2.o
As autorizações de exportação emitidas até 30 de Junho de
2004 permanecem válidas até 30 de Junho de 2005.
Artigo 3.o
O presente regulamento entrará em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
Será aplicável a partir de 1 de Julho 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 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão
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MODELO DE FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO MANUAL
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NOTAS EXPLICATIVAS

1. Considerações gerais
1.1. Em conformidade com as disposições do Regulamento (CEE) n.o 3911/92 do Conselho, de 9 de Dezembro de
1992, é exigida uma autorização para a exportação de bens culturais tendo em vista proteger o património cultural
dos Estados-Membros.
No Regulamento (CEE) n.o 752/93 da Comissão, de 30 de Março de 1993, está previsto o formulário para estabelecimento da autorização normal de exportação, que se destina a assegurar um controlo uniforme da exportação de
bens culturais nas fronteiras externas da Comunidade.
O Regulamento (CEE) n.o 1526/98 da Comissão, de 16 de Julho de 1998, prevê, por seu lado, outros dois tipos de
autorizações de exportação, designadamente:
— as autorizações abertas específicas, que podem ser emitidas para bens culturais específicos que possam ser
exportados temporariamente da Comunidade numa base regular para serem utilizados ou exibidos exposições
num país terceiro.
— as autorizações abertas gerais, que podem ser emitidas a museus ou a outras instituições para cobrir a exportação temporária de qualquer bem pertencente às suas colecções permanentes que possa ser exportado temporariamente da Comunidade numa base regular para exibição num país terceiro,
1.2. O formulário de autorização normal de exportação, em três exemplares, deve ser preenchido de forma legível e
indelével, de preferência por meios mecânicos ou electrónicos. Caso seja preenchido manualmente, deve ser preenchido a tinta e em letra de imprensa. Não deve conter rasuras, emendas nem outras alterações.
1.3. As casas não preenchidas devem ser riscadas para que nada possa ser posteriormente acrescentado.
Os exemplares devem conter na margem lateral esquerda um número de ordem e a indicação da respectiva função,
destinados a identificá-los. Devem ser ordenados no maço da seguinte forma:
— exemplar n.o 1: pedido a conservar pela autoridade emissora (indicar a autoridade competente em cada Estado-Membro); em caso de listas suplementares, há que utilizar o número necessário de exemplares n.o 1, incumbindo às autoridades competentes pela emissão determinar se importa emitir uma ou mais autorizações de
exportação;
— exemplar n.o 2: deve ser apresentado, em apoio da declaração de exportação, à estância aduaneira de exportação
e que deve ser conservado pelo requerente titular, após aposição do carimbo de tal estância;
— exemplar n.o 3: deve ser apresentado à estância aduaneira de exportação e deve acompanhar a remessa até à
estância aduaneira de saída do território aduaneiro da Comunidade; depois de o ter visado, a estância aduaneira
de saída deve devolver o exemplar n.o 3 à autoridade emissora.

2. Rubricas
Casa 1: Requerente: nome ou firma, assim como o endereço completo da residência ou da sede social.
Casa 2: Autorização de exportação: espaço reservado às autoridades competentes.
Casa 3: Destinatário: nome e endereço completo do destinatário, assim como indicação do país terceiro de destino do
bem exportado a título definitivo ou temporário.
Casa 4: indicar se a exportação é definitiva ou temporária.
Casa 5: Organismo emissor: designação da autoridade competente e do Estado-Membro que emite a autorização.
Casa 6: Representante do requerente: a completar só se o requerente recorrer a um representante mandatado.
Casa 7: Proprietário do objecto/dos objectos): nome e endereço.
Casa 8: Designação em conformidade com o anexo ao Regulamento (CEE) n.o 3911/92. Categorias do(s) bem (bens)
cultural (culturais): Estes bens estão classificados por categorias enumeradas de 1 a 14. Indicar somente o número correspondente.
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Casa 9: Descrição do bem cultural/dos bens culturais: Precisar a natureza exacta do bem (por exemplo pintura, escultura,
baixo relevo, matriz negativa ou cópia positiva de filmes, móveis e objectos, instrumentos de música) e descrever de
modo objectivo a representação do bem.
— Para os objectos da categoria 12: precisar o tipo de colecção e/ou a origem geográfica.
— Para as colecções e espécimes de ciências naturais: precisar a designação científica.
— Para as colecções de materiais arqueológicos que abrangem um elevado número de objectos: é suficiente apresentar
uma descrição genérica, que deverá ser acompanhada por um atestado ou certificado do organismo ou da instituição
científica ou arqueológica e por uma listagem dos objectos.
Se o espaço não for suficiente para descrever os objectos, o requerente pode acrescentar as folhas necessárias para o
efeito.
Casa 10: Código NC: mencionar a título indicativo o código da Nomenclatura Combinada.
Casa 11: Número/quantidade: precisar o número de bens, nomeadamente se estes constituírem um conjunto.
Para os filmes, indicar o número de bobinas, o formato e a metragem.
Casa 12: Valor em moeda nacional: indicar o valor do bem em divisa nacional.
Casa 13: Motivo da exportação do bem cultural ou dos bens culturais/Motivação do pedido de autorização: precisar se o
bem a exportar foi vendido ou se se destina a eventual venda, exposição, peritagem, reparação ou a outro uso, bem
como se a sua devolução é obrigatória.
Casa 14: Título ou tema: se não houver título preciso, indicar o tema, fazendo uma descrição sucinta da representação
do bem ou, no caso dos filmes, do assunto tratado.
Para os instrumentos científicos ou outros objectos cuja especificação não é possível, preencher somente a casa 9.
Casa 15: Dimensão: a dimensão (em centímetros) do(s) bem (bens) e eventualmente do respectivo suporte.
Para as formas complexas ou especiais, indicar as dimensões com a seguinte ordem: A ×L × P (altura, largura, profundidade).
Casa 16: Datado de: na ausência de uma data exacta, indicar o século, a parte do século (primeiro quarto, primeira
metade) ou o milénio (nomeadamente categorias 1 ou 6).
Para as antiguidades com limite temporário previsto (mais de 50 ou 100 anos ou entre 50 e 100 anos), para os quais a
indicação do século não é suficiente, especificar o ano, mesmo aproximadamente (por exemplo, cerca de 1890, aproximadamente 1950).
Para os filmes, na falta de data exacta, indicar a década.
No caso de conjuntos (arquivos e bibliotecas), indicar a data mais antiga e a mais recente.
Casa 17: Outras características: indicar outras informações referentes a aspectos formais do bem que possam ser úteis
para a sua identificação, como antecedentes históricos, condições de execução, anteriores proprietários, estado de conservação e de restauração bibliográfica, marcação ou código electrónico.
Casa 18: Documentos apensos/referências especiais de identificação: assinalar com um x as menções aplicáveis.
Casa 19: Autor, época ou atelier e/ou estilo: precisar o autor da obra, caso seja conhecido e esteja documentado. Se se
tratar de obras realizadas em colaboração ou de cópias, indicar o(s) autor(es) copiado(s), caso sejam conhecidos. Se a
obra for atribuída somente a um artista, indicar “atribuída a..... ”
Na ausência de indicação de autor, indicar o atelier, a escola ou o estilo (por exemplo, atelier de Velázquez, Escola de
Veneza, época Ming, estilo Luís XV ou estilo Vitoriano).
Para os documentos impressos, indicar o nome do editor. O local e o ano da edição.
Casa 20: Material e técnica: recomenda-se que nesta rubrica sejam indicados com a maior precisão possível os materiais
empregues e especificada a técnica utilizada (por exemplo, pintura a óleo, xilografia, desenho a carvão ou a lápis,
fundição por cera perdida, películas de nitrato, etc.)
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Casa 21 (exemplar 1): Pedido: a preencher obrigatoriamente pelo requerente ou seu representante, que se compromete
relativamente à exactidão das informações prestadas no pedido e nos documentos comprovativos apensos.
Casa 22: Assinatura e carimbo do organismo emissor: a preencher pela autoridade competente, precisando o local e a
data nos três exemplares da autorização.
Casa 23 (exemplares 2 e 3): Visto da estância aduaneira de exportação: a preencher pela estância aduaneira em que as
operações se efectuam e onde é apresentada a autorização de exportação.
Por estância aduaneira entende-se a estância onde é apresentada a declaração de exportação e onde são efectuadas as
formalidades de exportação.
Casa 24: Fotografia(s) do bem cultural/dos bens culturais: colar uma fotografia a cores, formato mínimo 9 cm × 12 cm).
Para facilitar a identificação dos objectos em três dimensões poderá ser solicitada uma fotografia das diferentes faces.
A autoridade competente deve validar a fotografia, apondo sobre a mesma a sua assinatura e o carimbo do organismo
emissor.
As autoridades competentes podem eventualmente exigir outras fotografias.
Casa 25: Folhas suplementares: indicar eventualmente o número de folhas suplementares utilizadas.
Casa 26: Estância aduaneira de saída: reservado à estância de saída.
Por estância aduaneira de saída entende-se a última estância aduaneira antes da saída dos bens do território aduaneiro da
Comunidade.»
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REGULAMENTO (CE) N.o 657/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que altera o Regulamento (CE) n. 2368/2002 do Conselho, relativo à aplicação do sistema de certificação do processo de Kimberley para o comércio internacional de diamantes em bruto
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2368/2002 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 2002, relativo à aplicação do
sistema de certificação do processo de Kimberley para o
comércio internacional de diamantes em bruto (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento n.o 101/2004 da
Comissão (2), e, nomeadamente, o seu artigo 20.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 20.o do Regulamento (CE) n.o 2368/2002 prevê
a alteração da lista de participantes no sistema de certificação do processo de Kimberley no anexo II.

(2)

Através do seu aviso de 1 de Abril de 2004, a presidência do sistema de certificação do processo de
Kimberley apresentou uma lista actualizada dos partici-

pantes no sistema. A actualização da lista diz respeito à
inserção, com o estatuto de participante, de Singapura e
à supressão do Líbano. Por conseguinte, o anexo II deve
ser alterado em conformidade,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo II do Regulamento (CE) n.o 2368/2002 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data 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 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Christopher PATTEN

Membro da Comissão

(1) JO L 358 de 31.12.2002, p. 28.
(2) JO L 15 de 22.1.2004, p. 20.
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ANEXO
«ANEXO II
Lista dos participantes no sistema de certificação do processo de Kimberley e autoridades competentes devidamente designadas, tal como referido nos artigos 2.o, 3.o, 8.o, 9.o, 12.o, 17.o, 18.o, 19.o e 20.o
ANGOLA

CANADÁ

Ministry of Geology and Mines
Rua Ho Chi Min
Luanda
Angola

— Internacional:

ARMÉNIA
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Ierevan
Arménia

AUSTRÁLIA
— Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Camberra ACT 2601
Austrália
— Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Camberra ACT 2601
Austrália

BIELORRÚSSIA
Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
República da Bielorrússia

Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Otava, Ontário K1A 0G2
Canadá
— Exemplares do certificado canadiano do Processo de Kimberley:
Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
Otava, Ontário Canadá
K1A 0E4
— Informações gerais:
Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Otava, Ontário Canadá
K1A 0E4

REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA
Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2ème étage
BP 1613 Bangui
República Centro-Africana

BOTSUANA
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botsuana

BRASIL
Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 3° andar
70065-900 Brasilia-DF
Brasil

BULGÁRIA
Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation
Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Bulgária

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Pequim
República Popular da China

HONG-KONG, Região Administrativa Especial da República Popular da
China
Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
People's Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
China

L 104/64

PT

Jornal Oficial da União Europeia

8.4.2004

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

HUNGRIA

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
República Democrática do Congo

Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and
Transport
Margit krt. 85
1024 Budapeste
Hungria

República do CONGO

ÍNDIA

Directorate General — Mines and Geology
Brazzaville
República do Congo

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
Índia

COSTA DO MARFIM
Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjã
Costa do Marfim

ISRAEL
Ministry of Industry and Trade
PO Box 3007
52130 Ramat Gan
Israel

CROÁCIA
Ministry of Economy
Zagrebe
República da Croácia

REPÚBLICA CHECA
Ministry of Finance
Letenska 15
Prague 1
República Checa

COMUNIDADE EUROPEIA

JAPÃO
— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tóquio
Japão
— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku
100-8901 Tóquio
Japão

Comissão Europeia
DG/Relações Externas/A/2
B-1040 Bruxelas

República da COREIA

GANA

— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seúl
Coreia

Precious Minerals Marketing Company (Ltd)
Diamond House
Kinbu Road
PO Box M. 108
Accra
Gana

— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Coreia

GUINÉ
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conacri
Guiné

República Democrática Popular do LAUS
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vienetiane
Laus

GUIANA
Geology and Mines Commission
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guiana

LESOTO
Commission of Mines and Geology
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesoto
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MALÁSIA

ESLOVÉNIA

Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malásia

Ministry of Finance
Customs Office Ljubljana
Branch Airport Brnik
Zgornji Brnik 130 D
4210 Brnik Aerodrom
República da Eslovénia

MAURÍCIA

ÁFRICA DO SUL

Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Maurícia

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Joanesburgo
África do Sul
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SRI LANKA
NAMÍBIA
Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namíbia

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

SUÍÇA
POLÓNIA
Ministry of Economy, Trade and Industry
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Varsóvia
Polónia

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Berna
Suíça

Território Aduaneiro Distinto de TAIWAN, PENGHU, KINMEN e
MATSU
ROMÉNIA
National Authority for Consumer Protection
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1
Bucharest
Roménia

Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan

TANZÂNIA
FEDERAÇÃO DA RÚSSIA
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscovo
Rússia

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salaam
Tanzânia

TAILÂNDIA
SERRA LEOA
Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown Serra Leoa

SINGAPURA
Ministry of Trade and Industry
100 High Street
#0901, The Treasury
Singapura 179434

Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Tailândia

TOGO
Directorate General — Mines and Geology
BP 356
216, Avenue Sarakawa
Lomé
Togo
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UCRÂNIA

VENEZUELA

— Ministério das Finanças
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev 04119
Ucrânia

Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal No. 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caracas
Venezuela

— International Department
Diamond Factory “Kristall”
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ucrânia
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
Emirados Árabes Unidos

VIETNAME
Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanói 10 000
Vietname
ZIMBABUÉ

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
U.S. Department of State
2201 C St., N.W.
Washington D.C.
Estados Unidos da América

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabué»

8.4.2004

8.4.2004

Jornal Oficial da União Europeia

PT

REGULAMENTO (CE) N.o 658/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que institui medidas de salvaguarda definitivas contra as importações de determinados citrinos
preparados ou conservados (nomeadamente mandarinas, etc.)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADE EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3285/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativo ao
regime comum aplicável às importações e que revoga o Regulamento (CE) n.o 518/94 (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2474/2000 (2), e, nomeadamente, os seus artigos 7.o e
16.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 519/94 do Conselho, de 7 de Março de 1994, relativo ao regime
comum aplicável às importações de certos países terceiros e que revoga os Regulamentos (CEE) n.o 1765/
/82, (CEE) n.o 1766/82 e (CEE) n.o 3420/83 (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 427/2003 (4), e, nomeadamente, os seus artigos 6.o e 15.o,
Após consulta do Comité Consultivo criado em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o
3285/94 e do Regulamento (CE) n.o 519/94, respectivamente,
Considerando o seguinte:

1. PROCESSO
(1)

Em 20 de Junho de 2003, o Governo espanhol informou a Comissão de que a evolução das importações de determinados citrinos preparados ou conservados (nomeadamente mandarinas, etc.)
parecia exigir a adopção de medidas de salvaguarda nos termos dos Regulamentos (CE) n.o 3285/94
e (CE) n.o 519/94, tendo apresentado informações que continham os elementos de prova disponíveis
tal como determinados com base no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 3285/94 e no artigo 8.o
do Regulamento (CE) n.o 519/94 e solicitado à Comissão que adoptasse medidas de salvaguarda nos
termos desses instrumentos.

(2)

A Espanha alegou que recentemente se tinha verificado o aumento rápido e substancial das importações do produto em causa, em termos absolutos e em termos relativos à produção e ao consumo
na Comunidade. A Espanha alegou ainda que o aumento do volume das importações na Comunidade Europeia tinha tido um impacto negativo sobre o nível dos preços na Comunidade, bem como
sobre a parte do mercado e o volume de vendas dos produtores comunitários, o que lhes tinha
causado um prejuízo grave. Além disso, instou a Comunidade a adoptar medidas de salvaguarda
com carácter urgente.

(3)

A Comissão informou todos os Estados-Membros desta situação, consultando-os sobre os termos e
as condições em que são efectuadas as importações, a sua evolução e a existência ou ameaça de um
prejuízo grave, bem como os diferentes aspectos da situação económica e comercial no que respeita
aos produtos comunitários em causa.

(4)

Em 11 de Julho de 2003, a Comissão deu início a um inquérito para apurar a existência de um
prejuízo grave ou de uma ameaça de prejuízo grave para os produtores comunitários de produtos
similares ou directamente concorrentes com o produto importado.

(5)

Em 7 de Novembro de 2003, na sequência de um inquérito preliminar, através do seu Regulamento
(CE) n.o 1964/2003 (5), a Comissão instituiu medidas de salvaguarda provisórias contra as importações de determinados citrinos preparados ou conservados (nomeadamente mandarinas, etc.)

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

349 de 31.12.1994, p. 53.
286 de 11.11.2000, p. 1.
67 de 10.3.1994, p. 89.
65 de 8.3.2003, p. 1.
290 de 8.11.2003, p. 3.
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(6)

A Comissão prosseguiu o inquérito no que respeita ao produto em causa e avisou oficialmente do
início do processo os produtores-exportadores e os importadores conhecidos como interessados,
bem como as respectivas associações, os representantes dos países de exportação e os produtores
comunitários.

(7)

Alguns produtores-exportadores, produtores comunitários e importadores apresentaram observações
por escrito. A Comissão concedeu uma audição a todas as partes interessadas que o solicitaram
dentro do prazo limite e que demonstraram a susceptibilidade de serem afectadas pelos resultados
do processo, invocando razões específicas para serem ouvidas. As observações apresentadas oralmente e por escrito pelas partes foram examinadas, tendo sido tomadas em consideração para estabelecer as conclusões definitivas. A Comissão procurou obter e verificou todas as informações que
considerou necessárias para efeitos de uma determinação definitiva.

2. RESULTADOS DO INQUÉRITO
2.1. PRODUTO EM CAUSA E PRODUTO SIMILAR DIRECTAMENTE CONCORRENTE

2.1.1. Produto em causa
(8)

Os produtos, em relação aos quais a Comissão foi informada de que a evolução das importações
parecia exigir a adopção de medidas de salvaguarda, são determinadas mandarinas preparadas ou
conservadas (incluindo as tangerinas e as satsumas), clementinas, wilkings e outros híbridos semelhantes de citrinos, sem adição de álcool, adicionados de açúcar (a seguir designado «o produto em
causa»).

(9)

O produto em causa está actualmente classificado nos códigos NC 2008 30 55 e 2008 30 75. Estes
códigos NC correspondem ao produto em causa em embalagens imediatas de conteúdo líquido
superior a 1 kg e de conteúdo líquido não superior a 1 kg, respectivamente.

(10)

O inquérito revelou que o produto em causa é obtido através do descasque e da segmentação em
gomos de determinadas variedades de pequenos citrinos (sobretudo satsumas), que são posteriormente emergidos numa calda de açúcar (entre 14 % e 16 %). O descasque e a segmentação em
gomos podem ser efectuadas manualmente ou através de máquinas.

(11)

O produto em causa é produzido em embalagens de diferentes dimensões a fim de satisfazer tanto a
procura no mercado de consumo como a da indústria alimentar e da restauração. A maior parte do
mercado de consumo é dominado pelas embalagens com um peso líquido de 312 g/(peso líquido
escorrido de 175 g), embora a parte das vendas das embalagens de 850 g/(480 g) esteja a
aumentar. As embalagens maiores, nomeadamente as de 2,65 kg/(1 500 g) e de 3,1 kg/(1 700 g),
são utilizadas pela indústria alimentar e pelo sector da restauração, sendo o formato de 2,65 kg o
mais vendido.

(12)

As satsumas, as clementinas e os outros citrinos de pequena dimensão são vulgarmente designados
pela denominação colectiva «mandarinas». A maior parte destas diferentes variedades de frutos pode
ser utilizada como frutos frescos ou para a produção de sumos ou de conservas. Todas estas variedades são similares e, com efeito, as mandarinas frescas (incluindo as tangerinas e as satsumas), as
clementinas, os wilkings e os outros híbridos semelhantes de citrinos estão classificados no mesmo
código NC de seis algarismos (0805 20).

(13)

Alguns produtores-exportadores alegaram que não só as mandarinas em conserva, mas todos os
frutos em conserva deveriam ser considerados como um único produto importado em causa.

(14)

A Comissão rejeitou este argumento e confirmou que há efectivamente uma diferença entre as
conservas de mandarinas e os outros tipos de conservas de frutas. Os frutos frescos que são utilizados para a obtenção de outros tipos de conservas estão classificados em outros códigos NC de seis
algarismos. É verdade que o código SH 2008 abrange as conservas de mandarinas e de outros frutos,
mas abrange igualmente diversos outros produtos. Por conseguinte, só por si, o facto de estar classificado no código SH 2008 não é considerado um factor importante. É verdade que os diversos tipos
de conservas de frutos (quer se trate de uma só variedade ou de misturas de frutos) apresentam
certas características comuns (longa duração de conservação, conservação em calda de açúcar ou em
sumo de fruta, por exemplo), o sabor, a textura, o tamanho, a forma e a cor são diferentes e não
podem facilmente substituir as conservas de mandarinas. Embora sejam todas produtos alimentícios,
os principais destinos finais respectivos também diferem. Além disso, o processo de produção é diferente para cada tipo do produto (segundo se trate de frutos secos, descascados, triturados, cortados,
segmentados ou não).
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(15)

Foi ainda alegado que os frutos preparados ou conservados e os frutos frescos constituem um único
produto importado em causa. Esse argumento foi igualmente rejeitado. Os frutos preparados ou
conservados estão classificados num código pautal diferente do dos frutos frescos (classificação
pautal de quatro algarismos). Os frutos frescos não são transformados e têm uma duração de conservação limitada. São normalmente lavados, descascados, descaroçados, cortados, segmentados ou
sujeitos a outras transformações pelos seus utilizadores finais. Considera-se geralmente que têm
características, nomeadamente sabor, textura etc., assim como utilizações finais diferentes das dos
frutos preparados e conservados.

(16)

Não obstante o facto de o produto em causa poder ser produzido a partir de muitos tipos de
pequenos citrinos diferentes, ser diversificado em termos de qualidade e acondicionado em embalagens imediatas de tamanhos diferentes, o inquérito da Comissão revelou que todos possuem características físicas idênticas ou similares e se destinam aos mesmos usos ou aplicações. Assim, a
Comissão concluiu que o produto em causa constitui um único produto importado, classificado nos
códigos NC pertinentes acima mencionados.

2.1.2. Produtos similares ou em concorrência directa
(17)

A Comissão examinou se o produto produzido pelos produtores comunitários (a seguir designado
«o produto similar») era similar ao produto importado em causa.

(18)

Há várias qualidades do produto em causa: em geral, os que contêm aproximadamente 10 %, ou
menos, de gomos partidos são considerados de qualidade superior, sendo todos os restantes considerados de «qualidade normal». Alguns exportadores e importadores que colaboraram no inquérito
alegaram que as mandarinas em conserva originárias da China eram de melhor qualidade do que as
originárias da União Europeia (UE), pois eram descascadas manualmente e sustentaram que as
importações originárias da China continham normalmente uma menor percentagem de gomos
partidos. Contudo, embora a maioria das importações seja originária da China, os elementos de
prova relativos à qualidade efectiva/observada do produto em causa e do produto similar são contraditórios.
— Um importador comercializava o produto em causa de qualidade superior, mas também as
marcas baratas. A verificação revelou que, em 2002, este importador adquiriu quantidades do
produto de qualidade superior ligeiramente mais elevadas em Espanha do que na China e
importou deste último país todos os produtos de qualidade inferior.
— A fim de assegurar a qualidade dos seus produtos e elevados padrões de higiene, os produtores
comunitários investiram somas avultadas em vastos programas de modernização, sendo os
respectivos processos de produção grandemente automatizados. Os produtores comunitários
comunicaram que, dadas as suas preocupações quanto ao rigor dos controlos de higiene efectuados aos produtos importados durante o processo de produção de conservas, os consumidores
de alguns países manifestam preferência pelas mandarinas em conserva produzidas pelos produtores comunitários.

(19)

Nestas circunstâncias, a Comissão conclui, sobre este aspecto, que não há diferenças significativas,
quer de qualidade efectiva quer de qualidade observada, entre o produto em causa e o produzido
pelos produtores comunitários, embora existam algumas ligeiras diferenças de qualidade efectiva e
de qualidade observada.

(20)

Para estabelecer esta conclusão, a Comissão teve especialmente em conta os seguintes resultados do
inquérito:
a) O produto importado e o produto comunitário têm a mesma classificação internacional para
efeitos pautais (código SH de seis algarismos). Possuem, além disso, características físicas idênticas
ou similares, nomeadamente o sabor, o tamanho, a forma e a textura. Embora existam algumas
diferenças em termos de qualidade, estas não são normalmente detectadas pelos consumidores.
Além disso, o facto de a origem não ser indicada no rótulo de alguns dos produtos importados
vendidos no mercado europeu não permite aos consumidores distinguir o produto originário da
UE do produto importado;
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b) O produto importado e o produto comunitário são vendidos através de circuitos de comercialização similares ou idênticos, as informações sobre os seus preços são facilmente acessíveis aos
compradores e o produto em causa e o dos produtores comunitários concorrem sobretudo em
termos de preços;
c) O produto importado e o produto comunitário destinam-se a utilizações finais idênticas ou similares, sendo, por conseguinte, produtos alternativos ou de substituição e facilmente permutáveis;
d) O produto importado e o produto comunitário são ambos considerados pelos consumidores
como alternativas para satisfazer uma necessidade ou procura determinada, sendo as diferenças
constatadas por alguns exportadores e importadores apenas consideradas pequenas variações sem
importância.
(21)

Tendo em conta o que precede, a Comissão concluiu que, não obstante as diferenças alegadas no
que respeita às características e às qualidades do produto acima referidas, o produto importado e o
produto comunitário são «similares».

2.2. DEFINIÇÃO DE PRODUTORES COMUNITÁRIOS
(22)

A produção total do produto em causa na Comunidade ascendeu a cerca de 40 000 toneladas
durante a época de produção de conservas de 2002/2003. A totalidade da produção comunitária do
produto em causa é originária de Espanha.

(23)

Os oitos produtores de conservas na Comunidade que colaboraram plenamente no inquérito são
membros de associações integradas na Federação Nacional de associações da indústria de conservas
vegetais (FNACV) de Espanha. Durante a época 2002/2003, a produção comunitária total do
produto em causa foi de 39 600 toneladas, tendo os produtores acima mencionados produzido
34 150 toneladas, o que representa mais de 85 % da produção total na Comunidade. As empresas
em causa constituem uma parte importante da produção comunitária total, na acepção do n.o 3,
alínea c), do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 3285/94 e do n.o 1 do artigo 15.o do Regulamento
(CE) n.o 519/94. Consequentemente, as referidas empresas são consideradas os produtores comunitários para efeitos do presente processo.

3. AUMENTO DAS IMPORTAÇÕES
3.1. INTRODUÇÃO
(24)

A Comissão procedeu a um inquérito a fim de apurar se o produto em causa era importado na
Comunidade em quantidades de tal modo elevadas, em termos absolutos ou em relação à produção
comunitária global, e/ou em condições tais que causassem ou ameaçassem causar um prejuízo grave
aos produtores comunitários. A este respeito, a Comissão fez incidir o inquérito nas importações do
produto em causa no período mais recente relativamente ao qual há dados disponíveis. O quadro a
seguir apresenta a evolução das importações no período compreendido entre 1998/1999 e 2002/
/2003.
1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

Importações UE

16 347

17 573

20 335

44 804

44 813

Produção comunitária

81 869

75 767

60 462

60 329

39 600

Importações/produção

20 %

23 %

34 %

74 %

113 %

3.2. VOLUME DAS IMPORTAÇÕES
(25)

Entre 1998/1999 e 1999/2000, as importações aumentaram cerca de 7 %. No ano seguinte, a taxa
de crescimento elevou-se a cerca de 16 %, com um aumento das importações de 20 335 toneladas
em 2000/2001. Seguiu-se um aumento brutal das importações entre 2000/2001 e 2001/2002. Estas
aumentaram 120 % num único ano, passando para 44 804 toneladas, um nível que é 2,5 vezes
superior ao das importações em 1998/1999. Na época de produção de conservas de 2002/2003,
este nível das importações permaneceu relativamente estável.
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Esta evolução é confirmada pelos dados mais recentes disponíveis. As informações recentes revelam
que as importações na UE durante 2003 (o período mais recente relativamente ao qual há dados
disponíveis) atingiram aproximadamente 54 000 toneladas, com um pico de importações superior a
17 000 toneladas no último trimestre, não obstante a instituição das medidas de salvaguarda provisórias em 9 de Novembro de 2003.
(26)

Em relação à produção comunitária total, as importações aumentaram de 20 % em 1998/1999 para
34 % em 2000/2001, 74 % em 2001/2002 e 113 % em 2002/2003. Esta evolução é confirmada
pelos dados mais recentes disponíveis.

3.3. PARTE DE MERCADO DAS IMPORTAÇÕES

Parte de mercado das importações

(27)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

20 %

24 %

31 %

56 %

62 %

Entre 1998/1999 e 2000/2001, a parte de mercado das importações aumentou de 20 % para 31 %,
nível que quase duplicou — para 56 % — em 2001/2002. A parte de mercado das importações
voltou a aumentar para 62 % do consumo em 2002/2003. A Comissão conclui que, em comparação
com a evolução registada em anteriores épocas de produção de conservas, os aumentos mais
recentes podem ser considerados súbitos, acentuados e significativos.

4. PREÇOS DE IMPORTAÇÃO

Preço euros/tonelada

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

631

670

792

691

605

Fonte: Eurostat.

(28)

O preço médio (cif, fronteira da UE) do produto importado aumentou 6 % entre 1998/1999 e
1999/2000, voltando a aumentar 18 % entre 1999/2000 e 2000/2001, para diminuir em seguida
13 % (para 691 euros/tonelada) em 2001/2002. Os preços médios continuaram a diminuir em
2002/2003, tendo atingido 605 euros. A Comissão nota que, embora os preços tivessem aumentado
em 2000/2001, o principal aumento das importações ocorreu em 2001/2002 numa conjuntura de
diminuição dos preços, os quais continuaram a diminuir em 2002/2003 (12 %).

(29)

A tendência dos preços para a baixa é ainda confirmada pelos dados mais recentes disponíveis. As
informações actualizadas, facultadas pelos importadores, sobre a evolução das importações, dos
preços de revenda e das quantidades, no período compreendido entre Abril de 2003 e Dezembro de
2003, revelam que nesse período os preços voltaram a diminuir 13,5 %. Dado que as exportações
de mandarinas em conserva são normalmente facturadas em dólares dos Estados Unidos (USD), a
desvalorização do dólar dos Estados Unidos em relação ao euro contribuiu para a nova diminuição
do preço. A taxa de câmbio média era de 1,15 USD/euro no período compreendido entre Abril de
2003 e Dezembro de 2003 para 1,08 USD/euro no período 2002/2003, o que representa uma
diminuição de 6,6 %. A diminuição global do preço, que atingiu 13,5 %, não parece poder ser totalmente atribuída à flutuação das taxas de câmbio, mas também às reduções do preço real verificadas
nos meses que antecedem ou são imediatamente subsequentes à adopção das medidas provisórias.

(30)

Ao avaliar as probabilidades de evolução futura dos preços, a Comissão nota igualmente que, em 5
de Janeiro de 2004, ou seja, após a adopção das medidas provisórias, o maior distribuidor de
satsumas no mercado da Alemanha reduziu o preço da embalagem normal de 314 ml de 0,35
euros para 0,29 euros.
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5. CIRCUNSTÂNCIAS IMPREVISTAS
(31)

Nos últimos cinco anos, uma série de acontecimentos provocou um aumento súbito das importações do produto em causa originário, nomeadamente, da China. Essa sucessão de acontecimentos
não era previsível quando da conclusão do Uruguay Round. Importa referir que a presente análise
abrange exclusivamente a China, na medida em que mais de 98 % das importações comunitárias do
produto em causa são originárias deste país.

(32)

Até meados da década de 90, a capacidade de produção do produto em causa na China era suficiente para satisfazer a procura interna e exportar para os seus principais mercados de exportação
mais rentáveis, nomeadamente o Japão e os Estados Unidos da América (EUA) (costa oeste). As
exportações chinesas para a Comunidade eram reduzidas e relativamente estáveis.

(33)

No quadro a seguir são apresentadas estimativas do consumo mundial, bem como a capacidade de
produção, a produção, as exportações e o consumo interno da China durante as épocas de produção
de conservas no período compreendido entre 1998/1999 e 2002/2003, numa base indexada, para
um consumo mundial estimado, em 1998/1999, igual a 100.
1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

20022003

Consumo a nível mundial

100

115

113

137

141

Capacidade de produção na China

70

96

113

139

148

Produção na China

57

82

86

109

124

Consumo interno na China

5

9

12

16

20

Exportações totais da China (estimativa)

48

65

70

96

104

Fonte: Eurostat e outras informações publicamente disponíveis, bem como informações comunicadas no âmbito do inquérito.
Estes dados foram indexados na sequência do pedido de tratamento confidencial apresentado pela parte chinesa.

(34)

Em 1998/1999, o consumo interno na China ascendia a 5, enquanto a capacidade de produção
ascendia a 70, para uma produção efectiva de 57 (muito superior ao necessário para satisfazer as
necessidades do consumo interno). Em 2002/2003, o consumo interno na China aumentou para
20, mas a capacidade de produção chinesa tinha aumentado para 148, com uma produção efectiva
de 124 (88 % do consumo mundial estimado). Embora tenha aumentado rapidamente, o consumo
na China permanece baixo em termos reais. O consumo mundial aumentou, mas de forma gradual
(cerca de 7 % ao ano). Nestas circunstâncias, não era previsível que a capacidade de produção
chinesa aumentasse bruscamente para 16 % ao ano e superasse o consumo mundial em 2002/2003,
não deixando qualquer espaço para os outros produtores. Dado que o consumo interno na China
aumentou apenas para 20, o aumento da capacidade de produção e da produção efectiva nesse país
acentuou claramente a pressão para exportar enormes quantidades (com efeito, durante o período
considerado, as exportações mais do que duplicaram, tendo passado de 48 para 104). Para avaliar
estes números no seu contexto, convém ter presente que as exportações chinesas em 2002/2003
foram três vezes superiores ao consumo total estimado na Comunidade Europeia no mesmo
período.

(35)

O litígio comercial entre a União Europeia e os EUA relativamente à carne com hormonas parece
ser um outro factor que contribuiu para o aumento das exportações chinesas para a UE. O produto
em causa estava incluído na lista dos produtos objecto da ameaça de medidas de retaliação por parte
dos EUA no âmbito do referido litígio. Os produtores chineses parecem ter encarado essa situação
como uma oportunidade para aumentarem substancialmente as suas exportações para os EUA, em
substituição do produto comunitário, o que incentivou a enorme expansão das capacidades de
produção de conservas na China. Todavia, na medida em que essa oportunidade nunca se concretizou, a China deparou-se com um excesso de capacidades significativo, para o qual precisava encontrar mercados alternativos. Parecendo o mercado da UE mais atractivo, a China aumentou maciçamente as suas exportações para este mercado.
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(36)

A política monetária chinesa, nos termos da qual o yuan está indexado ao dólar dos Estados Unidos
(USD), à taxa de 8,28 yuan/USD, não obstante as diferenças observadas entre os valores relativos das
duas moedas, constituiu igualmente um incentivo para as exportações. Nestas condições, o produto
em causa tinha maiores probabilidades de ser exportado do que de ser vendido no mercado interno
da China. Além disso, na sequência da desvalorização imprevista do USD em relação ao euro desde
Outubro de 2000, o yuan desvalorizou-se em relação à moeda europeia, o que tornou o mercado
europeu ainda mais atractivo para os exportadores chineses.

(37)

Em conclusão, resulta da análise da Comissão que a evolução imprevista, que provocou o aumento
das importações na Comunidade, foi causada por uma combinação de factores: o aumento inédito
da capacidade de produção chinesa, que incentivou fortemente a exportação, a possibilidade de, no
âmbito do seu litígio com a UE relativamente às hormonas, as medidas de retaliação dos EUA
excluírem os produtos comunitários dos mercados dos EUA, o que incentivou o aumento das capacidades de produção da China e, consequentemente, da sua produção, a alteração, a partir de 2001,
das preferências dos consumidores, bem como a política cambial adoptada pelo Governo chinês,
juntamente com a imprevista desvalorização do USD desde Outubro de 2000. Esta combinação de
factores, absolutamente imprevisível no final do Uruguay Round, criou condições para um aumento
sem precedentes das importações na Comunidade.

6. PREJUÍZO GRAVE
6.1. INTRODUÇÃO
(38)

Para efeitos da determinação definitiva quanto à existência de um prejuízo grave para os produtores
comunitários do produto similar, ou seja, a existência de danos globais significativos na posição dos
produtores comunitários, a Comissão procedeu a uma avaliação de todos os factores pertinentes de
natureza objectiva e quantificável susceptíveis de influenciar a situação dos produtores comunitários.
No que respeita ao produto em causa, a Comissão avaliou a evolução da capacidade de produção,
da produção, da utilização da capacidade instalada, do emprego, da produtividade, do cash flow, do
rendimento do capital investido, do mercado cativo, das existências, do consumo, das vendas, da
parte de mercado, dos preços, da subcotação dos preços e da rendibilidade, nas épocas compreendidas entre 1998/1999 e 2002/2003.

(39)

É igualmente apresentada uma análise do consumo comunitário, embora este não seja um indicador
do prejuízo.
6.1.1. Consumo

Consumo (toneladas)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

80 065

74 056

65 676

80 960

72 843

(40)

O consumo comunitário do produto em causa foi determinado com base nas vendas totais efectuadas pelos produtores comunitários e pelos outros produtores da UE e das importações totais do
produto em causa para a Comunidade, de acordo com os dados do Eurostat.

(41)

Entre 1998/1999 e 2000/2001, o consumo comunitário diminuiu 18 %, tendo passado de 80 065
toneladas para 65 676 toneladas. Entre 2000/2001 e 2001/2002, aumentou 23 %, tendo atingido o
seu nível mais elevado durante o período analisado (80 960 toneladas). Na época mais recente
(2002/2003) verificou-se uma diminuição de 10 % do consumo, em comparação com 2001/2002,
situando-se o consumo próximo da sua média para o período considerado (74 720 toneladas por
ano).

6.1.2. Capacidade de produção e utilização da capacidade instalada

Capacidade (toneladas)
Utilização da capacidade

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

126 760

129 260

129 260

129 260

129 260

65 %

59 %

47 %

47 %

31 %
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(42)

A Comissão analisou a capacidade de produção dos produtores comunitários com base nas capacidades de produção de plena época (1 de Outubro a 30 de Setembro do ano seguinte). Importa ter
em conta que o produto similar é produzido de Novembro a Fevereiro em instalações de produção,
que podem ser igualmente utilizadas para a transformação de outros frutos e legumes durante o
resto do ano. Todavia, de Novembro a Fevereiro, não há outros frutos ou legumes disponíveis para
transformação nas regiões em causa (Valência e Múrcia, em Espanha).

(43)

O inquérito confirmou que a produção global teórica estimada permaneceu estável ao longo do
período de inquérito, tendo sido registado só um ligeiro aumento (de 2 %) entre 1998/1999 e 1999/
/2000.

(44)

A utilização da capacidade instalada diminuiu entre 1998/1999 e 1999/2000, passando de 65 %
para 59 %. Essa diminuição pode ser parcialmente explicada pelo aumento de 2 % da capacidade
instalada registado nesse ano, mas deve ser atribuída sobretudo à diminuição da produção em 7,5 %,
tendo esta passado de 81 869 toneladas para 75 767 toneladas. A utilização da capacidade instalada
diminuiu ainda 12 pontos percentuais em 2000/2001 (tendo passado para 47 %). Embora esta tenha
permanecido estável durante o ano seguinte, voltou a diminuir, tendo passado para 13 % (uma diminuição de 16 pontos percentuais). A diminuição da utilização da capacidade instalada, constante a
partir de 1999/2000, reflecte uma quebra da produção no mesmo período.

6.1.3. Produção comunitária total

Produção (toneladas)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

81 869

75 767

60 462

60 329

39 600

(45)

A produção comunitária global diminuiu entre 1998/1999 e 2001/2002, de 81 869 toneladas para
60 329 toneladas. Posteriormente, a produção diminuiu mais 35 % na última época (2002/2003),
tendo atingido o nível mínimo registado durante o período analisado.

(46)

A tendência a nível da produção é confirmada pelos dados mais recentes disponíveis (2003/2004)
que revelam uma nova diminuição da produção para 26 165 toneladas (dados parciais). Os produtores comunitários não podem investir e assumir o compromisso para produzirem, excepto se obtiverem antecipadamente encomendas dos seus principais clientes. Contudo, não conseguem obter tais
encomendas pelo facto de não poderem concorrer em termos de preços.

6.1.4. Emprego

Emprego (no final do período)

(47)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2 502

2 441

2 462

2 419

2 343

O nível do emprego no que respeita ao produto em causa diminuiu em 1999/2000. Posteriormente,
em 2000/2001, recuperou ligeiramente, antes de diminuir novamente em 2001/2002 e em 2002/
/2003. Além da diminuição do emprego a nível dos produtores comunitários, verificou-se igualmente
uma redução do emprego na produção comunitária de conservas de mandarinas durante o período
de cinco anos, na medida em que alguns produtores comunitários envolvidos na produção de
conservas do produto em causa cessaram a sua actividade antes do início do inquérito sobre as
medidas de salvaguarda. Importa ter em conta que a grande maioria da mão-de-obra é constituída
por trabalhadores sazonais. Por esse motivo, o quadro anterior deve ser analisado conjuntamente
com o quadro seguinte relativo às horas de trabalho.

6.1.5. Horas de trabalho e produtividade

Horas prestadas
Produtividade (horas prestadas/tonelada)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

944 000

985 000

823 000

861 000

625 000

15,9

16,8

15,6

16,8

17,7
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(48)

O número de horas prestadas, que inclui o trabalho sazonal, revela uma imagem mais exacta do
impacto sobre o emprego a nível dos produtores comunitários. Constitui igualmente uma base, para
avaliar a produtividade, mais exacta do que o número de trabalhadores.

(49)

Em geral, observa-se uma diminuição constante do número de horas de trabalho, com uma quebra
de 27 % (de 861 000 para 625 000) no período mais recente. A produtividade diminuiu ligeiramente entre 1998/1999 e 2001/2002, passando de 15,9 horas de trabalho (por tonelada produzida)
para 16,8 horas de trabalho, tendo diminuído novamente, para 17,7 horas, na última época (2002/
/2003). Note-se que a variação da produtividade se regista principalmente ao nível do produto
fresco.

6.1.6. Cash flow e rendimento do capital investido
Exercício financeiro

Cash flow (índice:1999 = 100)
Rendimento do capital investido

(50)

1998

1999

2000

2001

2002

2

100

80

116

-4

15,1

18,9

9,3

9,8

8,1

Só foi possível analisar, por ano de calendário, o cash flow e o rendimento do capital investido no
que respeita às empresas que colaboraram no inquérito e que produziam o produto em causa e não
no que respeita exclusivamente ao produto em causa. Por conseguinte, estes indicadores são menos
significativos do que outros. Não obstante, pode constatar-se que no período mais recente se verificou uma diminuição considerável do cash flow e do rendimento do capital investido.

6.1.7. Volume de vendas

Volume de vendas na Comunidade
(toneladas)

(51)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

63 718

56 483

45 341

36 156

28 030

As vendas do produto similar na Comunidade efectuadas pelos produtores comunitários diminuíram
de 63 718 toneladas para 45 341 toneladas entre 1998/1999 e 2000/2001, o que reflecte a diminuição do consumo e o aumento das importações durante esse período. Todavia, apesar de o
consumo ter aumentado no ano seguinte, as vendas continuaram a diminuir entre 2000/2001 e
2001/2002 (20 %) atingindo as 36 156 toneladas, enquanto as importações mais do que duplicavam, passando para 44 804 toneladas. Esta evolução reflecte a importância crescente das importações no mercado. No período mais recente, as vendas continuaram a diminuir, atingindo 28 030
toneladas em 2002/2003, o seu nível histórico mais baixo, o que representa uma diminuição de
56 % em quatro anos.

6.1.8. Parte de mercado

Parte de mercado

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

79 %

76 %

69 %

44 %

38 %

(52)

A parte de mercado dos produtores comunitários regrediu de 79 % para 69 % entre 1998/99 e
2000/2001, para 44 % em 2001/2002, e para 38 % em 2002/2003. A regressão significativa nas
duas últimas épocas revela a penetração crescente das importações no mercado nesses períodos, que
se verificou não obstante o facto de os produtores comunitários terem diminuído os respectivos
preços 17 % entre 2000/2001 e 2001/2002 e mais 6 % em 2002/2003.

(53)

A combinação da diminuição dos preços e da perda de parte de mercado em benefício das importações ocorreu num período simultâneo à diminuição considerável da rendibilidade dos produtores
comunitários (ver infra).
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6.1.9. Preço do produto similar e subcotação dos preços
1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

Preços unitários das vendas comunitárias (euros/tonelada)

826

790

925

827

781

Preços unitários das exportações
chinesas, acrescidos do direito aduaneiro (euros/tonelada) (*)

732

773

910

790

691

Subcotação (euros/tonelada)

94

17

15

37

90

11 %

2%

2%

4%

12 %

Subcotação
(*) Fonte: Eurostat.

(54)

O preço médio do produto similar diminuiu, entre 1998/1999 e 1999/2000, mas recuperou em
2000/2001, com um aumento de 17 %, ou seja para 925 euros por tonelada. O preço médio voltou
a diminuir para 827 euros por tonelada em 2001/2002, e de novo para 781 euros por tonelada em
2002/2003.

(55)

Para determinar o nível de subcotação, foram analisadas as informações sobre os preços relativas a
períodos de tempo comparáveis, no mesmo estádio comercial e em relação a vendas efectuadas a
clientes similares. Com base numa comparação dos preços médios à saída da fábrica oferecidos pelos
produtores comunitários e pelos produtores exportadores aos importadores da Comunidade (cif/
/fronteira da UE, incluindo o direito aduaneiro), estima-se que, durante os cinco períodos em exame,
os preços no mercado interno terão sofrido uma subcotação que varia entre 2 % e 12 %.

6.1.10. Rendibilidade

Lucro/prejuízo líquido nas vendas
na UE

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

4,0 %

0,5 %

6,8 %

-1,7 %

-4,3 %

(56)

O rendimento das vendas efectuadas pelos produtores comunitários na Comunidade variou consideravelmente ao longo do período de cinco anos em análise. A rendibilidade mais baixa foi registada
em 2001/2002 e em 2002/2003 e a mais elevada em 2000/2001. Em 2002/2003, na altura em
que as importações atingiram o seu nível mais elevado durante o período considerado, o preço
médio das importações baixou para 605 euros por tonelada, tendo o preço médio do produto
comunitário baixado para 781 euros por tonelada. Esta diminuição dos preços, considerada juntamente com a diminuição do volume de vendas, ocorreu ao mesmo tempo que a diminuição da
rendibilidade dos produtores comunitários, que passou de 6,8 % para – 1,7 % em 2001/2002, tendo
evoluído para uma situação de prejuízo agravado – 4,3 % em 2002/2003.

(57)

A subcotação reflecte a diferença entre o preço do produto importado e o nível de preços que os
produtores comunitários poderiam obter numa situação em que não existisse prejuízo. O nível da
subcotação foi calculado com base num preço médio não prejudicial por tonelada de produto comunitário. Este preço foi calculado com base no respectivo custo de produção do produto comunitário
(ajustado para ter em conta os custos de transporte, com vista a assegurar uma comparação
adequada com as importações entregues na principal área geográfica de consumo), ao qual foi
adicionada uma margem de lucro de 6,8 %. Essa margem de lucro foi considerada razoável, dado
que corresponde aos lucros obtidos pelos produtores comunitários numa situação comercial normal
não afectada por um aumento súbito das importações. Este preço não prejudicial foi comparado
com o preço médio ponderado por tonelada do produto importado em causa durante o período
compreendido entre Abril de 2003 e Dezembro de 2003, ao mesmo estádio comercial, ajustado ao
nível cif fronteira comunitária, acrescido do direito aduaneiro, dos custos pós-importação, mais os
lucros. A diferença entre esses dois preços foi expressa em percentagem do preço cif/fronteira comunitária do produto importado e resultou numa subcotação de 57,9 %.
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6.1.11. Existências

Existências finais (toneladas)

(58)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

13 016

10 628

11 205

17 279

11 069

O nível das existências diminuiu entre 1998/1999 e 2000/2001, mas voltou a aumentar significativamente em 2001/2002, antes de voltar a regredir em 2002/2003 para o nível de 2000/2001, à
medida que os produtores comunitários reduziam os elevados níveis das existências com cortes no
nível de produção. O aumento das existências entre 2000/2001 e 2001/2002 coincidiu com uma
diminuição de 20 % do volume de vendas dos produtores comunitários na Comunidade e teria sido
causado essencialmente por essa quebra do volume de vendas.

6.1.12. Conclusão
(59)

Os dados apresentados revelam que, embora a capacidade de produção tenha aumentado ligeiramente no período considerado, a evolução foi negativa no que respeita à utilização da capacidade
instalada, à produção, ao emprego, à produtividade, ao cash flow e ao rendimento do capital investido. Em geral, num contexto em que o consumo diminuiu durante dois anos e posteriormente recuperou para níveis próximos dos anteriormente registados, antes de voltar a diminuir em 2002/2003,
os dados revelam uma tendência negativa a nível das vendas, da parte de mercado, dos preços e da
rendibilidade tanto em 2001/2002 como em 2002/2003. Em 2001/2002, verificou-se um aumento
nas existências, mas em 2002/2003 estas voltaram a diminuir para o nível anteriormente registado.

(60)

A Comissão verificou nomeadamente que, em 2001/2002, as importações aumentaram para mais
do dobro (44 804 toneladas), o volume das vendas dos produtores comunitários na Comunidade
caiu para o seu nível mais baixo (36 156 milhões de toneladas), tendo o nível da rendibilidade diminuído para – 1,7 %. Esta situação coincidiu com um aumento do consumo nesse ano. Perante este
contexto, embora fosse de esperar que as importações tivessem aumentado paralelamente ao
consumo e que os preços se tivessem mantido estáveis, as importações mais do que duplicaram e o
preço, tanto do produto importado como do produzido pelos produtores comunitários, baixou.

(61)

Além disso, em 2002/2003, não obstante a diminuição de 10 % do consumo, o nível das importações não diminuiu e o impacto da recessão do consumo foi assumido pelos produtores comunitários, cujas vendas e preços diminuíram, respectivamente, 22 % e 6 %. Esta situação, associada às
existências acumuladas do ano anterior, obrigou a cortes significativos na produção dos produtores
comunitários.

(62)

Esta combinação de factores parece estar reflectida nos indicadores económicos relativos aos produtores comunitários que perderam parte do mercado, com o seu nível mais baixo em 2002/2003, e
registaram uma diminuição das vendas, em termos absolutos, tanto em 2001/2002 como em 2002/
/2003. Em consequência, foram obrigados a reduzir a produção em cada um desses anos. Deste
modo, a utilização da respectiva capacidade instalada diminuiu tanto em 2001/2002 como em
2002/2003. A produtividade e o emprego também diminuíram, tanto em 2001/2002 como em
2002/2003. O efeito global da diminuição do volume de vendas e dos preços na Comunidade representa um corte no rendimento das vendas dos produtores comunitários de 29 %, ou seja, de 41,9
milhões de euros em 2000/2001 para 29,9 milhões de euros em 2001/2002 e 21,9 milhões de
euros em 2002/2003. Ao mesmo tempo, a rendibilidade dos produtores comunitários diminuiu de
6,8 % para – 1,7 % em 2001/2002 e – 4,3 % em 2002/2003.

(63)

Atendendo a todos estes factores, a Comissão concluiu que os produtores comunitários sofreram
um prejuízo grave.

7. NEXO DE CAUSALIDADE
(64)

Para determinar se existia uma relação de causalidade entre o aumento das importações e o prejuízo
grave, bem como para assegurar que o prejuízo devido a factores distintos do aumento das importações não fosse atribuído a esse aumento, a Comissão procedeu do seguinte modo:
— foram distinguidos entre si os efeitos prejudiciais dos factores que se considerou serem causa de
prejuízo,
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— estes efeitos prejudiciais foram atribuídos aos factores que os causaram e
— após a imputação do prejuízo a todos os factores causais, a Comissão apurou se o aumento das
importações era uma causa «genuína e substancial» de prejuízo grave.

7.1. ANÁLISE DOS FACTORES DE CAUSALIDADE

7.1.1. Efeito do aumento das importações

(65)

O mercado de mandarinas em conserva é transparente no que respeita às fontes de abastecimento e
aos compradores. Na medida em que as mandarinas em conserva são essencialmente um produto de
base, o produto em causa e o produto similar competem sobretudo em termos de preços.

(66)

Durante o período de 2000/2001 a 2002/2003, a parte de mercado das importações aumentou de
31 % para 56 % e 62 %, enquanto a parte de mercado dos produtores comunitários diminuiu de
69 % para 44 % e depois para 38 %. Ao longo do mesmo período, as importações aumentaram de
34 % para 74 % e seguidamente para 113 % da produção comunitária, o que revela que as importações também aumentaram em comparação com a produção, a expensas dos produtores comunitários.

(67)

Entre 2000/2001 e 2002/2003, o preço unitário médio, segundo o Eurostat, do produto importado
no mercado da Comunidade diminuiu de 792 euros para 691 euros e seguidamente para 605 euros
por tonelada. Ao longo do mesmo período, o preço médio unitário do produto comunitário diminuiu de 925 euros para 827 euros e seguidamente para 781 euros por tonelada. Se se considerar
unicamente o efeito da diminuição do preço unitário médio do produto similar no rendimento dos
produtores comunitários resultante das vendas na Comunidade, tal corresponderia a uma redução de
11 % (4,4 milhões de euros) em 2001/2002 e a outra redução de 6 % (1,7 milhões de euros) em
2002/2003. Tendo em conta a diminuição concomitante do volume de vendas, a diminuição real
do rendimento das vendas na Comunidade foi de 12 milhões de euros em 2001/2002 e de 8
milhões de euros em 2002/2003. Essa redução do rendimento das vendas (juntamente com o
aumento dos custos) provocou uma diminuição considerável da rendibilidade, tendo os produtores
comunitários registado perdas de 1,7 % em 2001/2002 e de 4,3 % em 2002/2003.

(68)

Pelos motivos expostos, a Comissão concluiu que existe uma correlação entre o aumento das importações a baixos preços e o prejuízo grave sofrido pelos produtores comunitários e que esse aumento
teve efeitos prejudiciais, nomeadamente, a pressão para a diminuição dos preços e a redução do
volume das vendas dos produtores comunitários no mercado da Comunidade.

7.1.2. Efeito das alterações do consumo

(69)

A Comissão procedeu a um exame completo dos efeitos prejudiciais da quebra do consumo entre
1998/1999 e 2000/2001. Esta quebra deve ser analisada no contexto da tendência global ao longo
do período de cinco anos objecto do inquérito. O consumo diminuiu de 80 065 toneladas em
1998/1999 para 74 056 toneladas em 1999/2000 e 65 676 toneladas em 2000/2001, tendo posteriormente registado um aumento de 15 284 toneladas, para 80 960 toneladas em 2001/2002, antes
de diminuir novamente para 72 843 toneladas em 2002/2003.

(70)

A Comissão observou que, enquanto o consumo atingiu o seu nível mais baixo durante o período
considerado em 2000/2001, foi também nesse período que os produtores comunitários atingiram o
seu nível de rendibilidade mais elevado (6,8 %). Por outro lado, embora o consumo tenha aumentado
em 2001/2002, atingindo 80 960 toneladas (o seu nível mais elevado durante o período em análise),
a rendibilidade dos produtores comunitários diminuiu para – 1,7 % durante esse período. Por conseguinte, não existe uma correlação evidente entre o consumo, só por si, e a rendibilidade e a situação
económica geral dos produtores comunitários.
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(71)

Na análise dos efeitos do consumo sobre a rendibilidade dos produtores comunitários foi considerada a reacção de todos os operadores do mercado às alterações do consumo. A este respeito, constatou-se que, enquanto os produtores comunitários se viram obrigados a reduzir as suas vendas na
Comunidade em cerca de 9 185 toneladas em 2001/2002, em comparação com 2000/2001, as
importações haviam seguido claramente a tendência inversa (+ 24 469 toneladas). De igual modo,
em 2002/2003, enquanto as importações se mantiveram ao nível do ano anterior, as vendas dos
produtores comunitários regrediram mais de 8 000 toneladas.

(72)

No que se refere aos efeitos sobre os preços, as variações registadas a nível do consumo de produtos
em conserva, que têm uma duração de conservação longa, não deveriam normalmente ter efeitos
significativos sobre os preços, desde que a produção fosse ajustada às necessidades do mercado. A
este respeito, parece que os produtores comunitários reagiram reduzindo a produção e as vendas
mais do que o necessário para acompanhar a diminuição do consumo. Esta situação reflectiu-se
numa regressão similar do nível das existências.

(73)

De igual modo, se for aliviada a pressão sobre os preços, será então minimizado o efeito prejudicial
resultante dos preços baixos. O factor mais importante é o lucro, pelo que a sua eventual diminuição
seria minimizada se os preços e os volumes de vendas não tivessem diminuído de forma significativa. Por conseguinte, é razoável concluir que, na ausência de um aumento súbito das importações a
preços reduzidos, a quebra do consumo não teria provocado uma queda significativa dos lucros.

(74)

Se todos os participantes no mercado tivessem ajustado a respectiva produção, os produtores comunitários teriam vendido menos em 1999/2000, 2000/2001 e 2002/2003. Contudo, em 2001/2002,
o consumo encontrava-se ao seu nível mais elevado desde 1998/1999 e, aproximadamente, ao
mesmo nível que o registado nesse ano. Todavia, em 2001/2002, as vendas dos produtores comunitários registaram uma diminuição, em relação a 1998/1999, de 29 438 toneladas, ou seja, uma
redução de 43 %. Simultaneamente, as importações registaram em 2001/2002 um aumento de
28 457 toneladas, comparativamente a 1998/1999. Por conseguinte, as importações aumentaram de
forma significativa entre 1998/1999 e 2001/2002, apesar de o consumo ter sido ligeiramente mais
elevado.

1998/1999

1999/2000

2000/2001

20012002

2002/2003

80 065

74 056

65 676

80 960

72 843

Parte de mercado real

80 %

76 %

69 %

45 %

38 %

Simulação da parte de mercado (*)

80 %

71 %

57 %

45 %

35 %

Evolução do consumo real (toneladas)

(*) Simulação: partindo da hipótese de um nível do consumo constante, ao longo do período abrangido, ao seu nível de 1998/
/1999.

(75)

O quadro acima ilustra que, mesmo se o consumo tivesse permanecido constante ao longo do
período analisado, a parte de mercado da indústria comunitária não teria tido uma evolução significativamente diferente. Assim se demonstra que a evolução do consumo só teve um impacto limitado
na parte de mercado da indústria comunitária.

(76)

Pelas razões apresentadas, conclui-se que, não obstante o nexo de causalidade entre a diminuição do
consumo e os efeitos prejudicais observados, esta relação não é significativa.

7.1.3. Efeitos das alterações dos resultados das exportações

Exportações (em toneladas)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

21 316

21 672

14 544

18 099

17 780
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(77)

A Comissão analisou igualmente os efeitos da quebra nas exportações. Entre 1998/1999 e 2000/
/2001, o volume das exportações de mandarinas em conserva dos produtores comunitários diminuiu,
tendo passado de 21 316 toneladas para 14 544 toneladas, à medida que os produtores comunitários perderam parte de mercado para as importações a baixos preços originárias da China (nomeadamente em virtude do litígio sobre as hormonas, como foi referido no considerando 35). Entre
2000/2001 e 2001/2002, as exportações recuperaram para 18 099 toneladas e para 17 780 toneladas na época 2002/2003. Ao longo do período de cinco anos, as exportações diminuíram aproximadamente 3 500 toneladas, embora a principal redução tenha ocorrido entre 1999/2000 e 2000/
/2001 (épocas em que os produtores comunitários registaram maiores lucros). Em 2001/2002, as
exportações aumentaram efectivamente, em benefício dos produtores comunitários. No período mais
recente, entre 2001/2002 e 2002/2003, as exportações diminuíram 319 toneladas, ou seja, 1,7 %, o
que representa somente 0,8 % da produção comunitária nesse ano.

(78)

Importa referir igualmente que, para efeitos do cálculo da rendibilidade efectuado no ponto 6.1.10,
apenas foram tidas em conta as vendas efectuadas na Comunidade. Por conseguinte, a quebra da
rendibilidade, registada pelos produtores comunitários nos períodos mais recentes, não depende, em
grande medida, do efeito das exportações.

(79)

Pelas razões expostas, conclui-se que há alguma relação causal entre a quebra das exportações e os
efeitos prejudiciais observados, na medida em que a diminuição das exportações contribuiu para
reduzir a produção e a utilização da capacidade instalada. Contudo, considera-se que o maior
impacto ocorreu entre 1999/2000 e 2000/2001 (épocas em que os produtores comunitários ainda
obtinham lucro) e que a pequena diminuição das exportações em 2002/2003, equivalente a menos
de 1 % da produção comunitária, não teve um impacto significativo.

7.1.4. Efeito de um eventual excesso de capacidade
(80)

A Comissão analisou ainda se os efeitos prejudiciais poderiam ter resultado da existência de um
excesso de capacidade dos produtores comunitários. Apenas se registou uma pequena alteração a
nível da capacidade teórica de produção estimada durante o período de inquérito, que ocorreu
quando, em 1999/2000, a capacidade de produção aumentou 2 %, passando para 129 260 toneladas.

(81)

Este aumento da capacidade contribuiu para uma redução da utilização da capacidade instalada em
1999/2000 e nos anos seguintes, dado que as previsões relativas à necessidade de capacidade
adicional não se concretizaram. Conclui-se, por conseguinte, que há um nexo causal entre o
aumento da capacidade e os efeitos prejudiciais observados na parte inicial do período de cinco
anos, embora o efeito da capacidade adicional sobre a rendibilidade geral dos produtores comunitários tenha sido muito reduzido.

7.1.5. Efeito da escassez da oferta da matéria-prima
(82)

Alguns exportadores alegaram que o motivo da quebra da produção dos produtores comunitários
residia na falta de oferta de matérias-primas (nomeadamente pequenos citrinos frescos) no mercado
da UE. Todavia, com base no exame do mercado de pequenos citrinos frescos da UE, a Comissão
concluiu que há uma oferta adequada para satisfazer a procura da indústria transformadora.

(83)

No quadro A é apresentada a produção real de pequenos citrinos frescos (clementinas, mandarinas e
satsumas) no período compreendido entre 1998 e 2002.

Quadro A

Ano

Produção
Fonte: CLAM.

1998

1999

2000

2001

2002

2 329 341

2 823 106

2 511 550

2 379 634

2 650 000
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7.1.6. Procura de pequenos citrinos frescos por parte da indústria transformadora
(84)

O quadro B indica a quantidade de clementinas e satsumas utilizadas pela indústria transformadora
na produção de mandarinas em conserva no período compreendido entre 1998/1999 e 2002/2003.

Quadro B
Época

Satsumas e clementinas

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

120 000

110 000

95 000

95 000

60 000

(85)

Tal como ilustrado nos quadros A e B, a oferta de pequenos citrinos frescos no mercado da UE
parece ser muito superior à procura da indústria transformadora.

(86)

No entanto, a indústria transformadora está em concorrência com outros compradores de satsumas
e de clementinas frescas e a sua capacidade de concorrência parece confrontar-se com a diminuição
dos preços obtidos pelo produto similar. O preço das mandarinas frescas para transformação é estabelecido por contratos anuais entre os produtores de conservas e os agricultores, celebrados no
início da época. No quadro C é apresentado o preço obtido pelos produtores de mandarinas
vendidas frescas e o das destinadas a conserva.

Quadro C
Época

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

Frescas (euros/tonelada)

547

498

571

557

527

Conservas (euros/tonelada)

256

255

313

245

172

(87)

A diferença de preços reflecte dois factores. Em primeiro lugar, os produtores comunitários têm cada
vez mais dificuldade em adquirir matérias-primas (satsumas e clementinas frescas) a preços que lhes
permitam assegurar um nível razoável de rendibilidade. Em segundo lugar, em consequência dos
baixos preços oferecidos pelos produtores comunitários aos produtores de satsumas, utilizadas principalmente como matéria-prima para a produção de conservas, estes últimos estão a reorientar a
respectiva produção para as clementinas, em detrimento das satsumas, de modo a aumentarem a
rendibilidade da sua produção. Esse processo ainda não parece, todavia, estar suficientemente
avançado para ter tido efeitos significativos sobre a disponibilidade da oferta proporcionada aos
produtores comunitários.

(88)

Consequentemente, a Comissão conclui que a escassez da oferta não contribuiu para o prejuízo
sofrido pelos produtores comunitários.

7.1.7. Outros factores
(89)

Na fase definitiva do inquérito, os serviços da Comissão e as partes interessadas não identificaram
outros factores de causalidade (além dos referidos nos pontos 7.1.1 a 7.1.6).

7.2. IMPUTAÇÃO DE EFEITOS PREJUDICIAIS
(90)

Os efeitos prejudiciais sofridos pelos produtores comunitários assumiram sobretudo a forma de uma
redução do volume de vendas e dos preços unitários, de um agravamento da rendibilidade e de
prejuízos financeiros. A Comissão determinou que, além do aumento das importações, da diminuição do consumo, da diminuição das exportações e do aumento da capacidade, três outros
factores contribuíram para o prejuízo.
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(91)

Em primeiro lugar, verificou-se uma diminuição do consumo entre 1998/1999 e 2000/2001,
seguindo-se um aumento do consumo em 2001/2002, e de nova diminuição num período mais
recente. No entanto, a evolução das importações não seguiu a curva do consumo e a Comissão
considera que a diminuição do consumo no período compreendido entre 1998/1999 e 2000/2001
não desempenhou um papel significativo nem em termos de volume, nem de preços. A diminuição
do consumo em 2002/2003 coincidiu com uma redução do volume, dos preços e do rendimento
das vendas dos produtores comunitários, pelo que a Comissão conclui que a redução do consumo é
um factor que contribuiu para o prejuízo grave sofrido pelos produtores comunitários.

(92)

A Comissão examinou igualmente a diminuição das exportações dos produtores comunitários ao
longo do período de cinco anos. Verificou-se uma diminuição na parte inicial do período de cinco
anos. Contudo, na parte posterior do período em causa, em que o prejuízo era constante, as exportações aumentaram antes de diminuírem ligeiramente. Por conseguinte, a evolução das exportações,
nas épocas 2001/2002 e 2002/2003, teve um impacto sobre os produtores comunitários significativamente mais reduzido do que o aumento súbito das importações.

(93)

A Comissão examinou igualmente o aumento da capacidade que ocorreu em 1999/2000 e que
permaneceu constante daí em diante. O custo desta capacidade adicional numa base anual não era
significativo.

(94)

Tendo assegurado que o aumento das importações não era imputado a outros factores, a Comissão
constatou que existia um nexo de causalidade genuíno e efectivo entre a diminuição do volume de
vendas, dos preços de venda e da rendibilidade dos produtores comunitários e o aumento das
importações, as quais não só aumentaram a um ritmo muito mais rápido do que o consumo entre
2000/2001 e 2001/2002, como aumentaram igualmente quando o consumo diminuiu entre 1998/
/1999 e 2000/2001 e em 2002/2003.
7.2.1. Conclusão

(95)

Tendo examinado os efeitos prejudiciais de outros factores conhecidos, que foram separados e diferenciados entre si e em relação aos efeitos prejudiciais do aumento das importações, e assegurando-se que o prejuízo causado por esses outros factores não era atribuído às importações, a Comissão
chegou à conclusão de que existia uma relação genuína e substancial entre o aumento das importações e o prejuízo grave sofrido pelos produtores comunitários.

8. INTERESSE DA COMUNIDADE
8.1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES
(96)

As medidas de salvaguarda têm por objectivo reparar um prejuízo grave e impedir que a situação
dos produtores comunitários do produto em causa se agrave. Para além de examinar as circunstâncias imprevistas, o aumento das importações, a existência de um prejuízo grave, o nexo de
causalidade, a Comissão procurou também determinar se existiam motivos económicos imperiosos
para concluir que a adopção de medidas definitivas não seria do interesse da Comunidade. Para o
efeito, com base nos elementos de prova disponíveis, procedeu-se a uma análise do impacto das
eventuais medidas em relação a todas as partes interessadas, bem como das eventuais consequências
da adopção ou não adopção de medidas.

8.2. INTERESSE DOS PRODUTORES COMUNITÁRIOS
(97)

Os produtores comunitários procederam a avultados investimentos e possuem os sistemas de
produção mais mecanizados e automatizados do mundo. Os produtores comunitários já demonstraram a sua viabilidade e competitividade em condições de mercado normais. Durante o período
analisado, os produtores comunitários registaram uma diminuição considerável da sua produção e
das vendas, de tal forma que actualmente já não podem funcionar de uma forma rentável. A posição
dos produtores comunitários continuará a ser comprometida, se continuar a verificar-se o actual
nível elevado de importações a preços reduzidos.
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A instituição de medidas de salvaguarda definitivas daria aos produtores comunitários a oportunidade de procederem a uma reestruturação que lhes permita assegurar uma viabilidade a longo prazo
da respectiva produção do produto em causa e do ramo de produção em geral. Dar-lhes-ia a
margem de manobra necessária para a reestruturação e para beneficiarem de maiores investimentos
em investigação e desenvolvimento, destinados a reduzir os custos de produção. Verifica-se que
neste sector há projectos em fase adiantada de consolidação, mas a sua consecução plena e a consequente obtenção de lucros levará tempo a obter. Além disso, foram identificadas algumas iniciativas
destinadas a reduzir os custos, que prevêem uma maior cooperação entre produtores comunitários
para a aquisição de matérias-primas que não o próprio fruto fresco (que já são objecto de acordos
de aquisição agrupada).

8.3. INTERESSES DOS PRODUTORES DE PEQUENOS CITRINOS FRESCOS NA COMUNIDADE

(99)

É do interesse dos produtores de frutos frescos, que fornecem matérias-primas aos produtores comunitários, que exista uma procura forte e previsível para os seus produtos, a preços que lhes permitam
realizar um lucro razoável. Um dos efeitos do elevado nível das importações do produto em causa a
baixos preços parece ser a diminuição dos preços das matérias-primas (pequenos citrinos frescos,
sobretudo satsumas) no mercado da UE. Consequentemente, é do interesse dos produtores de frutos
frescos que sejam adoptadas medidas destinadas a reduzir o volume das importações do produto em
causa a baixos preços para a UE.

8.4. INTERESSES DOS UTILIZADORES E DOS IMPORTADORES NA COMUNIDADE

(100) Para avaliar o impacto da eventual adopção de medidas sobre os importadores e os utilizadores, a

Comissão enviou questionários aos importadores e aos utilizadores do produto em causa conhecidos
no mercado comunitário. A Comissão recebeu nove respostas de importadores, não tendo recebido
qualquer resposta dos utilizadores, com excepção dos coligados aos importadores.

(101) Alguns importadores do produto em causa alegaram que a instituição de medidas não era necessária,

pelo facto de os problemas que enfrentavam os produtores comunitários serem causados pelos
preços elevados, pela escassez da oferta de mandarinas frescas para produção de conservas na Comunidade e não pelo aumento das importações. Importa referir que, no final da época 2001/2002,
quando as importações aumentaram para 44 804 toneladas e as vendas dos produtores comunitários
na UE diminuíram para 36 156 toneladas, as existências dos produtores comunitários aumentaram
6 074 toneladas, passando para 17 279 toneladas. Estes valores parecem demonstrar que a quebra
nas vendas dos produtores comunitários não tinha sido causada pela incapacidade de abastecimento
por sua parte, mas por alguns outros factores, e mais provavelmente a dominação crescente do
aumento das importações a baixos preços.

(102) Os importadores alegaram que era preferível conservar as diferentes fontes de abastecimento e que,

caso as medidas fossem adoptadas, estas não deveriam assumir a forma de um sistema de preços
mínimos ou de atribuição de um contingente segundo o princípio «primeiro a chegar, primeiro a ser
servido», na medida em que tal é susceptível de perturbar ainda mais o mercado. Concretamente, a
atribuição de um contingente segundo o princípio «primeiro a chegar, primeiro a ser servido» incentivaria as importações durante a primeira parte do ano até que o contingente estivesse esgotado,
altura em que a procura se voltaria então para a oferta interna. Além disso, salientaram a necessidade de os comerciantes dos principais mercados e consumidores europeus continuarem a ter acesso
a produtos de boa qualidade e a preços reduzidos.

(103) As medidas definitivas consistem em contingentes pautais que reflectem o nível tradicional de

importações. Consequentemente, as eventuais desvantagens para os utilizadores e os importadores,
caso existam, não devem superar os benefícios que os produtores comunitários obterão em resultado
das medidas, as quais correspondem ao mínimo necessário para evitar um novo agravamento da
situação destes produtores.
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8.5. INTERESSE DOS CONSUMIDORES NA COMUNIDADE
(104) Na medida em que o produto em causa é um bem de consumo, a Comissão informou várias organi-

zações de defesa do consumidor do início do inquérito. Visto não ter recebido qualquer resposta por
parte dessas organizações, o impacto sobre os consumidores foi considerado mínimo.

9. ALARGAMENTO DA UE
9.1. IMPORTAÇÕES PARA OS PAÍSES EM VIAS DE ADESÃO
(105) Dado que as medidas produzirão efeitos após o alargamento da UE, previsto para 1 de Maio de

2004, a Comissão examinou igualmente a evolução das importações (em termos absolutos e relativos) na UE alargada a 25 Estados-Membros (UE 25).

2000

2001

2002

2003

Importações nos países em vias de
adesão provenientes de fora da UE
25

2 562

4 268

5 350

6 528

Importações nos países em vias de
adesão provenientes da UE 15

1 964

1 014

1 472

1 500 (*)

Total

4 527

5 283

6 821

8 028

(*) Estimativa.

(106) As importações para os países em vias de adesão, provenientes de fora da UE 25, aumentaram 67 %,

passando de 2 562 toneladas em 2000 para 4 268 toneladas em 2001, e continuaram a aumentar
para 5 350 toneladas (ou seja, um novo aumento de 25 %) em 2002. Em 2003, essas importações
voltaram a aumentar (22 %) para 6 528 toneladas.
(107) Para estabelecer as probabilidades de aumento das importações originárias de países terceiros para a

UE 25 nos últimos anos, as importações na UE 15 devem ser somadas com as importações para os
países em vias de adesão.

2000

2001

2002

2003

17 573

20 335

44 804

44 813

Importações nos países em vias de
adesão provenientes de fora da UE
25

2 562

4 268

5 350

6 528

Total

20 135

24 603

50 154

51 341

Importações UE (*)

(*) Os dados são referentes à época de produção de conservas, isto é, de 1 de Outubro de determinado ano até 30 de Setembro
do ano seguinte.

(108) Nesta base, as importações totais para a UE 25 teriam aumentado 22 %, passando de 20 135 tone-

ladas para 24 603 toneladas, entre 2000 e 2001, e seguidamente 104 % (para 50 154 toneladas)
entre 2001 e 2002. As importações teriam mantido este nível elevado em 2003 e ter-se-ia efectivamente registado um aumento de 2 % (para 51 341 toneladas).
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(109) O produto em causa não é produzido nos países em vias de adesão e, tal como acima salientado, as

importações na UE 25 tiveram uma evolução similar à das importações na UE 15. Por conseguinte,
considera-se que a análise referente ao prejuízo grave e à causalidade no que respeita à UE 25 é
igualmente válida para a UE 25.
(110) A Comissão examinou igualmente a questão do interesse da Comunidade no que respeita à UE 25.

A matéria-prima e o produto em causa não são produzidos nos países em vias de adesão. Todavia,
são efectuadas importações do produto em causa para os países em vias de adesão que representam
cerca de 12 % das importações totais para a UE 25. Os interesses dos importadores, dos utilizadores
e dos consumidores nos países em vias de adesão coincidem com os dos importadores/utilizadores e
consumidores na UE 15, os quais representam valores muito superiores. Os interesses dos importadores/utilizadores e dos consumidores na UE 15 são idênticos e perfeitamente representativos dos
dos importadores/utilizadores e dos consumidores da UE 25. Por conseguinte, considera-se que a
análise referente ao prejuízo grave e à causalidade no que respeita à UE 15 é igualmente válida para
a UE 25.
(111) As partes interessadas que, após o alargamento da UE, considerem que a manutenção das medidas

em vigor na sua forma presente não é justificada no que respeita à UE 25, são convidadas a apresentar observações à Comissão, o mais tardar em 15 de Maio de 2004, apontando pormenorizadamente as razões pelas quais a Comissão deveria dar início a um reexame dessas medidas.

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS
(112) Em virtude do aumento das importações do produto em causa (tal como descrito nos considerandos

24 a 27) o mercado da Comunidade do produto em causa, que é um dos produtos enumerados no
n.o 2 do artigo 1.o do 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), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 386/
/2004 da Comissão (2), está a sofrer perturbações graves susceptíveis de comprometer a consecução
dos objectivos enunciados no artigo 33.o do Tratado. Estão, por conseguinte, reunidas as condições
eventualmente aplicáveis, previstas no artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 2201/96.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
(113) Após a análise das conclusões do inquérito, a Comissão considera que estão reunidas condições para

adoptar medidas de salvaguarda.
11.1. FORMA E NÍVEL DAS MEDIDAS
(114) A fim de manter o mercado da Comunidade aberto e assegurar a existência de oferta suficiente para

satisfazer a procura, afigura-se adequado estabelecer um sistema de contingentes pautais, devendo as
quantidades que excedam esses contingentes ser sujeitas a um direito adicional, de forma a que
mesmo as importações que excedam os contingentes possam entrar na Comunidade, embora mediante o pagamento de um direito adicional. O direito adicional deverá ser fixado a um nível suficiente
para impedir que seja causado um prejuízo grave aos produtores comunitários. A este respeito,
note-se que o direito adicional previsto no contexto de medidas de salvaguarda provisórias [Regulamento (CE) n.o 1964/2003] não foi comprovadamente adequado para reduzir o nível de importações a curto prazo. Com efeito, no período em que as medidas provisórias eram aplicáveis — 9 de
Novembro de 2003 a 10 de Abril de 2004 — as importações do produto em causa continuaram a
aumentar e os preços continuaram a baixar. No âmbito das medidas provisórias, foi fixado um
direito adicional de 155 euros por tonelada. Parcialmente em resultado do fortalecimento crescente
do euro, é claro que esta taxa era absorvida por reduções do preço médio cobrado pelos produtores-exportadores na China. Por conseguinte, para obter os efeitos desejados, a taxa do direito adicional
deve ser superior a 155 euros por tonelada.
(1) JO L 297 de 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 64 de 2.3.2004, p. 25.
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(115) O nível do direito adicional foi calculado com base num preço-alvo que permitiria aos produtores

comunitários obter um lucro de 6,8 % do volume de negócios, ajustado para ter em conta os custos
de transporte, com vista a assegurar uma comparação adequada com as importações entregues na
principal área geográfica de consumo. Este montante foi seguidamente comparado com o preço
médio de importação no período compreendido entre Abril de 2003 e Dezembro de 2003, no
mesmo estádio comercial, ajustado ao nível cif fronteira comunitária, acrescido do direito aduaneiro,
dos custos pós-importação, mais os lucros. Este nível de lucro foi baseado numa avaliação dos lucros
efectivamente obtidos pelos produtores comunitários durante o período compreendido entre 1998/
/1999 e 2001/2002. O nível de subcotação foi calculado em 57,9 % do preço cif de importação. O
direito fixo a pagar deve, por conseguinte, ser fixado em 301 euros por tonelada. Tendo em conta
os efeitos reconhecidos das importantes flutuações do valor do euro em relação ao yuan chinês
sobre o preço das importações, se, mais tarde, o euro se desvalorizar em relação ao yuan, de forma
a afectar significativamente os preços, o nível do direito fixado pode ser revisto.

(116) A fim de manter o acesso ao mercado da Comunidade, o contingente pautal deve ser baseado no

volume das importações durante um período recente. O período de três anos mais recente, relativamente ao qual estão disponíveis estatísticas de importação, é o período compreendido entre 1999/
/2000 e 2001/2002 (2002/2003 não é considerado representativo pelo facto de o processo de salvaguarda ter começado durante esse período). Os contingentes pautais devem, por conseguinte,
basear-se no volume médio importado durante esse período (27 570 toneladas). Tendo em conta a
importante reconstituição das existências por alguns importadores e o elevado nível constante das
importações mais recentes, considera-se que é este o volume máximo que pode ser importado sem
direito adicional. Considera-se que este volume permitirá aos produtores comunitários continuarem
a adaptar-se e assim evitar um novo agravamento da sua situação.

(117) A Comissão nota que o volume dos contingentes pautais deve ser reexaminado à luz do alargamento

previsto para 1 de Maio de 2004. Ao volume dos contingentes pautais para o primeiro período
(27 570 toneladas para a UE 15) deve ser, por conseguinte, acrescentada a média anual das quantidades provenientes dos países não membros da UE, importadas para os países em vias de adesão, no
período compreendido entre 2000 e 2002. Esta média ascende a 4 060 toneladas. Por conseguinte,
o contingente pautal UE 25 para o primeiro período deve ascender a 31 630 toneladas. Pelo facto
de o período final ser só de 212 dias, o contingente pautal efectivo para o período final deve ser
reduzido proporcionalmente.

(118) A fim de preservar os fluxos comerciais tradicionais, assegurando simultaneamente que o mercado

da Comunidade continua aberto a novos países fornecedores, o volume dos contingentes pautais
deve ser repartido entre os países que tenham um interesse considerável no fornecimento do
produto em causa ao mercado da Comunidade, sendo uma fracção desse volume reservada aos
outros países. Após consulta da China, que é o único país com um interesse considerável nesse
fornecimento, a Comissão considerou conveniente atribuir um contingente pautal específico a este
país, com base na proporção da quantidade global do produto fornecida pela China durante o
período de três anos em causa, compreendido entre 1999/2000 e 2001/2002. Na medida em que o
maior volume das importações efectuadas durante este período era proveniente da China, foi decidido atribuir um contingente pautal específico a este país e outro aos restantes países.

(119) Com base nestes dados, a parte do contingente (para a UE 25) a atribuir à China ascende a 30 843

toneladas por um período de um ano, enquanto a parte a atribuir aos restantes países durante esse
período seria de 787 toneladas. Constatou-se, todavia, que se se procedesse desta forma, o contingente atribuído a todos os outros países seria demasiado pequeno para permitir a concorrência ou a
entrada de novos operadores no mercado. É desejável que outros países, para além da China, tenham
a possibilidade de exportar o produto em causa para a Comunidade. O contingente atribuído a todos
os restantes países deve, por conseguinte, ser aumentado para 3 % da média do consumo comunitário ao longo do período considerado (ou 2 314 toneladas para um ano), o que resulta numa base
global para os contingentes pautais de 33 157 toneladas.
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(120) Tendo em conta a obrigação de liberalizar as medidas, o volume global do contingente anual deve

ser aumentado 5 % em cada um dos períodos subsequentes, ou seja, para 34 815 toneladas para o
período que vai até 10 de Abril de 2006, para 36 556 toneladas para o período que vai até 10 de
Abril de 2007 e 22 294 toneladas para o período que vai até 8 de Novembro de 2007 (212 dias). A
Comissão procederá a um reexame intercalar, em conformidade com o artigo 21.o do Regulamento
(CE) n.o 3285/94 para analisar os efeitos dessa medida, determinar se e em que medida é adequado
acelerar o ritmo da liberalização, bem como verificar se a sua aplicação continua a ser necessária.
No âmbito do reexame intercalar, a Comissão reexaminará igualmente as medidas de reestruturação
tomadas pelos produtores comunitários.

(121) Em conformidade com a legislação comunitária e com as obrigações internacionais da Comunidade,

as medidas de salvaguarda não são aplicáveis aos produtos originários dos países em desenvolvimento, desde que a respectiva parte não exceda 3 % das importações desse produto na Comunidade.
A China é o único país em desenvolvimento que não corresponde a este requisito para beneficiar da
derrogação. Os países em desenvolvimento a que as medidas definitivas não são aplicáveis devem,
por conseguinte, ser especificados, sendo assim enumerados no anexo II.

11.2. GESTÃO DOS CONTINGENTES PAUTAIS

(122) Antes da instituição das medidas, alguns importadores e as respectivas associações solicitaram a

introdução de um regime que permitisse garantir aos fornecedores, que tradicionalmente importam
o produto em causa da China, quantidades disponíveis com base nos níveis tradicionais das suas
importações da China. Outros importadores alegaram que qualquer regime de contingentes deveria
funcionar segundo o princípio «primeiro a chegar, primeiro a ser servido», a fim de evitar encargos
administrativos desnecessários e assegurar a concorrência.

(123) Para obter as informações necessárias para estabelecer o método de gestão dos contingentes

adequado, a Comissão publicou um aviso em 2 de Outubro de 2003 (1). Com base nas informações
facultadas, observou-se que, em cada uma das épocas de produção de conservas 1999/2000, 2000/
/2001 e 2001/2002, mais de 90 % das importações do produto em causa corresponderam a um
pequeno número de importadores que importaram uma média de 500 toneladas ou mais por época
(a seguir denominados «importadores tradicionais»). A parte restante correspondeu a importadores
distintos dos tradicionais (a seguir denominados «outros importadores»).

(124) Embora alguns importadores tenham alegado que o limiar para os importadores tradicionais deveria

ser inferior (por exemplo, 300 toneladas ou menos), quando da aplicação das medidas provisórias
verificou-se que um grande número de importadores desejava importar menores quantidades. Por
conseguinte, os interesses do conjunto dos importadores de quantidades mais reduzidas serão mais
bem servidos pelo aumento da parte do contingente pautal disponível para os importadores não
tradicionais do que pela redução do limite aplicável para ser considerado importador tradicional.

(125) Tendo examinado o pedido à luz da experiência obtida durante a aplicação das medidas provisórias,

a Comissão nota o seguinte:
— sem um sistema de licenças garantidas, o preço do produto importado da China pode aumentar
acentuadamente na primeira parte do período de contingentação e posteriormente diminuir,
quando os importadores atingirem ou excederem o nível de importações necessário para satisfazer as suas encomendas (o chamado «efeito de aproveitamento»). Os produtores comunitários
poderão ser prejudicados pelo «efeito de aproveitamento» resultante da repartição do contingente
pautal segundo o princípio «primeiro a chegar, primeiro a ser servido», na medida em que a
procura se deverá concentrar nas importações da China durante a primeira parte da época de
produção de conservas e só incidirá no produto comunitário quando o contingente pautal se
encontrar esgotado, o que ameaça prejudicar as vendas dos produtores comunitários durante a
primeira parte da época. Além disso, estes produtores seriam igualmente prejudicados pela incerteza suscitada pelas fortes flutuações de preços. Se tal viesse a suceder, a realização do objectivo
prosseguido pelas medidas definitivas seria gravemente comprometida,
(1) JO C 236 de 2.10.2003, p. 30.
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— é no interesse dos importadores actuais, que normalmente importam quantidades substanciais
do produto em causa da China, que sejam previstas disposições para assegurar a manutenção
dos fluxos comerciais tradicionais para que possam continuar a importar da China uma quantidade determinada do produto em causa isento de direitos adicionais. É também do interesse dos
novos importadores dispor de alguma oportunidade de importar o produto em causa da China
isento de direitos adicionais,
— é no interesse dos retalhistas e consumidores que continue a existir uma oferta suficiente do
produto em causa no mercado da Comunidade e que o preço de mercado se mantenha estável,
— as medidas definitivas devem assumir uma forma que lhes permita atingir os seus objectivos,
minimizando simultaneamente as perturbações do mercado desnecessárias, nomeadamente as
grandes flutuações de preços e as consequências negativas para os produtores comunitários, bem
como suscitar o mínimo possível de encargos administrativos a assumir pelos importadores.
Note-se a este respeito que, durante o período de aplicação das medidas provisórias, as importações do produto em causa aumentaram efectivamente, enquanto os preços a retalho, cobrados
pelo menos por um dos principais intervenientes, baixaram 17 %,
— as medidas devem assumir uma forma susceptível de incentivar uma maior concorrência entre
os importadores e assegurar que os novos importadores não tradicionais tenham a oportunidade
de aceder ao mercado.

(126) Tendo em conta o que precede, a Comissão considera que não é adequado administrar o contingente

pautal mediante um sistema de rigorosa ordem de chegada. Em seu lugar, os operadores económicos, que tradicionalmente importaram, para a Comunidade ou para os países em vias de adesão,
uma quantidade substancial do produto em causa (os chamados «importadores tradicionais»), deveriam ter a oportunidade de solicitar uma licença para importar uma quantidade do produto em
causa isento de direitos adicionais, em função do seu nível tradicional de importações da China. Ao
mesmo tempo, também outros importadores desejosos de importar para a Comunidade o produto
da China, mas que não satisfazem este critério (os chamados «outros importadores»), deveriam ter a
oportunidade de solicitar uma licença para importar uma quantidade do produto em causa isento de
direitos adicionais.

(127) Por conseguinte, deve ser estabelecido um regime de licenças, pelo qual o direito de importar o

produto em causa com isenção de direitos está sujeito à apresentação de uma licença de importação.
As normas de execução deste regime deveriam completar ou derrogar às normas fixadas no Regulamento (CE) n.o 1291/2000 da Comissão, de 9 de Junho de 2000, que estabelece normas comuns de
execução do regime de licenças de importação, de exportação e de prefixação para os produtos
agrícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 322/2004 (2).

(128) Para que o sistema possa funcionar com eficácia, o direito de solicitar uma licença deveria ser limi-

tado aos operadores, pessoas singulares ou colectivas, agentes individuais ou agrupamentos, que
possuam experiência recente de importação para a Comunidade ou para os países em vias de
adesão. São igualmente necessárias medidas para reduzir ao mínimo os pedidos de licenças de
importação de carácter especulativo que possam dar lugar à utilização incompleta dos contingentes
pautais. Portanto, para poder solicitar uma licença, os importadores devem ter importado recentemente para a Comunidade uma quantidade mínima razoável de produtos similares. Dada a natureza
e o valor do produto em causa, considera-se razoável que, para poder solicitar uma licença, os
importadores devam ter importado pelo menos 50 toneladas de produtos transformados à base de
frutos e produtos hortícolas de acordo com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2201/96
durante as últimas três épocas de produção de conservas (2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003,
para o primeiro período das medidas definitivas, compreendido entre 11 de Abril de 2004 e 10 de
Abril de 2005). Por outro lado, é necessário exigir o pagamento de uma garantia em relação a cada
tonelada do produto em causa que seja objecto de um pedido de licença de importação. Esta
garantia deve ser fixada a um nível suficientemente elevado para não fomentar os pedidos especulativos, mas não tão elevado a ponto de dissuadir os operadores que exercem uma actividade comercial genuína em relação aos produtos transformados à base de frutos e produtos hortícolas. Considera-se que, neste contexto, é razoável exigir uma garantia igual a, aproximadamente, 20 % do valor
do produto em causa importado.
(1) JO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
(2) JO L 58 de 26.2.2004, p. 3.
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(129) Nos termos das medidas provisórias, foi atribuído aos importadores tradicionais 85 % do contin-

gente pautal (23 435 toneladas numa base anual) e aos outros importadores 15 % (4 135 toneladas
numa base anual). As medidas deveriam permitir manter a posição dos importadores tradicionais,
assegurando simultaneamente a concorrência e o acesso dos outros importadores ao mercado. Um
importante número de importadores registou anteriormente importações de satsumas em conserva
da China, mas não em quantidades suficientes para atingir o limiar de 500 toneladas necessário para
serem considerados importadores tradicionais. Tendo em conta que esses importadores não registaram quantidades de importações iguais, considerou-se que seria mais equitativo aumentar as quantidades do contingente pautal a atribuir a esses importadores do que reduzir o limiar quantitativo.

(130) Considera-se que, não obstante a elevada percentagem do produto em causa importado pelos impor-

tadores tradicionais nas épocas recentes de produção de conservas, para manter o acesso ao
mercado, assegurar a concorrência e dar aos importadores de quantidades mais reduzidas uma oportunidade de participação no mercado, deve ser colocada à disposição dos «outros importadores» um
contingente pautal mínimo de 25 % no que respeita aos produtos originários da China. Pelo facto
de, no âmbito das medidas definitivas, serem atribuídos aos importadores tradicionais 75 % do
volume do contingente, este manterão o volume anual de 23 132 toneladas que lhes tinha sido
inicialmente atribuído. Deste modo, será assegurada a posição dos importadores tradicionais, o que
permite que simultaneamente seja atribuída uma percentagem mais elevada, do que nas medidas
provisórias, aos importadores não tradicionais. Por conseguinte, o volume atribuído aos outros
importadores deve ser aumentado para 7 711 toneladas (25 % do contingente pautal).

(131) Assim, aos importadores tradicionais, desde que apresentem um pedido e cumpram critérios objec-

tivos, devem ser reservadas as licenças correspondentes à percentagem do contingente pautal fixado
para as importações do produto em causa originárias da China. As licenças para a parte restante do
contingente pautal devem ser colocadas à disposição dos «outros importadores», desde que apresentem um pedido e cumpram critérios objectivos. Esses critérios são necessários para assegurar que
cada importador tradicional tenha a oportunidade de manter a sua posição face aos outros importadores tradicionais, que o mercado não possa ser controlado por nenhum importador individual e
que se mantenha a concorrência entre importadores. A este respeito, o critério objectivo mais apropriado para os importadores tradicionais é a quantidade máxima (peso líquido) do produto em causa
importado pelo importador tradicional durante cada época de produção de conservas (2000/2001,
2001/2002 e 2002/2003, no que respeita ao primeiro período de aplicação das medidas definitivas
compreendido entre 11 de Abril de 2004 e 10 de Abril de 2005). O critério objectivo mais apropriado para os outros importadores é um limite de 20 % do contingente pautal disponível para os
outros importadores de produtos de origem chinesa (isto é, 3 % do contingente pautal de produtos
de origem chinesa).

(132) No que diz respeito às importações do produto em causa originárias de países que não a China,

dado que os importadores tradicionais não importam quantidades substanciais do produto em causa
dos referidos países e que o contingente pautal que deve ser estabelecido supera amplamente o nível
de importações nas épocas de produção de conservas anteriores, considera-se necessário que todos
os importadores tenham acesso à totalidade deste contingente pautal em condições de igualdade, e
que (pelas razões acima mencionadas) o critério objectivo mais apropriado para limitar os pedidos
de licenças de importação é um limite de 20 % do contingente pautal disponível para os produtos
dessa origem.

(133) A eventual exclusão dos contingentes pautais das mercadorias importadas dos países em desenvolvi-

mento depende da respectiva origem. A elegibilidade das mercadorias importadas a título do contingente pautal atribuído às importações originárias da China, assim como no que respeita ao contingente pautal atribuído às importações originárias de todos os outros países, depende igualmente da
respectiva origem. São, por conseguinte, aplicáveis os critérios de determinação da origem actualmente em vigor na Comunidade e, a fim de assegurar a gestão eficaz dos contingentes pautais,
deverão ser apresentados na fronteira comunitária os certificados de origem referentes às importações do produto em causa, excepto se as importações do produto em causa estiverem abrangidas
por uma prova de origem emitida ou preenchida em conformidade com as regras definidas para
beneficiar das medidas pautais preferenciais.
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11.3. VIGÊNCIA
(134) As medidas definitivas não devem permanecer em vigor mais de quatro anos, incluindo o período

de vigência das medidas provisórias, isto é, a contar de 9 de Novembro de 2003. Devem caducar o
mais tardar em 8 de Novembro de 2007,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Regime de contingentes pautais
1.
É aberto um regime de contingentes pautais para as importações na Comunidade de determinadas
mandarinas preparadas ou conservadas (incluindo as tangerinas e as satsumas), clementinas, wilkings e
outros híbridos semelhantes de citrinos, sem adição de álcool, adicionados de açúcar («produto em causa»),
actualmente classificados nos códigos NC 2008 30 55 e 2008 30 75 (a seguir denominadas «mandarinas
em conserva»). O volume de cada contingente e os respectivos períodos de aplicação são especificados no
anexo I.
2.
Permanece em vigor a taxa convencional do direito estabelecida no Regulamento (CEE) n.o 2658/87
do Conselho (1) ou qualquer taxa de direito preferencial aplicáveis às mandarinas em conserva importadas
no âmbito dos contingentes mencionados no n.o 1.
3.
Sem prejuízo do disposto no artigo 9.o, as importações de mandarinas efectuadas sem a apresentação
de uma licença, tal como referido no n.o 1 do artigo 3.o, relativa ao seu país de origem das mandarinas em
conserva serão sujeitas a um direito adicional de 301 euros por tonelada.

Artigo 2.o
Definições
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
a) «Época de produção de conservas», o período de 12 meses compreendido entre 1 de Outubro de determinado ano e 30 de Setembro do ano seguinte;
b) «Países em vias de adesão», a Letónia, a Lituânia, a Estónia, a Polónia, a Hungria, a República Checa, a
Eslováquia, a Eslovénia, Malta e Chipre;
c) «Importador», o operador, pessoa singular ou colectiva, entidade individual ou agrupamento que tenha
importado para a Comunidade ou para os países em vias de adesão por época de produção de
conservas, durante uma ou mais épocas de produção de conservas compreendidas entre 1999/2000 e
2001/2002, pelo menos 50 toneladas dos produtos transformados à base de frutos e produtos hortícolas mencionados no n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2201/96, independentemente da
origem destas importações;
d) «Importador tradicional», um importador que tenha importado para a Comunidade ou para os países
em vias de adesão uma média de 500 toneladas ou mais de mandarinas em conserva por época de
produção de conservas, durante as últimas três épocas de produção de conservas, independentemente
da origem destas importações;
e) «Quantidade de referência», a quantidade máxima de mandarinas em conserva importadas por época de
produção de conservas por um importador tradicional, durante uma das últimas três épocas de
produção de conservas;
f) «Outros importadores», os importadores que não são considerados importadores tradicionais;
g) «Origem», o país em que tem origem uma importação, quer seja a China, quer seja outro país.
(1) JO L 256 de 7.9.1987, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2344/
/2003 da Comissão (JO L 346 de 31.12.2003, p. 38).
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Artigo 3.o
Sistema de licenças de importação

1.
Em relação a todas as importações sujeitas aos contingentes mencionados no n.o 1 do artigo 1.o será
exigida a apresentação de uma licença de importação (a seguir denominada «licença») emitida em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1291/2000, sem prejuízo do disposto no presente regulamento.
2.
O n.o 4 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 não é aplicável às licenças. Na casa 19 dos
certificados deve ser inserida a menção «0».
3.
Não obstante o disposto no artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000, os direitos derivados das
licenças não serão transmissíveis.
4.
O montante da garantia referida no n.o 2 do artigo 15.o do Regulamento (CE) no 1291/2000 será de
150 euros por tonelada líquida.

Artigo 4.o
Validade das licenças
1.
Na casa 8 dos pedidos de licenças e nas licenças deve ser indicado o país de origem do produto. Na
mesma casa 8, deve ser inscrita uma cruz na indicação «sim». As licenças só serão válidas para os produtos
originários do país mencionado na referida casa.
2.
As licenças serão válidas unicamente para o período para o qual tenham sido emitidas. Na casa 24
deve ser indicado o período de validade da licença (por exemplo, «Licença válida apenas entre 11 de Abril
de 2004 e 10 de Abril de 2005»).

Artigo 5.o
Pedidos de licenças
1.

Apenas os importadores poderão apresentar pedidos de licenças.

Os pedidos serão apresentados às autoridades nacionais competentes. Os importadores juntarão aos
pedidos de licenças os dados que permitam comprovar, de modo satisfatório para as autoridades nacionais
competentes, o cumprimento do disposto nas alíneas c) e d) do artigo 2.o
2.
Os pedidos de licenças para o período que vai até 10 de Maio de 2005 podem ser apresentados entre
1 e 7 de Maio de 2004. Em todos os restantes casos, os pedidos de licenças para períodos posteriores
podem ser apresentados entre os dias 1 e 8 de Fevereiro imediatamente anteriores ao início do período a
que respeitem.
3.
Os pedidos de licenças apresentados por um importador tradicional não poderão referir-se a uma
quantidade superior à quantidade de referência para esse tipo de importador no que respeita às importações de mandarinas em conserva originárias da China, nem a mais de 20 % do contingente pautal especificado no que respeita às importações de mandarinas em conserva originárias de todos os restantes países.
4.
Os pedidos de licenças apresentados pelos outros importadores não poderão referir-se a uma quantidade superior a 3 % do contingente pautal especificado no anexo I no que respeita às importações de
mandarinas em conserva originárias da China, nem a mais de 20 % do contingente pautal especificado no
que respeita às importações de mandarinas em conserva originárias de todos os restantes países.
5.
Na casa 20 dos pedidos de licenças indicar-se-á, consoante o caso, «importador tradicional» ou «outro
importador», bem como «pedido ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 658/2004».
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Artigo 6.o
Atribuição dos contingentes pautais

1.
Em relação às importações de origem chinesa, o contingente pautal para cada período definido no n.o
1 do artigo 1.o será atribuído tal como descrito a seguir:
a) 75 % para os importadores tradicionais;
b) 25 % para os outros importadores.
Se, em determinado período, uma das categorias de importadores não esgotar as quantidades fixadas, a
parte restante desse contingente poderá ser atribuída à outra categoria.
2.
Em relação às importações de origem distinta da chinesa, o contingente definido no n.o 1 do artigo
1.o será atribuído aos importadores tradicionais e aos outros importadores.

Artigo 7.o
Comunicações dos Estados-Membros à Comissão
1.
Os Estados-Membros comunicarão à Comissão os pedidos de licenças de importação e as quantidades
a que correspondem.
2.
Relativamente ao período que vai de 11 de Abril de 2004 a 10 de Abril de 2005, as informações
referidas no n.o 1 devem ser notificadas, o mais tardar, às 12 horas (hora de Bruxelas) de 11 de Maio de
2004.
3.
Para cada período subsequente, as informações referidas no n.o 1 devem ser notificadas, o mais tardar,
às 12 horas (hora de Bruxelas) do dia 10 de Fevereiro imediatamente anterior ao início do período a que se
refere a licença.
4.
A comunicação mencionada no n.o 1 será efectuada por via electrónica no formulário enviado para o
efeito pela Comissão aos Estados-Membros. A informação nela contida será discriminada por tipo de
importador e por origem, na acepção do artigo 2.o

Artigo 8.o
Emissão de licenças
1.
Com base na informação comunicada pelos Estados-Membros por força do artigo 7.o, a Comissão
decidirá mediante regulamento, para cada origem e cada tipo de importador na acepção do artigo 2.o e
tendo em conta o n.o 2, em que proporção devem ser emitidas as licenças. A referida decisão deve ser
tomada, o mais tardar, em 2 de Junho de 2004, no caso do período que vai de 11 de Abril de 2004 a 10
de Abril de 2005 e, o mais tardar, no dia 15 de Março imediatamente anterior ao início do período relevante em todos os restantes casos.
2.
Sempre que, com base nas informações comunicadas pelos Estados-Membros por força do artigo 7.o,
se verificar que os pedidos de licenças excedem as quantidades máximas estabelecidas de acordo com o
disposto nos artigos 1.o e 6.o, a Comissão fixará uma percentagem única de redução aplicável aos pedidos
em questão.
3.
As licenças serão emitidas pelas autoridades nacionais competentes no quarto dia útil seguinte à
entrada em vigor do regulamento referido no n.o 1.
4.
Sempre que, de acordo com o n.o 1, a quantidade em relação à qual é emitida uma licença for inferior
à quantidade solicitada, o pedido de licença pode ser retirado no prazo de três dias seguinte à entrada em
vigor das medidas adoptadas em aplicação do referido número. Neste caso, a garantia será imediatamente
liberada.
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Artigo 9.o
Países em desenvolvimento
As importações de mandarinas em conserva originárias de um dos países em desenvolvimento especificados no anexo não estão sujeitas nem serão imputadas aos contingentes pautais.
Artigo 10.o
Disposições gerais
1.
A origem das mandarinas em conserva será determinada em conformidade com as disposições em
vigor na Comunidade.
2.
Sem prejuízo do disposto no n.o 3, a introdução em livre prática na Comunidade de mandarinas em
conserva originárias de um país terceiro está subordinada à apresentação de um certificado de origem
emitido pelas autoridades nacionais competentes desses países em conformidade com as condições
previstas no artigo 47.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissão (1).
3.
O certificado de origem referido no n.o 2 não é necessário para as importações de mandarinas em
conserva abrangidas por uma prova de origem emitida ou preenchida em conformidade com as regras definidas para beneficiar das medidas pautais preferenciais.
4.
A prova de origem só será aceite se as mandarinas em conserva cumprirem os critérios estabelecidos
para a determinação da origem em conformidade com as disposições em vigor na Comunidade.
Artigo 11.o
Os Estados-Membros e a Comissão colaborarão estreitamente para assegurar a execução do presente regulamento.
Artigo 12.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 de Abril de 2004 e é aplicável até 8 de Novembro de 2007.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão

(1) JO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2286/2003 (JO L 343 de 31.12.2003, p. 1).
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ANEXO I
Contingente — China
(toneladas)

Contingente — todos os outros países
(toneladas)

11.4.2004 a 10.4.2005

30 843

2 314

11.4.2005 a 10.4.2006

32 385

2 430

11.4.2006 a 10.4.2007

34 004

2 551

11.4.2007 a 8.11.2007

20 738

1 556

Período

ANEXO II
Lista de países em desenvolvimento — excluídos das medidas pelo facto de exportarem menos de 3 % dessas importações na Comunidade
Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Angola, Argentina, Barbados, Bangladeche, Burquina Faso,
Barém, Burundi, Benim, Brunei, Bolívia, Brasil, Baamas, Butão, Botsuana, Belize, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Congo, Costa do Marfim, Chile, Camarões, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Jibuti,
Domínica, República Dominicana, Argélia, Equador, Egipto, Eritreia, Etiópia, Fiji, Estados Federados da Micronésia,
Gabão, Granada, Gana, Gambia, Guiné, Guiné Equatorial, Guatemala, Guiné-Bissau, Guiana, Honduras, Haiti, Hong
Kong, Indonésia, Índia, Iraque, Irão, Jamaica, Jordânia, Quénia, Camboja, Quiribati, Comores, São Cristóvão e Neves,
Kuwait, Laos, Líbano, Santa Lúcia, Sri Lanca, Libéria, Lesoto, Líbia, Marrocos, Madagáscar, Ilhas Marshall, Mali, Mianmar,
Mongólia, Mauritânia, Maurícia, Maldivas, Malavi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Nicarágua,
Nepal, Nauru, Omã, Panamá, Peru, Papuásia-Nova Guiné, Filipinas, Paquistão, Palau, Paraguai, Catar, Ruanda, Arábia
Saudita, Ilhas Salomão, Seicheles, Sudão, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, São Tomé e Príncipe, Salvador, Síria,
Suazilândia, Chade, Togo, Tailândia, Tunísia, Tonga, Timor Leste, Trindade e Tobago, Tuvalu, Tanzânia, Taipei Chinês,
Uganda, Uruguai, São Vincente e Granadinas, Venezuela, Vietname, Vanuatu, Samoa, Iémen, África do Sul, Zâmbia e
Zimbabué.
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REGULAMENTO (CE) N.o 659/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que altera o Regulamento (CEE) n. 1859/82 relativo à selecção das explorações da amostra tendo
em vista a verificação dos rendimentos nas explorações agrícolas
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

O Regulamento (CEE) n.o 1859/82 deve, pois, ser alterado em conformidade.

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité Comunitário da
Rede de Informação Contabilística Agrícola,

Tendo em conta o Regulamento n.o 79/65/CEE do Conselho,
de 15 de Junho de 1965, que cria uma rede de informação
contabilística agrícola sobre os rendimentos e a economia das
explorações agrícolas na Comunidade Económica Europeia (1),
e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 4.o, o n.o 5 do seu
artigo 5.o e o n.o 2 do seu artigo 6.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Através do Regulamento (CE) n.o 660/2004 da
Comissão, de 7 de Abril de 2004 (2), que altera o anexo
do Regulamento n.o 79/65/CEE do Conselho no respeitante à lista das circunscrições, a circunscrição única
«Bélgica» foi dividida, nesse anexo, em três circunscrições. Por conseguinte, o número de explorações da
amostra por circunscrição na Bélgica deve ser introduzido no anexo I do Regulamento (CEE) n.o 1859/82 da
Comissão (3).
A evolução dos procedimentos de transmissão e de
controlo de dados tornou o relatório de execução do
plano de selecção das explorações da amostra referido
no artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o 1859/82 obsoleto. Em consequência, o artigo 6.o e o anexo II do Regulamento (CEE) n.o 1859/82 devem ser suprimidos.

Artigo 1.o
O Regulamento (CEE) n.o 1859/82 é alterado do seguinte
modo:
1. O artigo 6.o é suprimido.
2. O anexo I é alterado em conformidade com o anexo do
presente regulamento.
3. O anexo II é suprimido.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável a partir do exercício contabilístico de 2004.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 109 de 23.6.1965, p. 1859/65. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2059/2003
(JO L 308 de 25.11.2003, p. 1).
(2) Ver página 97 do presente Jornal Oficial.
(3) JO L 205 de 13.7.1982, p. 40. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1555/2001 (JO L 205
de 31.7.2001, p. 21).
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ANEXO
No anexo I do Regulamento (CEE) n.o 1859/82, a linha relativa à Bélgica é substituída pelo seguinte:
«BÉLGICA
341

Vlaanderen

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

600
—
400»
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REGULAMENTO (CE) N.o 660/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que altera o anexo do Regulamento n.o 79/65/CEE do Conselho no respeitante à lista das circunscrições
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

É necessário, por conseguinte, alterar em conformidade
o Regulamento n.o 79/65/CEE.

(4)

Tendo em conta o Regulamento n. 79/65/CEE do Conselho,
de 15 de Junho de 1965, que cria uma rede de informação
contabilística agrícola sobre os rendimentos e a economia das
explorações agrícolas na Comunidade Económica Europeia (1),
e, nomeadamente, o seu artigo 2.oA,

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité Comunitário da
Rede de Informação Contabilística Agrícola,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

o

Tendo em conta o pedido da Bélgica,

Artigo 1.o

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O anexo do Regulamento n. 79/65/CEE estabelece a
lista das circunscrições, na acepção da alínea d) do artigo
2.o do mesmo regulamento.
o

De acordo com o referido anexo, a Bélgica constitui uma
única circunscrição. Para efeitos do Regulamento n.o 79/
/65/CEE, a Bélgica solicitou a divisão dessa circunscrição
única em três circunscrições.

O anexo do Regulamento n.o 79/65/CE é alterado em conformidade com o anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável a partir do exercício contabilístico de 2004.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 109 de 23.6.1965, p. 1859/65. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2059/2003
(JO L 308 de 25.11.2003, p. 1).
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ANEXO
No anexo do Regulamento n.o 79/65/CEE, os termos «Bélgica Constitui uma circunscrição» são substituídos pelo
seguinte:
«Bélgica
1. Vlaanderen
2. Bruxelles — Brussel
3. Wallonie.»
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REGULAMENTO (CE) N.o 661/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que inicia um inquérito sobre a possível evasão das medidas anti-dumping instituídas pelo Regulamento (CE) n.o 769/2002 do Conselho sobre as importações de cumarina, originária da República
Popular da China mediante importações de cumarina expedidas via Índia ou Tailândia, quer sejam
ou não declaradas originárias da Índia ou da Tailândia, e que sujeita essas importações a registo
C. MEDIDAS EXISTENTES

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

(5)

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 384/96 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, relativo à defesa contra as importações objecto de dumping de países não membros da Comunidade Europeia (1), («o regulamento de base») e, nomeadamente,
o n.o 3 do seu artigo 13.o e o n.o 5 do seu artigo 14.o,
Após consulta do Comité Consultivo,

D. JUSTIFICAÇÃO

(6)

O pedido contém elementos de prova prima facie suficientes de que as medidas anti-dumping sobre as importações de cumarina originária da República Popular da
China estão a ser evadidas através do transbordo via
Índia e Tailândia.

(7)

Estão disponíveis os seguintes elementos de prova:

Considerando o seguinte:

A. PEDIDO

(1)

A Comissão recebeu um pedido, apresentado ao abrigo
do disposto no n.o 3 do artigo 13.o do regulamento de
base, para proceder a um inquérito quanto a uma
possível evasão das medidas anti-dumping instituídas
sobre as importações de cumarina originárias da República Popular da China.

(2)

O pedido foi apresentado em 24 de Fevereiro de 2004
pelo Conselho Europeu das Indústrias Químicas (CEFIC)
em nome do único produtor comunitário, que representa a totalidade da produção comunitária de cumarina.

As medidas actualmente em vigor e possivelmente
objecto de evasão são os direitos anti-dumping instituídos
pelo Regulamento (CE) n.o 769/2002 do Conselho (2).

O pedido revela que, após a instituição das medidas
sobre as importações de cumarina originária da República Popular da China, ocorreram alterações significativas dos fluxos comerciais normais das exportações da
República Popular da China, da Índia e da Tailândia para
a Comunidade para as quais não é possível encontrar
uma justificação válida a não ser a instituição do direito.
Esta alteração dos fluxos comerciais normais parece
resultar do transbordo de cumarina originária da República Popular da China via Índia e via Tailândia.

(3)

O produto objecto da possível evasão é cumarina
normalmente
declarada
com
o
código
NC
ex 2932 21 00 («produto em causa»), originária da
República Popular da China. Este código é indicado a
título meramente informativo.

Além disso, o pedido contém elementos de prova prima
facie suficientes de que os efeitos correctores das medidas
anti-dumping aplicáveis às importações de cumarina
originária da República Popular da China estão a ser
neutralizados em termos das quantidades e dos preços.
Volumes significativos de importações do produto em
causa da Índia e da Tailândia parecem ter substituído as
importações de cumarina a partir da República Popular
da China. Ademais, há elementos de prova suficientes de
que estas importações, em maior volume, são efectuadas
a preços muito inferiores ao preço não prejudicial estabelecido no inquérito que conduziu às medidas existentes.

(4)

O produto objecto de inquérito é cumarina, expedida via
Índia ou Tailândia («produto objecto de inquérito»),
normalmente declarada com o mesmo código NC que o
produto em causa, originário da República Popular da
China.

Finalmente, o pedido contém elementos de prova prima
facie suficientes de que os preços do produto objecto de
inquérito estão a ser objecto de dumping em relação ao
valor normal previamente estabelecido para a cumarina
originária da República Popular da China.

(1) JO L 56 de 6.3.1996. p. 1. Regulamento com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 461/2004 (JO L 77 de
13.3.2004, p. 12).

(2) JO L 123 de 9.5.2002, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1854/2003 (JO L 272
de 23.10.2003, p. 1).

B. PRODUTO
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ouvir as partes interessadas, desde que estas o solicitem
por escrito e demonstrem que há razões especiais para
que sejam ouvidas.

Se no âmbito do inquérito se vierem a verificar práticas
de evasão via Índia ou via Tailândia, além do transbordo,
abrangidas pelo artigo 13.o do regulamento de base, tais
práticas poderão igualmente ser objecto do inquérito.

c) Isenção do registo das importações ou da aplicação de
medidas

E. PROCEDIMENTO

(8)

Tendo em conta o acima exposto, a Comissão concluiu
que existem elementos de prova suficientes que justificam o início de um inquérito em conformidade com o
disposto no artigo 13.o do regulamento de base e a
sujeição a registo das importações de cumarina expedidas da Índia ou da Tailândia, independentemente de
serem ou não declaradas originárias da Índia ou da
Tailândia, em conformidade com o disposto no n.o 5 do
artigo 14.o do regulamento de base.

8.4.2004

(13)

Dado que a possível evasão das medidas em vigor ocorre
fora da Comunidade, em conformidade com o disposto
no n.o 4 do artigo 13.o do regulamento de base, podem
ser concedidas isenções aos produtores do produto em
causa que possam demonstrar que não estão relacionados com nenhum produtor sujeito às medidas e que
não se encontram envolvidos em práticas de evasão, tal
como indicado nos n.os 1 e 2 do artigo 13.o do regulamento de base. Os produtores que pretendam obter uma
isenção devem apresentar um pedido para o efeito, com
elementos de prova de apoio, dentro dos prazos indicados no n.o 3 do artigo 3.o do presente regulamento.

a) Questionários

(9)

(10)

(11)

A fim de obter as informações que considera necessárias
para o inquérito, a Comissão enviará questionários aos
produtores-exportadores e às associações de produtores-exportadores da Índia e da Tailândia, aos produtores-exportadores e às associações de produtores-exportadores da República Popular da China e aos importadores
e associações de importadores da Comunidade que colaboraram no inquérito que conduziu à instituição das
medidas em vigor ou que são mencionados no pedido,
bem como às autoridades da República Popular da
China, da Índia e da Tailândia. Se necessário, poderão
também ser obtidas informações junto da indústria
comunitária.

Em qualquer caso, todas as partes interessadas devem
contactar a Comissão no mais curto prazo e, o mais
tardar, antes do termo do prazo fixado no artigo 3.o do
presente regulamento, para saberem se são mencionadas
no pedido e, se for caso disso, para solicitarem um questionário dentro do prazo fixado no n.o 1 do artigo 3.o do
presente regulamento, dado que o prazo fixado no n.o 2
do artigo 3.o do presente regulamento é aplicável a todas
as partes interessadas.

F. REGISTO

(14)

Em conformidade com o disposto no n.o 5 do artigo
14.o do regulamento de base, as importações do produto
objecto do inquérito devem ser sujeitas a registo, de
forma a assegurar que, caso o inquérito tenha como
resultado uma determinação de evasão, possa ser
cobrado um montante do direito anti-dumping aplicável
retroactivamente a partir da data do registo dessas
importações expedidas da Índia e da Tailândia.

G. PRAZOS

(15)

No interesse de uma administração correcta devem ser
fixados prazos para que:
— as partes interessadas se possam dar a conhecer à
Comissão, apresentar observações por escrito e
responder ao questionário ou facultar outras informações a ter em conta durante o inquérito,

A Comissão notificará as autoridades da República
Popular da China, da Índia e da Tailândia do início do
inquérito.

— os produtores da Índia e da Tailândia possam pedir a
isenção do registo das importações ou da aplicação
das medidas,
— as partes interessadas possam solicitar por escrito
uma audição à Comissão.

b) Recolha de informações e audições
(16)
(12)

Convidam-se todas as partes interessadas a apresentarem
as suas observações por escrito e a fornecerem
elementos de prova de apoio. Ademais, a Comissão pode

Importa salientar que o exercício dos principais direitos
processuais estabelecidos no regulamento de base
depende do facto de as partes se terem dado a conhecer
dentro dos prazos referidos no artigo 3.o do presente
regulamento.
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H. NÃO COLABORAÇÃO

Artigo 3.o

Caso uma parte interessada recuse o acesso às informações necessárias, não as faculte no prazo estabelecido
no presente regulamento ou impeça de forma significativa o inquérito, podem ser estabelecidas conclusões
preliminares ou finais, afirmativas ou negativas, com
base nos dados disponíveis, em conformidade com o
disposto no artigo 18.o do regulamento de base.

1. Os questionários devem ser solicitados à Comissão no
prazo de 15 dias a partir da data de publicação do presente
regulamento no Jornal Oficial da União Europeia.

Quando se verificar que uma parte interessada prestou
informações falsas ou erróneas, tais informações não
serão tidas em conta e poderão ser utilizados os dados
disponíveis, em conformidade com o artigo 18.o do
regulamento de base. Se uma parte interessada não colaborar ou colaborar apenas parcialmente e forem utilizados os melhores dados disponíveis, em conformidade
com o disposto no artigo 18.o do regulamento de base,
o resultado pode ser-lhe menos favorável do que se
tivesse colaborado,

2. Salvo disposição em contrário, para que as suas observações possam ser tidas em conta durante o inquérito, as partes
interessadas devem dar-se a conhecer contactando a Comissão,
apresentar as suas observações por escrito, enviar as respostas
ao questionário e facultar quaisquer outras informações no
prazo de 40 dias a contar da data da publicação do presente
regulamento no Jornal Oficial da União Europeia.
3. Os produtores da Índia e da Tailândia que pretendam
pedir a isenção do registo das importações ou da aplicação das
medidas devem apresentar um pedido para o efeito, com
elementos de prova de apoio, dentro do mesmo prazo de 40
dias.
4. As partes interessadas podem igualmente solicitar uma
audição à Comissão no mesmo prazo.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em conformidade com o disposto no n.o 3 do artigo 13.o do
Regulamento (CE) n.o 384/96, é iniciado um inquérito para
determinar se as importações para a Comunidade de cumarina,
classificada no código NC ex 2932 21 00 (códigos Taric
2932 21 00 11 e 2932 21 00 15) e expedida via Índia ou via
Tailândia, quer seja ou não declarada originária da Índia ou da
Tailândia, constituem uma evasão às medidas instituídas pelo
Regulamento (CE) n.o 769/2002 sobre as importações de cumarina originária da República Popular da China.

Artigo 2.o
As autoridades aduaneiras são instruídas, nos termos do n.o 3
do artigo 13.o e do n.o 5 do artigo 14.o do Regulamento (CE)
n.o 384/96, para que tomem as medidas adequadas no sentido
de assegurar o registo das importações para a Comunidade referidas no artigo 1.o do presente regulamento.

5. Qualquer informação relativa a este assunto, qualquer
pedido de audição ou de questionário, bem como qualquer
pedido de autorização de certificados de não evasão, devem ser
apresentados por escrito (salvo especificação em contrário, não
é aceite a forma electrónica) e indicar o nome, o endereço, o
endereço do correio electrónico, os números de telefone e de
fax e/ou de telex da parte interessada. Todas as observações por
escrito, nomeadamente as informações solicitadas no presente
regulamento, as respostas aos questionários e a correspondência enviadas pelas partes interessadas numa base confidencial devem ter a indicação «Divulgação limitada» (1) e, em
conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 19.o do regulamento de base, ser acompanhadas de uma versão não confidencial, que deve ter aposta a menção «Para consulta pelas
partes interessadas».
Endereço da Comissão para toda a correspondência:
Comissão Europeia
Direcção-Geral do Comércio
Direcção B
Gabinete J-79 5/16
B-1049 Bruxelas
Fax: (32 2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877

Artigo 4.o
O registo caduca nove meses a contar da data da entrada em
vigor do presente regulamento.
A Comissão pode, por regulamento, instruir as autoridades
aduaneiras para que cessem de registar as importações para a
Comunidade de produtos fabricados por produtores que
tenham requerido uma dispensa de registo e em relação aos
quais se tenha determinado que não evadiram os direitos anti-dumping.

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
(1) Tal significa que o presente documento se destina exclusivamente a
uso interno e que está protegido nos termos do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho
(JO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Trata-se de um documento confidencial em conformidade com o artigo 19.o do Regulamento (CE)
n.o 384/96 e do artigo 6.o do Acordo da OMC sobre a aplicação do
artigo VI do GATT de 1994 (Acordo Anti-Dumping).
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 662/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que estabelece medidas transitórias respeitantes aos pedidos de licenças de importação ao abrigo
dos Regulamentos (CE) n.o 936/97 e (CE) n.o 1279/98 relativos ao modo de gestão de determinados
contingentes pautais de carnes de bovino, em virtude da adesão da República Checa, da Estónia, de
Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia à
União Europeia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

constituição na véspera da data de entrada em vigor do
Tratado de Adesão de 2003 são consideradas operações
comerciais com países terceiros.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
(4)

Por conseguinte, é necessário adoptar medidas transitórias respeitantes às normas de elegibilidade dos operadores dos novos Estados-Membros ao abrigo dos regimes
de importação previstos pelos Regulamentos (CE) n.o
936/97 e (CE) n.o 1279/98.

(5)

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

Tendo em conta o Tratado de Adesão da República Checa, da
Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de
Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 2.o,
Tendo em conta o Acto de Adesão da República Checa, da
Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de
Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 41.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

A República Checa, a Estónia, Chipre, a Letónia, a
Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a
Eslováquia (a seguir denominados «novos Estados-Membros»), aderirão à Comunidade em 1 de Maio de
2004, sob reserva da ratificação do Tratado de Adesão.
Importa tornar acessíveis aos operadores estabelecidos
nos países em causa à data da adesão os contingentes
pautais abertos para produtos do sector da carne de
bovino.
O Regulamento (CE) n.o 936/97 da Comissão, de 27 de
Maio de 1997, relativo à abertura e modo de gestão dos
contingentes pautais para carnes de bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou congelada e carne de búfalo
congelada (1) e o Regulamento (CE) n.o 1279/98 da
Comissão, de 19 de Junho de 1998, que estabelece as
normas de execução respeitantes aos contingentes
pautais de carne de bovino previstos pelas Decisões
2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/
/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE do Conselho para a
República da Bulgária, a República Checa, a República
Eslovaca, a Roménia, a República da Hungria, a República da Polónia e a Roménia (2) estabelecem exigências
específicas para a elegibilidade dos operadores no âmbito
dos diversos regimes de importação, no respeitante a
certos contingentes pautais.
Para poderem beneficiar das quotas de importação em
causa, os requerentes de licenças estabelecidos nos novos
Estados-Membros deverão provar que efectuaram um
volume mínimo de operações comerciais com países
terceiros. As operações efectuadas antes de 1 de Maio de
2004 com os Estados-Membros da Comunidade na sua

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. Para poderem solicitar licenças de importação na acepção
da alínea a) do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 936/97 e do
n.o 1, alínea a), do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1279/98,
os requerentes estabelecidos na República Checa, na Estónia,
em Chipre, na Letónia, na Lituânia, na Hungria, em Malta, na
Polónia, na Eslovénia e na Eslováquia deverão ser pessoas
singulares ou colectivas registadas para efeitos de IVA num
Estado-Membro da Comunidade, na sua constituição à data de
entrada em vigor do Tratado de Adesão de 2003, que, aquando
da apresentação dos seus pedidos, provem, de forma considerada suficiente pela autoridade competente do Estado-Membro
em causa:
a) Para os fins do Regulamento (CE) n.o 936/97, que efectuaram operações comerciais com outros países durante,
pelo menos, 12 meses, no sector da carne de bovino;
b) Para os fins do Regulamento (CE) n.o 1279/98, que efectuaram operações comerciais com outros países pelo menos
uma vez nos últimos 12 meses, no sector da carne de
bovino.
2. Para os efeitos do presente artigo, a expressão «outros
países» designa todos os países terceiros, incluindo os Estados-Membros da Comunidade na sua constituição na véspera da
data de entrada em vigor do Tratado de Adesão de 2003.

Artigo 2.o
1

( ) JO L 137 de 28.5.1997, p. 10. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 649/2003 (JO L 95 de
11.4.2003, p. 13).
(2) JO L 176 de 20.6.1998, p. 12. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1144/2003 (JO L 160
de 28.6.2003, p. 44).

O presente regulamento entra em vigor sob reserva e à data da
entrada em vigor do Tratado de Adesão da República Checa, da
Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de
Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia.
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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 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 663/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que altera o Regulamento (CE) n. 2300/97 que estabelece normas de execução do Regulamento
(CE) n.o 1221/97 do Conselho que estabelece as regras gerais de execução para as acções de
melhoria da produção e comercialização de mel
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

O Regulamento (CE) n.o 2300/97 deve ser alterado em
conformidade.

(4)

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

Tendo em conta Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1221/97 do Conselho,
de 25 de Junho de 1997, que estabelece as regras gerais de
execução para as acções de melhoria da produção e comercialização de mel (1), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O Regulamento (CE) n.o 2300/97 da Comissão (2) estabelece as disposições necessárias para a execução dos
programas nacionais anuais previstos pelo Regulamento
(CE) n.o 1221/97. O n.o 1 do artigo 2.o do Regulamento
(CE) n.o 2300/97 prevê que os Estados-Membros comuniquem os seus programas à Comissão, anualmente,
antes de 15 de Abril.
A adesão da República Checa, da Estónia, de Chipre, da
Letónia, da Lituânia, da Hungria, de Malta, da Polónia,
da Eslovénia e da Eslováquia à União Europeia deve
permitir que estes países beneficiem dos programas
nacionais previstos pelo Regulamento (CE) n.o 1221/97.
Para que os programas de todos os Estados-Membros
possam ser objecto de uma análise uniforme, em 2004,
a data limite para a sua comunicação deve ser adiada
para 15 de Maio de 2004.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O n.o 1 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 2300/97 passa a
ter a seguinte redacção:
«1. Os Estados-Membros comunicarão à Comissão os
programas anualmente, antes de 15 de Abril. Contudo, em
2004, os Estados-Membros comunicarão os seus
programas, o mais tardar, em 15 de Maio.».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável aos programas anuais da campanha de 2004/2005.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 173 de 1.7.1997, p. 1. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 2070/98 (JO L 265 de 30.9.1998, p. 1).
(2) JO L 319 de 21.11.1997, p. 4. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1387/2003 (JO L 196
de 2.8.2003, p. 22).
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REGULAMENTO (CE) N.o 664/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que estabelece medidas transitórias respeitantes aos certificados de importação de leite e produtos
lácteos nos termos do Regulamento (CE) n.o 2535/2001 em virtude da adesão à União Europeia da
República Checa, da Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de Malta, da Polónia,
da Eslovénia e da Eslováquia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

nais, de importarem ou exportarem, em 2003, as quantidades de produtos lácteos exigidas. As autoridades dos
novos Estados-Membros devem transmitir à Comissão,
até 15 de Maio de 2004, uma lista de todos os operadores elegíveis. Para permitir que cada requerente seja
identificado mais facilmente e para facilitar a transferência de certificados, devem ser precisados os dados a
transmitir relativamente a cada operador. Além disso, os
operadores elegíveis dos novos Estados-Membros devem
poder comprar certificados de importação.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Tratado de Adesão da República Checa, da
Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de
Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia, e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 2.o,
(3)

No período de 1 de Julho de 2004 a 30 de Junho de
2005, os operadores dos novos Estados-Membros devem
ser aprovados desde que apresentem um requerimento
antes de 1 de Junho acompanhado dos documentos e
informação necessários ou tenham sido incluídos na lista
de operadores elegíveis, a transmitir à Comissão até 15
de Maio de 2004.

(4)

É, pois, conveniente derrogar a determinadas disposições
do Regulamento (CE) n.o 2535/2001.

(5)

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

Tendo em conta o Acto de Adesão da República Checa, da
Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de
Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia, nomeadamente
o primeiro parágrafo do seu artigo 41.o,
Considerando o seguinte:

(1)

(2)

A secção 2 do capítulo I do título 2 do Regulamento
(CE) n.o 2535/2001 da Comissão, de 14 de Dezembro
de 2001, que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do Conselho no que respeita
ao regime de importação do leite e dos produtos lácteos
e à abertura de contingentes pautais (1), estabelece disposições específicas sobre a aprovação de requerentes de
certificados de importação. Devem ser adoptadas
medidas transitórias para assegurar aos operadores da
República Checa, da Estónia, de Chipre, da Letónia, da
Lituânia, da Hungria, de Malta, da Polónia, da Eslovénia
e da Eslováquia (a seguir denominados «novos Estados-Membros») o acesso aos certificados de importação a
partir da data da adesão daqueles países à União Europeia.
Deve ser permitido aos operadores dos novos Estados-Membros requerer sem aprovação prévia, no período de
1 de Maio a 30 de Junho de 2004, certificados de importação ao abrigo dos contingentes pautais referidos nos
anexos do Regulamento (CE) n.o 2535/2001. Os operadores devem fazer prova da sua qualidade de comerciante e da natureza regular das suas actividades. No que
diz respeito ao requisito da prova de actividade comercial, deve ser permitido aos requerentes dos novos
Estados-Membros invocar não apenas as trocas comerciais com a Comunidade mas também as que envolvem
países terceiros. Tais operadores devem, ainda, ter a
possibilidade de escolher 2002 como ano de referência
para a actividade comercial, em vez de 2003, se
puderem provar a impossibilidade, por razões excepcio-

(1) JO L 341 de 22.12.2001, p. 29. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 50/2004 (JO L
7 de 13.1.2004, p. 9).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. Em derrogação ao disposto na secção 2 do capítulo I do
título 2 do Regulamento (CE) n.o 2535/2001, os operadores
estabelecidos na República Checa, na Estónia, em Chipre, na
Letónia, na Lituânia, na Hungria, em Malta, na Polónia, na Eslovénia e na Eslováquia (a seguir denominados «novos Estados-Membros») podem requerer certificados de importação para os
contingentes correspondentes ao período de 1 de Maio a 30 de
Junho de 2004 sem aprovação prévia das autoridades competentes do Estado-Membro em que se encontrem estabelecidos.
2. Em derrogação ao artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o
2535/2001, os operadores estabelecidos nos novos Estados-Membros só podem requerer certificados de importação para
os contingentes referidos no n.o 1 nos Estados-Membros em
que se encontrem estabelecidos.
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Os pedidos de certificado só são admissíveis quando o requerente junte os seguintes documentos:
a) Prova de que, em 2003, o requerente importou e/ou
exportou, pelo menos, 25 toneladas de produtos lácteos
abrangidos pelo capítulo 04 da Nomenclatura Combinada
em, pelo menos, quatro operações distintas,
b) Documentos e informações suficientes para comprovar as
suas identidade e qualidade de operador, nomeadamente:
i) Documentos contabilísticos da empresa e/ou relativos ao
regime fiscal, conformes à legislação nacional,
ii) Número do IVA, se previsto pela legislação nacional,
iii) Prova de inscrição no registo comercial, se previsto pela
legislação nacional.
No caso da alínea a) do segundo parágrafo, o ano de referência
deve ser 2002 se o importador interessado puder provar que
não pôde importar ou exportar, em 2003, as quantidades de
produtos lácteos exigidas por razões excepcionais.
Para efeitos da aplicação do presente número, não são consideradas importações ou exportações as transacções no âmbito do
aperfeiçoamento activo ou passivo.
3.
As autoridades competentes dos novos Estados-Membros
devem enviar à Comissão, até 15 de Maio de 2004, as listas
dos operadores que tenham requerido certificados de importação para os contingentes correspondentes ao período de 1 de
Maio a 30 de Junho de 2004, de acordo com o n.o 1 e no
respeito das condições estabelecidas no n.o 2. Essas listas devem
ser elaboradas em conformidade com o modelo constante do
anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 2535/2001, exceptuado o
número da aprovação.
4.
A Comissão transmitirá essas listas às autoridades competentes dos outros Estados-Membros.
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5. Em derrogação ao n.o 4 do artigo 16.o do Regulamento
(CE) n.o 2535/2001, os certificados de importação emitidos
para os contingentes correspondentes ao período de 1 de Maio
a 30 de Junho de 2004 só podem ser transferidos para pessoas
individuais ou colectivas aprovadas em conformidade com o
disposto na secção 2 daquele regulamento e para pessoas individuais ou colectivas que constem das listas referidas no n.o 3.
Artigo 2.o
Em derrogação ao artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 2535/
/2001, relativamente aos contingentes correspondentes ao
período de 1 de Julho de 2004 a 30 de Junho de 2005, a aprovação deve ser concedida a:
a) Operadores estabelecidos nos novos Estados-Membros que
apresentem, antes de 1 de Junho de 2004, um pedido às
autoridades competentes do Estado-Membro em que se
encontrem estabelecidos, juntamente com os documentos
referidos no n.o 2 do artigo 1.o, ou
b) Operadores estabelecidos nos novos Estados-Membros que
apresentem, antes de 1 de Junho de 2004, um pedido às
autoridades competentes do Estado-Membro em que se
encontrem estabelecidos e que constem da lista referida no
n.o 3 do artigo 1.o
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor sob reserva e à data de
entrada em vigor do Tratado de Adesão da República Checa, da
Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de
Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 665/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
relativo à entrega de certificados de importação para carne de bovino de alta qualidade, fresca,
refrigerada ou congelada
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1254/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector da carne de bovino (1),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 936/97 da Comissão,
de 27 de Maio de 1997, relativo à abertura e modo de gestão
dos contingentes pautais para carnes de bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou congelada (2),
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O Regulamento (CE) n.o 936/97 prevê nos seus artigos
4.o e 5.o as condições dos pedidos e a emissão dos certificados de importação da carne referida na alínea f) do seu
artigo 2.o
O Regulamento (CE) n.o 936/97, na alínea f) do seu
artigo 2.o, fixou em 11 500 toneladas a quantidade de
carne de bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou
congelada, originária e proveniente dos Estados Unidos
da América e do Canadá, que pode ser importada em
condições especiais para o período de 1 de Julho de
2003 a 30 de Junho de 2004.

(3)

É importante lembrar que os certificados previstos pelo
presente regulamento só podem ser utilizados durante
todo o seu período de validade sem prejuízo dos regimes
existentes em matéria veterinária,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. Todos os pedidos de certificado de importação apresentados de 1 a 5 de Abril de 2004 em relação à carne de bovino
de alta qualidade, fresca, refrigerada ou congelada, referida na
alínea f) do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 936/97, serão
satisfeitos na íntegra.
2. Os pedidos de certificados podem ser depositados, nos
termos do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 936/97, no
decurso dos cincos primeiros dias do mês de Maio de 2004
para 9 569,588 toneladas.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 de Abril de
2004.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 21. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1782/2003 (JO L 270
de 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 137 de 28.5.1997, p. 10. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 649/2003 (JO L 95 de
11.4.2003, p. 13).
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REGULAMENTO (CE) N.o 666/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que prevê que não seja dado seguimento aos pedidos de certificados de exportação para certos
produtos transformados à base de cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1342/2003 da
Comissão, de 28 de Julho de 2003, que estabelece normas de
execução especiais do regime dos certificados de importação e
de exportação no sector dos cereais e do arroz (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 8.o,
Considerando o seguinte:
O volume dos pedidos de certificados com fixação antecipada
das restituições para a fécula de batata e os produtos à base de
milho é importante e apresenta um carácter especulativo. Em
consequência, foi decidido não dar seguimento aos pedidos de
certificados de exportação para esses produtos apresentados em
5, 6 e 7 de Abril de 2004,

Artigo 1.o
Em conformidade com n.o 1 do artigo 8.o do Regulamento (CE)
n.o 1342/2003, não será dado seguimento aos pedidos de certificados de exportação com fixação antecipada das restituições
para os produtos dos códigos NC 1102 20 10, 1102 20 90,
1103 13 10,
1103 13 90,
1104 23 10,
1108 12 00,
1108 13 00,
1702 30 51,
1702 30 91,
1702 30 99,
1702 40 90 e 1702 90 50 apresentados em 5, 6 e 7 de Abril
de 2004.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 8 de Abril de
2004.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 181 de 1.7.1992, p. 21. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1104/2003 (JO L 158
de 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 189 de 29.7.2003, p. 12.
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REGULAMENTO (CE) N.o 667/2004 DA COMISSÃO
de 7 de Abril de 2004
que altera pela trigésima segunda vez o Regulamento (CE) n.o 881/2002 que institui certas medidas
restritivas específicas contra determinadas pessoas e entidades associadas a Osama Bin Laden, à
rede Al-Qaida e aos Talibã, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 467/2001 do Conselho
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Em 31 de Março de 2004, o Comité de Sanções do
Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu
alterar a lista de pessoas, entidades e organismos a que é
aplicável o congelamento de fundos e de recursos económicos, pelo que o anexo I deve ser alterado em conformidade.

(3)

A fim de garantir a eficácia das medidas previstas no
presente regulamento, este deve entrar em vigor imediatamente,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 881/2002 do
Conselho, de 27 de Maio de 2002, que institui certas medidas
restritivas específicas contra determinadas pessoas e entidades
associadas a Osama Bin Laden, à rede Al Qaida e aos talibã, e
que revoga o Regulamento (CE) n.o 467/2001 que proíbe a
exportação de certas mercadorias e de certos serviços para o
Afeganistão, reforça a proibição de voos e prorroga o congelamento de fundos e de outros recursos financeiros aplicável aos
Talibã do Afeganistão (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 524/2004 (2), e nomeadamente
o n.o 1, primeiro travessão, do seu artigo 7.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O anexo I do Regulamento (CE) n.o 881/2002 contém a
lista de pessoas, entidades e organismos abrangidos pelo
congelamento de fundos e de recursos económicos
previstos no referido regulamento.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo I do Regulamento (CE) n.o 881/2002 é alterado em
conformidade com o anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data 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 7 de Abril de 2004.
Pela Comissão
Christopher PATTEN

Membro da Comissão

(1) JO L 139 de 29.5.2002, p. 9.
(2) JO L 83 de 20.3.2004, p. 36.
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ANEXO
O anexo I do Regulamento (CE) n.o 881/2002 é alterado do seguinte modo:
Na rubrica «Pessoas colectivas, grupos e entidades», a menção «Ansar al-Islam (aliás devotos do Islão, Jund al-Islam,
soldados do Islão, apoiantes curdos do Islão, apoiantes do Islão no Curdistão, seguidores do Islão no Curdistão, talibãs
do Curdistão); local: nordeste do Iraque» é substituída pelo seguinte:
«Ansar al-Islam [aliás a) Devotees of Islam (devotos do Islão); b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam (soldados do
Islão), d) Kurdistan Supporters of Islam (apoiantes curdos do Islão), e) Supporters of Islam in Kurdistan (apoiantes
do Islão no Curdistão), f) Followers of Islam in Kurdistan (seguidores do Islão no Curdistão), g) Kurdish Taliban
(talibãs do Curdistão), h) Soldiers of God (soldados de Deus), i) Ansar al-Sunna Army (exército Ansar al-Sunna), j)
Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna]; local: nordeste do Iraque.»
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

PARLAMENTO EUROPEU
CONSELHO

DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 30 de Março de 2004
relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia, em aplicação do ponto 3 do
Acordo Interinstitucional de 7 de Novembro de 2002 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a
Comissão relativo ao financiamento do Fundo de Solidariedade da União Europeia, complementar
ao Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999 sobre a disciplina orçamental e a melhoria do
processo orçamental
(2004/323/CE)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 7 de Novembro
de 2002 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão
relativo ao financiamento do Fundo de Solidariedade da União
Europeia, complementar ao Acordo Interinstitucional de 6 de
Maio de 1999 sobre a disciplina orçamental e a melhoria do
processo orçamental (1) e, nomeadamente, o seu ponto 3,

(4)

As tempestades e inundações ocorridas em Malta, em
Setembro de 2003, a devastação das florestas devida aos
incêndios no verão de 2003, em Espanha, e as inundações ocorridas em Dezembro de 2003, em França,
preenchem as condições necessárias para a mobilização
do fundo,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2012/2002 do
Conselho, de 11 de Novembro de 2002, que institui o Fundo
de Solidariedade da União Europeia (2),

DECIDEM:

Tendo em conta a proposta da Comissão,

No quadro do orçamento geral da União Europeia estabelecido
para o exercício de 2004, é mobilizado um montante de
21 916 995 euros em dotações de autorização ao abrigo do
Fundo de Solidariedade da União Europeia.

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

A União Europeia criou um Fundo de Solidariedade da
União Europeia (o «fundo») para exprimir a sua solidariedade com as populações de regiões atingidas por catástrofes.
Malta apresentou um pedido de mobilização do fundo,
em 10 de Novembro de 2003, respeitante a uma catástrofe causada por tempestades e inundações; a Espanha
apresentou um pedido, em 1 de Outubro de 2003,
respeitante a uma catástrofe relacionada com incêndios;
e a França apresentou um pedido, em 26 de Janeiro de
2004, respeitante a uma catástrofe devida a inundações.
O Acordo Interinstitucional de 7 de Novembro de 2002
permite a mobilização do fundo até um montante
máximo anual de 1 000 milhões de euros.

(1) JO C 283 de 20.11.2002, p. 1.
(2) JO L 311 de 14.11.2002, p. 3.

Artigo 1.o

Artigo 2.o
A presente decisão é publicada no Jornal Oficial da União Europeia.

Feito em Estrasburgo, em 30 de Março de 2004.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

D. ROCHE
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CONSELHO

Informação respeitante à entrada em vigor do acordo sobre a aplicação de certos actos comunitários no território do Principado do Mónaco (1)
Uma vez que se procedeu, em 31 de Março de 2004, à notificação final do cumprimento dos procedimentos necessários à entrada em vigor do Acordo sobre a aplicação de certos actos comunitários no território do Principado do Mónaco, assinado em Bruxelas em 4 de Dezembro de 2003, o acordo entrará em
vigor, de acordo com o disposto no n.o 1 do artigo 6.o, em 1 de Maio de 2004.

(1) JO L 332 de 19.12.2003, p. 42.
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COMISSÃO

COMISSÃO ADMINISTRATIVA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS PARA A SEGURANÇA
SOCIAL DOS TRABALHADORES MIGRANTES

DECISÃO N.o 192
de 29 de Outubro de 2003
relativa às condições de implementação da alínea b) do n.o 1 do artigo 50.o do Regulamento (CEE)
n.o 574/72 do Conselho
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/324/CE)
A COMISSÃO ADMINISTRATIVA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
PARA A SEGURANÇA SOCIAL DOS TRABALHADORES
MIGRANTES,

Tendo em conta que, nos termos da alínea a) do artigo 81.o, do
Regulamento (CEE) n.o 1408/71 do Conselho, de 14 de Junho
de 1971, relativo à aplicação dos regimes de segurança social
aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se deslocam no interior da Comunidade (1), compete à Comissão Administrativa
tratar de qualquer questão administrativa decorrente das disposições do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 e regulamentos
posteriores,

Tendo em conta que, nos termos da alínea d) do artigo 81.o, do
Regulamento (CEE) n.o 1408/71, compete à Comissão Administrativa promover e desenvolver a colaboração entre os Estados-Membros mediante a modernização dos procedimentos
necessários ao intercâmbio de informações, nomeadamente
através da adaptação do fluxo de informações entre as instituições por forma a permitir trocas telemáticas, tendo em conta
a evolução do tratamento da informação em cada Estado-Membro, com o objectivo principal de acelerar a concessão de
prestações,

Tendo em conta que, nos termos do n.o 2 do artigo 50.o do
Regulamento (CEE) n.o 574/72, compete à Comissão fixar as
modalidades de aplicação do disposto no n.o 1 do artigo 50.o
do referido Regulamento,

Tendo em conta que, nos termos do n.o 1 do artigo 2.o do
Regulamento (CEE) n.o 574/72 do Conselho, compete à
Comissão Administrativa elaborar os modelos dos certificados,
atestados, declarações, pedidos e outros documentos necessários à aplicação do regulamento e regulamento de execução, e
que os referidos documentos podem ser transmitidos entre as
instituições através de formulários em papel ou de serviços telemáticos sob a forma de mensagens electrónicas estandardizadas,

Considerando o seguinte:

(1)

Convém precisar as condições de aplicação da alínea b)
do n.o 1 do artigo 50.o do Regulamento n.o 574/72 e
estabelecer modelos de formulários para a execução
deste artigo,

Tendo em conta que, nos termos do artigo 117.o do Regulamento (CEE) n.o 574/72 do Conselho, de 21 de Março de
1972, que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 (2), compete à Comissão Administrativa, com base em estudos e propostas da Comissão Técnica
para o Tratamento da Informação, adaptar às novas técnicas de
tratamento da informação os modelos de certificados, atestados,
declarações, pedidos e outros documentos, bem como as
operações e métodos de transmissão dos dados previstos para a
aplicação do regulamento e do regulamento de execução,

(2)

É necessário promover e facilitar o intercâmbio de informações relativas às carreiras dos trabalhadores que se
deslocaram na União Europeia, antes da idade mínima
de aquisição dos direitos a pensão dos Estados-Membros
em questão, ou qualquer outro procedimento que
permita informar os trabalhadores com antecedência
suficiente dos seus direitos e acelerar a liquidação ulterior dos mesmos,

(1) JO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
(2) JO L 74 de 27.3.1972, p. 1.

(3)

A Decisão n.o 118, de 20 de Abril de 1983, deve ser
alterada e actualizada,
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DECIDE:

As instituições referidas na alínea b) do n.o 1 do artigo 50.o do
Regulamento (CEE) n.o 574/72 procedem à reconstituição da
carreira dos trabalhadores que estiveram sujeitos à legislação de
dois ou mais Estados-Membros de acordo com as seguintes
disposições:
1.

As instituições em causa procedem à reconstituição da
carreira do trabalhador, o mais tardar, a partir da data que
precede de um ano a data em que o trabalhador atingir a
idade mínima de acesso à pensão,
a) Quer no seguimento de um requerimento do trabalhador dirigido a uma das instituições,
b) Quer por iniciativa de qualquer instituição em causa.

2.

Cada instituição põe à disposição das demais instituições
chamadas a proceder à reconstituição de carreiras o
conjunto de informações (dados de inscrição e períodos
cumpridos) relativas às carreiras dos trabalhadores que se
deslocaram na União Europeia.
Em função das suas possibilidades tecnológicas, a referida
instituição põe essas informações à disposição por via telemática (ver ponto 2.1 infra), por consulta em linha (ver
ponto 2.2 infra) ou por qualquer outro meio ou procedimento. Caso não disponha desses meios tecnológicos, a
instituição deve recorrer ao procedimento em papel
descrito adiante no ponto 2.3 da presente decisão.
As escolhas em matéria de programação dos intercâmbios
e da utilização de meios técnicos são determinadas pelos
Estados-Membros, tendo em conta as características dos
seus sistemas de pensões, podendo ser objecto de acordos
celebrados entre as autoridades competentes dos Estados
ou entre as respectivas instituições.

2.1. Em caso de transmissão por via telemática, a instituição
que procede à reconstituição da carreira do trabalhador
dirigir-se-á, por intermédio do organismo designado do
seu Estado e dos organismos designados dos Estados-Membros em causa, à instituição localmente competente.
Os pedidos e respostas devem ser estruturados em conformidade com os formulários E 503 e E 505, respectivamente. Para estes intercâmbios, as instituições em causa
devem respeitar as regras de arquitectura comum, designadamente em matéria de segurança e de utilização das
normas, e as modalidades de funcionamento da parte
comum dos serviços telemáticos fixadas pela Comissão
Administrativa em aplicação dos artigos 117.o A e 117.oB
do Regulamento (CEE) n.o 574/72.
2.2. Em caso de consulta em linha, a instituição que procede à
reconstituição da carreira do trabalhador utiliza a reconstituição da carreira feita pela outra instituição segundo a
estrutura do formulário E 505.
2.3. Em caso de recurso sistemático ao procedimento em
papel, a instituição que procede à reconstituição da
carreira do trabalhador envia um formulário E 503 às
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instituições de todos os outros Estados de emprego de que
ela tenha conhecimento. Em resposta ao formulário E
503, cada instituição em causa envia à instituição que
procede à reconstituição da carreira do trabalhador um
formulário E 505 contendo a reconstituição da parte da
carreira cumprida ao abrigo da legislação que lhe compete
aplicar. O procedimento em papel não necessita da intervenção dos organismos designados.
As autoridades de dois ou mais Estados-Membros podem
decidir entre elas, ouvido o parecer da Comissão Administrativa, utilizar outros modelos de formulários que não os
E 503 e E 505 ou instaurar modalidades diferentes de
execução deste procedimento.
2.4. Por «organismo designado», na acepção da presente
decisão, entende-se:
ÁUSTRIA:

Hauptverband der Österreichischen
Sozialversicherungsträger, Viena

BÉLGICA:

L'Office National des pensions pour
travailleurs salariés (ONP)/Rijksdienst
voor pensioenen (RVP), Bruxelas

DINAMARCA:

Den Sociale Sikringsstyrelse, Copenhaga

FINLÂNDIA:

Eläketurvakeskus (ETK), Helsínquia

FRANÇA:

Caisse Nationale d'Assurance Veillesse
(CNAV), Paris

ALEMANHA:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle der deutschen Rentenversicherung (VDR —
DSRV), Würzburg

GRÉCIA:

L'Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA),
Atenas

IRLANDA:

Department of Social and Family
Affairs, Dublim.

ITÁLIA:

Istituto Nazionale della
Sociale (INPS), Roma

LUXEMBURGO:

Centre Commun de la Sécurité Sociale,
Luxemburgo

Previdenza

PAÍSES BAIXOS: Sociale Verzekeringsbank, Amsterdão
PORTUGAL:

Instituto de Solidariedade e Segurança
Social(ISSS)/Centro
Nacional
de
Pensões, Lisboa

ESPANHA:

Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS)/Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS), Madrid

SUÉCIA:

Riksförsäkringsverket, Estocolmo

REINO UNIDO:

Department for Work and Pensions,
International Pension Centre, Newcastle
upon Tyne
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2.5. Os modelos de formulários E 503 e E 505, a utilizar em caso de recurso ao procedimento em papel,
são apensos à presente decisão.
3.

Se a legislação de um Estado-Membro estabelecer condições de idade para poder beneficiar da pensão
de sobrevivência, as instituições em causa procederão de modo análogo à reconstituição da carreira de
um trabalhador falecido, o mais tardar, a partir da data que precede de um ano a data em que um dos
seus sobreviventes atingir a idade mínima de acesso à pensão de sobrevivência.

4.

A presente decisão, que substitui a Decisão n.o 118, de 20 de Abril de 1983, é publicada no Jornal
Oficial da União Europeia e é aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2004.
O Presidente da Comissão Administrativa,
Giuseppe MICCIO
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DECISÃO N.o 193
de 29 de Outubro de 2003
relativa ao tratamento dos pedidos de pensão
(Texto relevante para efeitos do EEE e do Acordo UE/Suíça)

(2004/325/CE)
A COMISSÃO ADMINISTRATIVA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL DOS TRABALHADORES MIGRANTES,

Tendo em conta que, nos termos da alínea a) do artigo 81.o, do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 do
Conselho, de 14 de Junho de 1971, relativo à aplicação dos regimes de segurança social aos trabalhadores
assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se deslocam no interior
da Comunidade (1), compete à Comissão Administrativa tratar de qualquer questão administrativa ou de
interpretação decorrente das disposições do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 e regulamentos posteriores,
Tendo em conta que, nos termos da alínea c) do artigo 81.o, do mesmo regulamento, compete à Comissão
Administrativa promover e desenvolver a colaboração entre os Estados-Membros em matéria de segurança
social,
Tendo em conta que, nos termos dos artigos 35.o a 39.o e 41.o a 43.o do Regulamento (CEE) n.o 574/72 do
Conselho, de 21 de Março de 1972, que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CEE) n.o
1408/71 (2), que contém as disposições aplicáveis no que se refere à introdução e instrução dos pedidos de
pensão,
Considerando o seguinte:
(1)

No interesse das pessoas em causa, o tratamento dos pedidos de pensão deve ser efectuado de forma
expedita e sem atrasos administrativos desnecessários; compete à Comissão Administrativa adoptar
todas as medidas necessárias para acelerar a instrução dos pedidos de pensão.

(2)

A Comissão Administrativa estabeleceu, através da Decisão n.o 182 de 13 de Dezembro de 2000,
um quadro comum para a recolha de dados relativos à instrução dos pedidos de pensão.

(3)

No âmbito deste quadro comum, a Comissão Técnica deu início a um debate entre os Estados-Membros, tendo em vista reflectir sobre a aplicação de boas práticas que reduzam os prazos de tratamento dos pedidos de pensão.

(4)

Este debate permitiu identificar vários obstáculos ao tratamento rápido dos pedidos de pensão, bem
como algumas medidas que carecem de uma decisão da Comissão Administrativa e que podem ser
aplicadas para ultrapassar esses obstáculos.

(5)

O artigo 44.o do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 estabelece que o tratamento de um pedido de
pensão deverá ter em conta todas as legislações a que o trabalhador assalariado ou não assalariado
esteve sujeito, sem prejuízo do disposto no artigo 49.o

(6)

Em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (CEE) n.o 574/72, os pedidos de pensão de
invalidez, de sobrevivência e de velhice devem ser feitos no formulário previsto pela legislação do
Estado-Membro designado para servir como instituição de instrução.

(7)

Em conformidade com o n.o 2 do artigo 41.o do Regulamento (CEE) n.o 574/72, a instituição de
instrução deverá notificar imediatamente todas as instituições em causa, por meio de um formulário
para esse efeito, qualquer pedido de prestações, de forma a que o pedido possa ser instruído simultaneamente e sem demora por todas essas instituições.

(8)

O tratamento de um pedido de pensão em conformidade com os requisitos previstos no artigo 44.o
do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 exige que as instituições em causa disponham de todas as informações pertinentes e que os formulários de requerimento nacionais dos Estados-Membros sejam
elaborados de forma a responder a esta exigência,

(1) JO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
(2) JO L 74 de 27.3.1972, p. 1.
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DECIDE:

1. Os Estados-Membros incluem nos seus formulários nacionais de pedido de pensão, ou num documento
anexo, secções específicas que permitam aos requerentes mencionar os períodos durante os quais trabalharam e/ou residiram noutro Estado-Membro, bem como qualquer informação útil sobre a instituição
em que estiveram inscritos neste último Estado (denominação e código, endereço, número de registo).
2. As instituições que recebem estes formulários devem assegurar que as secções sejam preenchidas, positiva ou negativamente. Se o requerente não fizer qualquer indicação nessas secções, deve ser novamente
interrogado sobre esse ponto e informado do interesse de que se reveste uma indicação precisa quanto
à eventual ocorrência desses períodos.
3. Os formulários da série 200 são preenchidos pelas instituições, na medida do possível, através de meios
electrónicos, de forma a que, em função dos planos nacionais, a pessoa que preenche o formulário
possa fazê-lo no seu posto de trabalho, independentemente da eventual existência de um tratamento
informático integrado dos dados a transferir, e de um subsequente intercâmbio electrónico das informações entre as instituições em causa.
4. Para promover o tratamento simultâneo dos pedidos de pensão e acelerar a sua liquidação, a instituição
de instrução deve fazer o necessário para elaborar e enviar às outras instituições em causa o formulário
de pedido (E 202, E 203 ou E 204) o mais rapidamente possível, mesmo que a carreira do requerente
no Estado-Membro da instituição de instrução ainda não tenha sido reconstituída ou só tenha sido
reconstituída de forma parcial ou provisória.
Neste último caso, a instituição de instrução pode diferir o envio do formulário E 205 (e/ou do
formulário E 206, se necessário) até à reconstituição definitiva e completa da carreira do requerente, ou
enviar um formulário E 205 provisório, e enviar seguidamente um E 205 definitivo quando estiver
terminada a referida reconstituição. Acordos entre os organismos de ligação ou entre as instituições,
face à situação nacional, podem estabelecer nesta matéria qual dos dois procedimentos deve ser seguido
através de comum acordo. Uma outra possibilidade consiste em estabelecer, face à situação nacional,
acordos entre os organismos de ligação ou entre as instituições, que prevejam a transmissão, num determinado prazo, dos formulários E 202, E 203, E 204 e E 207, bem como do formulário E 205 na sua
versão final.
De qualquer forma, o envio do formulário de pedido de pensão (E 202, E 203 ou E 204) deve ser
sempre acompanhado do envio simultâneo do formulário E 207, cujos dados permitem que a instituição destinatária inicie sem demora a reconstituição da carreira do requerente no Estado-Membro
dessa instituição.
5. A presente decisão entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação no Jornal
Oficial da União Europeia.
O Presidente da Comissão Administrativa
Giuseppe MICCIO
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RECOMENDAÇÃO N.o 23
de 29 de Outubro de 2003
relativa ao tratamento dos pedidos de pensão
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/326/CE)
A COMISSÃO ADMINISTRATIVA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL DOS TRABALHADORES MIGRANTES,

Tendo em conta que, nos termos da alínea a) do artigo 81.o, do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 do
Conselho (1), compete à Comissão Administrativa tratar de qualquer questão administrativa ou de interpretação decorrente das disposições do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 e do Regulamento (CEE) n.o 574/72
do Conselho (2),
Tendo em conta que, nos termos da alínea c) do artigo 81.o, do mesmo regulamento, compete à Comissão
Administrativa promover e desenvolver a colaboração entre os Estados-Membros em matéria de segurança
social,
Tendo em conta que, nos termos da alínea d) do artigo 81.o, do mesmo regulamento, compete à Comissão
Administrativa promover e desenvolver a colaboração entre os Estados-Membros mediante a modernização
dos procedimentos necessários ao intercâmbio de informações,
Tendo em conta que, nos termos dos artigos 36.o a 38.o, 41.o a 43.o, 45.o a 47.o, 49.o, 90.o e 111.o do Regulamento (CEE) n.o 574/72 do Conselho, que incluem disposições para a instrução de um pedido de pensão,
Considerando o seguinte:
(1)

No interesse das pessoas em causa, o tratamento dos pedidos de pensão deve ser efectuado de forma
expedita e sem atrasos desnecessários;

(2)

A Comissão Administrativa estabeleceu, através da Decisão n.o 182 de 13 de Dezembro de 2000,
um quadro comum para a recolha de dados sobre a instrução dos pedidos de pensão.

(3)

No âmbito deste quadro comum, a Comissão Técnica deu início a um debate entre os Estados-Membros, tendo em vista reflectir sobre a aplicação de boas práticas que reduzam os prazos de tratamento dos pedidos de pensão.

(4)

Este debate permitiu identificar vários obstáculos ao tratamento dos pedidos de pensão, bem como
algumas medidas que podem ser aplicadas para ultrapassar esses obstáculos.

(5)

Algumas destas medidas, relativas à organização das instituições nacionais e à afectação dos recursos
de que dispõem, são da total responsabilidade dos Estados-Membros; consequentemente, nesses
casos, a Comissão Administrativa só pode formular recomendações,

RECOMENDA:

Aos Estados-Membros, em matéria de organização e utilização dos recursos humanos e materiais de que
dispõem, que tomem as medidas necessárias para optimizar o tratamento dos pedidos de pensão no âmbito
do Regulamento (CEE) n.o 1408/71, e em especial:
1. Que proporcionem recursos humanos e informáticos adequados e em quantidade suficiente para o
tratamento dos pedidos no âmbito do Regulamento (CEE) n.o 1408/71;
2. Que tenham em conta a organização específica e as características dos seus regimes para determinar a
melhor forma de tratar os pedidos no âmbito do Regulamento (CEE) n.o 1408/71, por exemplo através
da centralização, ainda que a administração nacional se baseie num nível descentralizado ou atribuindo
o conjunto da gestão dos pedidos a uma entidade nacional ou regional especial designada para esse
efeito ou a serviços especiais a estabelecer ao nível mais próximo possível do requerente;
(1) JO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
(2) JO L 74 de 27.3.1972, p. 1.
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3. Que proporcionem uma formação especializada ao pessoal técnico responsável pelo tratamento dos
pedidos comunitários sobre as regras comunitárias a aplicar e os instrumentos a utilizar (formulários,
computadores, telemática, etc.) e adoptem medidas tendentes a sensibilizar os quadros dirigentes e o
pessoal técnico para os aspectos comunitários da actividade da respectiva instituição e para os procedimentos de supervisão do tratamento dos pedidos comunitários;
4. Que promovam o estabelecimento de parcerias entre as suas instituições e as dos outros Estados-Membros, por exemplo através do recurso a correspondentes nacionais especializados para as relações
com um determinado Estado-Membro, e elaborem uma lista dos membros do pessoal (nomes, áreas de
especialização, endereço postal e electrónico, números de telefone e de fax) que possa ser disponibilizada no servidor CIRCA.
O Presidente da Comissão Administrativa
Giuseppe MICCIO

8.4.2004
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DECISÃO N.o 194
de 17 de Dezembro de 2003
relativa à aplicação uniforme da subalínea i), alínea a), n.o 1, do artigo 22.o do Regulamento (CEE)
n.o 1408/71 no Estado-Membro de estada
(Texto relevante para efeitos do EEE e do acordo UE/Suíça)

(2004/327/CE)
A COMISSÃO ADMINISTRATIVA PARA A SEGURANÇA SOCIAL DOS TRABALHADORES MIGRANTES,

Tendo em conta o artigo 81.o, alínea a), do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 do Conselho, de 14 de Junho
de 1971, relativo à aplicação dos regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se deslocam no interior da Comunidade (1), nos
termos do qual compete à Comissão Administrativa tratar de qualquer questão administrativa ou de interpretação decorrente das disposições do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 e de regulamentos posteriores,
Tendo em conta os artigos 22.o, 25.o e 31.o do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 relativos às prestações em
espécie concedidas durante uma estada temporária num Estado-Membro que não o Estado competente,
Considerando o seguinte:
(1)

Em 27 de Junho de 2003, a Comissão adoptou uma proposta de regulamento (2) que altera os Regulamentos (CEE) n.o 1408/71 e (CEE) n.o 574/72 do Conselho (3) no que respeita ao «alinhamento dos
direitos e simplificação dos procedimentos». Esta proposta de regulamento visa alinhar os direitos de
todas as categorias de segurados, de modo a que estes possam beneficiar das prestações em espécie
que se revelem necessárias, de um ponto de vista médico, durante uma estada no território de outro
Estado-Membro, tendo em conta a natureza das prestações e a duração da estada (4).

(2)

Por força das decisões n.os 189, 190 e 191 da Comissão Administrativa (5), a partir de 1 de Junho de
2004, o cartão europeu de seguro de doença começará a substituir o formulário E 111.

(3)

Nos termos da subalínea i), alínea a), n.o 1, do artigo 22.o, da alínea a), n.o 1, do artigo 25.o e da
alínea a), n.o 1, do artigo 31.o do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 e dos artigos 21.o, 26.o e 31.o do
Regulamento (CEE) n.o 574/72, com a redacção que lhes foi dada pela proposta de regulamento da
Comissão de 27 de Junho de 2003 (6), um segurado tem direito, com base no cartão europeu de
seguro de doença ou documento equivalente, às prestações em espécie que se revelem necessárias
do ponto de vista médico, tendo em conta a natureza destas prestações e a duração da estada. Tais
prestações serão concedidas de acordo com as disposições em vigor no Estado-Membro de estada e
segundo as tarifas ou o sistema aplicados neste Estado-Membro.

(4)

A instituição do lugar de estada tem direito ao reembolso pela instituição competente das referidas
prestações em espécie concedidas com base num cartão europeu de seguro de doença ou num
formulário válido. Esta obrigação de reembolso foi reiterada no artigo 2.o da decisão n.o 189.

(5)

Nos termos dos artigos 21.o, 26.o e 31.o do Regulamento (CEE) n.o 574/72, com a redacção que lhes
foi dada pela supracitada proposta de regulamento da Comissão, os segurados cujo estado de saúde
requeira prestações em espécie durante uma estada temporária em outro Estado-Membro podem
dirigir-se directamente aos prestadores de cuidados, sem terem de se apresentar previamente à instituição do lugar de estada.

(6)

Consequentemente, importa especificar o alcance da subalínea i), alínea a), n.o 1, do artigo 22.o, da
alínea a), n.o 1, do artigo 25.o e da alínea a), n.o 1, do artigo 31.o, com a redacção que lhes foi dada
pela proposta de regulamento supracitada, com vista à adopção de critérios que garantam a aplicação uniforme e equilibrada destas disposições pelos prestadores de cuidados. Estas clarificações
não são aplicáveis às situações em que a pessoa segurada se desloca a outro Estado-Membro a fim
de receber tratamento médico.

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

JO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
COM(2003)378 final.
JO L 74 de 27.3.1972, p. 1.
Chegou-se a acordo político sobre esta proposta no Conselho de 20 de Outubro de 2003.
JO L 276 de 27.10.2003.
Ver nota de pé-de-página 2.
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Os critérios constantes da subalínea i), alínea a), n.o 1, do artigo 22.o, da alínea a), n.o 1, do artigo
25.o e da alínea a), n.o 1, do artigo 31.o, com a redacção que lhes foi dada pela proposta da
Comissão, não podem ser interpretados de modo a excluir doenças crónicas ou preexistentes. O
Tribunal de Justiça (7) sublinhou que a noção de «cuidados necessários» não pode ser interpretada
«no sentido de que o referido benefício está limitado apenas aos casos em que os cuidados dispensados se tornam necessários em virtude de uma doença súbita. Em particular, a circunstância de os
cuidados requeridos pela evolução do estado de saúde do segurado social durante uma estada provisória noutro Estado-Membro estarem eventualmente ligados a uma patologia preexistente e conhecida do segurado, tal como uma doença crónica, não significa que as condições para a aplicação das
disposições em questão não estão reunidas»,

DECIDE:

1. São abrangidas pelas disposições da subalínea i), alínea a), n.o 1, do artigo 22.o, da alínea a), n.o 1, do
artigo 25.o e da alínea a), n.o 1, do artigo 31.o as prestações em espécie necessárias de um ponto de vista
médico, concedidas a uma pessoa em estada temporária noutro Estado-Membro, com o objectivo de
evitar que um segurado seja obrigado a regressar prematuramente ao Estado competente para receber
os cuidados requeridos pelo seu estado de saúde.
Tais prestações visam permitir ao segurado continuar a sua estada em condições seguras do ponto de
vista médico, tendo em conta a duração prevista dessa estada.
Não são, todavia, abrangidas pelas referidas disposições as situações em a pessoa segurada se desloca a
outro Estado-Membro com o objectivo de receber tratamento médico.
2. Para avaliar se uma prestação em espécie preenche as condições estabelecidas na subalínea i), alínea a),
n.o 1, do artigo 22.o, na alínea a), n.o 1, do artigo 25.o e na alínea a), n.o 1, do artigo 31.o, só devem ser
levados em consideração os elementos de carácter médico enquadrados no contexto de uma estada
temporária, tendo em conta o estado médico e os antecedentes da pessoa em questão.
3. A presente decisão será publicada no Jornal Oficial da União Europeia. Entra em vigor no primeiro dia do
mês seguinte ao da sua publicação, mas apenas produz efeitos a partir de 1 de Junho de 2004.
O Presidente da Comissão Administrativa
Giuseppe MICCIO

(7) Processo C-326/00, Ioannidis, acórdão de 25.02.2003.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 5 de Abril de 2004
que altera os anexos I e II da Decisão 2003/634/CE que aprova programas com vista à obtenção do
estatuto de zonas aprovadas e de explorações aprovadas em zonas não aprovadas no que diz
respeito à septicemia hemorrágica viral (SHV) e à necrose hematopoética infecciosa (NHI) nos
peixes
[notificada com o número C(2004) 1257]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/328/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

O programa aplicável à comunidade autónoma de La
Rioja, tinha sido concluído e a área foi incluída na
Decisão 2002/308/CE da Comissão (3).

(5)

A Decisão 2003/634/CE deve, pois, ser alterada em
conformidade.

(6)

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

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

(2)

(3)

A Decisão 2003/634/CE da Comissão (2) aprova e
enumera programas apresentados por diversos Estados-Membros. Os programas destinam-se a permitir que cada
Estado-Membro inicie subsequentemente, no tocante a
uma zona ou a uma exploração situada numa zona não
aprovada, os procedimentos para a obtenção do estatuto
de zona aprovada ou de exploração aprovada situada
numa zona não aprovada, no que diz respeito a uma ou
mais doenças dos peixes, nomeadamente a septicemia
hemorrágica viral (SHV) e a necrose hematopoética
infecciosa (NHI).
Por carta datada de 23 de Dezembro de 2003, a Itália
apresentou a sua candidatura para a aprovação do
programa a aplicar na zona Valle del torrente Venina.
Considerou-se que a candidatura apresentada estava em
conformidade com o artigo 10.o da Directiva 91/67/CEE,
pelo que devia ser aprovada. À data da candidatura, a
primeira amostragem tinha sido efectuada em Maio de
2003. O programa deveria, por conseguinte, decorrer
até, pelo menos, Junho de 2005.
Por carta datada de 21 de Dezembro de 2003, a Itália
apresentou a sua candidatura para a aprovação do
programa a aplicar na exploração Bassan Antonio.
Considerou-se que a candidatura apresentada estava em
conformidade com o artigo 10.o da Directiva 91/67/CEE,
pelo que devia ser aprovada. A zona não tinha estado
sob vigilância em 2002. O programa deveria, por conseguinte, decorrer até ao final de 2004, com um mínimo
de duas amostragens por ano.

(1) JO L 46 de 19.2.1991, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 806/2003 (JO L 122 de
16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 220 de 3.9.2003, p. 8. Decisão alterada pela Decisão 2003/
/904/CE (JO L 340 de 24.12.2003, p. 69).

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A Decisão 2003/634/CE é alterada do seguinte modo:
1. O anexo I é substituído pelo texto constante do anexo I da
presente decisão.
2. O anexo II é substituído pelo texto constante do anexo II da
presente decisão.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 5 de Abril de 2004.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão

(3) JO L 106 de 23.4.2002, p. 28. Decisão com a última redacção que
lhe foi dada pela Decisão 2003/839/CE (JO L 319 de 4.12.2003, p.
21).
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ANEXO I
«ANEXO I
PROGRAMAS APRESENTADOS PARA EFEITOS DE OBTENÇÃO DO ESTATUTO DE ZONA APROVADA
NO QUE DIZ RESPEITO A UMA OU MAIS DOENÇAS DOS PEIXES, NOMEADAMENTE A SHV E A NHI
1.

DINAMARCA
OS PROGRAMAS APRESENTADOS PELA DINAMARCA EM 22 DE MAIO DE 1995 ABRANGENDO:
— A bacia hidrográfica de FISKEBÆK Å
— Todas as PARTES DA JUTLÂNDIA a sul e a oeste das bacias hidrográficas de Storåen, Karup å, Gudenåen e
Grejs å
— A totalidade das ILHAS DINAMARQUESAS.

2.

ALEMANHA
O PROGRAMA APRESENTADO PELA ALEMANHA EM 25 DE FEVEREIRO DE 1999 ABRANGENDO:
— Uma zona na bacia hidrográfica de “OBERN NAGOLD”.

3.

ESPANHA

4.

FRANÇA

5.

ITÁLIA

5.1. O PROGRAMA APRESENTADO PELA ITÁLIA PARA A PROVÍNCIA AUTÓNOMA DE BOLZANO EM 6 DE
OUTUBRO DE 2001, ALTERADO POR CARTA DATADA DE 27 DE MARÇO DE 2003 ABRANGENDO:
Zona província de Bolzano
— A zona inclui todas as bacias hidrográficas da província de Bolzano.
A zona inclui a parte superior da ZONA VAL DELL'ADIGE — isto é, as bacias hidrográficas do rio Adige desde
as suas nascentes na província de Bolzano até à fronteira com a província de Trento.
NB: A parte inferior remanescente da ZONA VAL DELL'ADIGE é abrangida pelo programa aprovado da
província autónoma de Trento. As partes superior e inferior desta zona devem ser consideradas como uma
unidade epidemiológica.
5.2. OS PROGRAMAS APRESENTADOS PELA ITÁLIA PARA A PROVÍNCIA AUTÓNOMA DE TRENTO EM 23 DE
DEZEMBRO DE 1996 E EM 14 DE JULHO DE 1997 ABRANGENDO:
Zona Val di Sole e di Non
— A bacia hidrográfica desde a nascente do rio Noce até à barragem de S. Giustina
Zona Val dell'Adige — parte inferior
— As bacias hidrográficas do rio Adige e suas nascentes localizadas no território da província autónoma de Trento,
desde a fronteira com a província de Bolzano até à barragem de Ala (central hidroeléctrica).
NB: A parte a montante da ZONA VAL DELL'ADIGE é abrangida pelo programa aprovado para a província de
Bolzano. As partes superior e inferior desta zona devem ser consideradas como uma unidade epidemiológica.
Zona Torrente Arnò
— A bacia hidrográfica a partir da nascente da torrente Arnò até às represas situadas a jusante, antes da
confluência com o rio Sarca.
Zona Val Banale
— A bacia hidrográfica do rio Ambies até à barragem de uma central hidroeléctrica.
Zona Varone
— A bacia hidrográfica desde a nascente do rio Magnone até à cascata

8.4.2004

8.4.2004

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Zona Alto e Basso Chiese
— A bacia hidrográfica do rio Chiese desde a nascente até à barragem de Condino, com excepção das bacias das
torrentes Adanà e Palvico.
Zona Torrente Palvico
— A bacia hidrográfica da torrente Palvico até à represa de betão e pedra.
5.3. O PROGRAMA APRESENTADO PELA ITÁLIA PARA A REGIÃO DE VENETO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2001
ABRANGENDO:
Zona Torrente Astico
— A bacia hidrográfica do rio Astico, desde as suas nascentes (na província autónoma de Trento e na província de
Vicenza, região de Veneto) até à barragem situada nas proximidades da ponte de Pedescala na Província de
Vicenza.
A parte jusante do rio Astico, entre a barragem situada nas proximidades da ponte de Pedescala e a barragem
de Pria Maglio, é considerada uma zona tampão.
5.4. O PROGRAMA APRESENTADO PELA ITÁLIA NA REGIÃO DA UMBRIA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2002
ABRANGENDO:
Zona Fosso de Monterivoso: a bacia hidrográfica do rio Monterivoso, desde as suas nascentes até às represas
intransponíveis nas proximidades de Ferentillo.
5.5. O PROGRAMA APRESENTADO PELA ITÁLIA PARA A REGIÃO DA LOMBARDIA EM 1 DE FEVEREIRO DE
2002 ABRANGENDO:
Zona val Brembana: a zona da bacia hidrográfica do rio Brembo, desde as suas nascentes até à represa intransponível no município de Ponte S. Pietro.
5.6. O PROGRAMA APRESENTADO PELA ITÁLIA PARA A REGIÃO DA LOMBARDIA EM 23 DE DEZEMBRO DE
2003 ABRANGENDO:
Zona Valle de Torrente Venina: a zona da bacia hidrográfica do rio Vienna, desde as suas nascentes até aos
seguintes limites:
— oeste: Vale Livrio
— sul: Alpi Orobie do Passo del Publino ao Pizzo Redorta
— leste: Vales Armisa e Armisola.
6.

FINLÂNDIA

6.1. O PROGRAMA APRESENTADO PELA FINLÂNDIA EM 29 DE MAIO DE 1995 ABRANGENDO:
— Todas as zonas continentais e costeiras da FINLÂNDIA, excepto:
— a província de Åland
— a zona de restrição em Pyhtää
— a zona de restrição que abrange os municípios de Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma.
6.2. O PROGRAMA QUE INCLUÍA MEDIDAS DE ERRADICAÇÃO ESPECÍFICAS APRESENTADO PELA FINLÂNDIA
EM 29 DE MAIO DE 1995, ALTERADO POR CARTAS DATADAS DE 27 DE MARÇO DE 2002, 4 DE JUNHO DE
2002, 12 DE MARÇO DE 2003, 12 DE JUNHO DE 2003 E 20 DE OUTUBRO DE 2003, ABRANGENDO:
— Toda a PROVÍNCIA DE ÅLAND
— A zona de restrição em PYHTÄÄ
— A zona de restrição que abrange os municípios de Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma.»
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ANEXO II
«ANEXO II
PROGRAMAS APRESENTADOS PARA EFEITOS DE OBTENÇÃO DO ESTATUTO DE EXPLORAÇÃO APROVADA SITUADA NUMA ZONA NÃO APROVADA NO QUE DIZ RESPEITO A UMA OU MAIS DOENÇAS
DOS PEIXES, NOMEADAMENTE A SHV E A NHI
1.

ITÁLIA

1.1. O PROGRAMA APRESENTADO PELA ITÁLIA PARA A REGIÃO DE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVÍNCIA DE
UDINE, EM 2 DE MAIO DE 2000 ABRANGENDO:
Explorações na bacia de drenagem do rio Tagliamento:
— Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.
1.2. O PROGRAMA APRESENTADO PELA ITÁLIA PARA A REGIÃO DE VENETO EM 5 DE ABRIL DE 2002 ABRANGENDO:
Explorações na bacia de drenagem do rio Sile
— Azienda Troticoltura S Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 — Loc. S. Cristina di Quinto
1.3. O PROGRAMA APRESENTADO PELA ITÁLIA PARA A REGIÃO DE VENETO EM 21 DE DEZEMBRO DE 2003
ABRANGENDO:
A exploração:
— Azienda agricola Bassan Antonio.
1.4. O PROGRAMA APRESENTADO PELA ITÁLIA PARA A REGIÃO DE PIEMONTE EM 5 DE SETEMBRO DE 2002
ABRANGENDO:
A exploração:
— Incubatoio ittico di valle — Loc Cascina Prelle — Traversella (TO).»
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 6 de Abril de 2004
que prevê a comercialização temporária de determinadas sementes da espécie Glycine max que não
satisfaçam os requisitos da Directiva 2002/57/CE do Conselho
[notificada com o número C(2004) 1258]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2004/329/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 2002/57/CE do Conselho, de 13
de Junho de 2002, relativa à comercialização de sementes de
plantas oleaginosas e de fibras (1), e, nomeadamente, o n.o 1 do
seu artigo 21.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Em Itália, a quantidade disponível de sementes de soja
(Glycine max) adequadas às condições climáticas locais e
que respeitem, quanto à capacidade germinativa, os
requisitos da Directiva 2002/57/CE é insuficiente e não
permite, pois, satisfazer as necessidades daquele Estado-Membro.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A comercialização na Comunidade de sementes de soja (Glycine
max) que não satisfaçam os requisitos mínimos relativos à capacidade germinativa previstos na Directiva 2002/57/CE é permitida, por um período que expira em 15 de Junho de 2004, nos
termos definidos no anexo da presente decisão e na observância
das seguintes condições:
a) A capacidade germinativa seja, pelo menos, a definida no
anexo à presente decisão;
b) Os rótulos oficiais devem indicar a germinação determinada
no exame oficial efectuado nos termos do n.o 1, alíneas f) e
g), do artigo 2.o da Directiva 2002/57/CE;

(2)

Não é possível satisfazer adequadamente a procura de
sementes dessa espécie com sementes de outros Estados-Membros ou de países terceiros que obedeçam a todos
os requisitos da Directiva 2002/57/CE.

c) As sementes devem primeiramente ter sido colocadas no
mercado em conformidade com o artigo 2.o da presente
decisão.

(3)

Assim, a Itália deve ser autorizada a permitir, por um
período que expira em 15 de Junho de 2004, a comercialização de sementes desta espécie sujeita a requisitos
menos rigorosos.

Artigo 2.o

(4)

(5)

Além disso, outros Estados-Membros, independentemente do facto de as sementes terem sido colhidas num
Estado-Membro ou num país terceiro abrangido pela
Decisão 2003/17/CE do Conselho, de 16 de Dezembro
de 2002, relativa à equivalência das inspecções de
campo de culturas produtoras de sementes efectuadas
em países terceiros e à equivalência das sementes produzidas em países terceiros (2), que estejam em condições
de abastecer a Itália com sementes da espécie referida,
devem ser autorizados a permitir a comercialização de
tais sementes.
A Itália deve desempenhar o papel de coordenadora,
com o objectivo de assegurar que a quantidade total de
sementes abrangida pela presente autorização não
exceda a quantidade máxima abrangida pela presente
decisão.

Qualquer fornecedor de sementes que deseje colocar no
mercado as sementes referidas no artigo 1.o deve apresentar um
pedido de autorização ao Estado-Membro em que se encontra
estabelecido ou no qual importa.
O Estado-Membro em questão autorizará o fornecedor a
colocar aquelas sementes no mercado, excepto se:
a) Existirem provas suficientes que permitam duvidar da capacidade de o fornecedor colocar no mercado a quantidade de
sementes para a qual solicitou autorização; ou
b) A quantidade total autorizada a ser comercializada nos
termos da derrogação em causa levasse à superação da
quantidade máxima especificada no anexo.

Artigo 3.o

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente das
Sementes e Propágulos Agrícolas, Hortícolas e Florestais,

Os Estados-Membros devem prestar assistência administrativa
mútua na aplicação da presente decisão.

(1) JO L 193 de 20.7.2002, p. 74. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2003/61/CE (JO L 165 de 165 de
3.7.2003, p. 23).
(2) JO L 8 de 14.1.2003, p. 10. Decisão alterada pela Decisão 2003/
/403/CE (JO L 141 de 7.6.2003, p. 23).

Incumbe à Itália desempenhar o papel de Estado-Membro coordenador no respeitante ao artigo 1.o, a fim de assegurar que a
quantidade total autorizada não exceda a quantidade máxima
especificada no anexo.

(6)
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O Estado-Membro que receba um pedido nos termos do artigo
2.o notificará imediatamente o Estado-Membro coordenador da
quantidade a que o pedido diz respeito. O Estado-Membro
coordenador informará imediatamente o Estado-Membro notificante caso a autorização resulte no facto de se ultrapassar a
quantidade máxima.

8.4.2004
Artigo 5.o

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 6 de Abril de 2004.

Artigo 4.o

Pela Comissão

Os Estados-Membros notificarão imediatamente a Comissão e
os restantes Estados-Membros acerca das quantidades cuja
comercialização autorizaram ao abrigo da presente decisão.

David BYRNE

Membro da Comissão

ANEXO

Espécie

Glycine max

Tipo de variedade

(Classe de maturidade: semitardia)
Dekabig, Zen, Atlantic, Lory, Lynda,
Magnum, Target
(Classe de maturidade: precoce) Yoda

Quantidade máxima
(em toneladas)

Capacidade germinativa
mínima
(% de semente pura)

2 250
75
250
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação à Directiva 2003/113/CE da Comissão, de 3 de Dezembro de 2003, que altera os anexos das Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE do Conselho no respeitante à fixação dos teores máximos de
resíduos de determinados pesticidas à superficie e no anterior dos cereais, dos géneros alimentícios de origem
animal e de determinados produtos de origem vegetal, incluindo frutas e produtos hortícolas
(«Jornal Oficial da União Europeia» L 324 de 11 de Dezembro de 2003)
Na página 28, o anexo IV passa a ter a seguinte redacção:

L 104/135

Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se
aplicam os limites máximos de resíduos

1. Frutos, frescos, secos ou não cozidos, congelados, sem adição de açúcar; frutos de casca rija
CITRINOS

Linurão

0,05 (*) (p)

Pendimetalina

Imazamox

Oxassulfurão

Etoxissulfurão

Foramsulfurão

Oxadiargil

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Ciazofamide

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

PT

i)

2,4-DB

L 104/136

«ANEXO IV

Toranjas
Limões
Limas
Tangerinas (incluindo clementinas e híbridos
semelhantes)

Pomelos
Outros
ii)

FRUTOS DE CASCA RIJA (com ou sem casca)
Amêndoas
Castanhas do Brasil
Castanhas de cajú

Jornal Oficial da União Europeia

Laranjas

Castanhas
Cocos
Avelãs
Nozes de macadâmia
Nozes pecans
Pinhões
Pistácios

Outros
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Nozes comuns

iii)

POMÓIDEAS

2,4-DB

Linurão

Pendimetalina

Imazamox

Oxassulfurão

Etoxissulfurão

Foramsulfurão

Oxadiargil

Ciazofamide

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)
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Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se
aplicam os limites máximos de resíduos

Maçãs
PT

Pêras
Marmelos
Outros
iv)

PRUNÓIDEAS
Damascos
Cerejas

Ameixas
Outros
v)

BAGAS E FRUTOS PEQUENOS
a) Uvas de mesa e para vinho

0,05 (*) (p)
0,5 (p)

Jornal Oficial da União Europeia

Pêssegos (incluindo nectarinas e híbridos
semelhantes)

Uvas de mesa
Uvas para vinho
b) Morangos (à excepção dos silvestres)

0,01 (*) (p)

c) Frutos de tutor (à excepção dos silvestres)

0,01 (*) (p)

Amoras
Amoras pretas
Framboesas (Rubus loganobaccus)

Outros

L 104/137

Framboesas

2,4-DB

Linurão

d) Outras bagas e frutos pequenos (à
excepção dos silvestres)

Pendimetalina

Imazamox

Oxassulfurão

Etoxissulfurão

Foramsulfurão

Oxadiargil

Ciazofamide

0,01 (*) (p)

L 104/138

Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se
aplicam os limites máximos de resíduos

Mirtilos
PT

Airelas
Groselhas (de cachos vermelhos, negros e
brancos)
Groselhas
Outros
e) Bagas e frutos silvestres
FRUTOS DIVERSOS
Abacates
Bananas
Tâmaras
Figos

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)
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vi)

0,01 (*) (p)

Kiwis
Kumquate
Lichias
Mangas
Azeitonas
Maracujás
Ananases

Outros
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Papaia

2. Produtos hortícolas frescos ou não cozidos,
congelados ou secos
i)

2,4-DB

Linurão

Pendimetalina

0,05 (*) (p)

RAÍZES E TUBÉRCULOS

Imazamox

Oxassulfurão

Etoxissulfurão

Foramsulfurão

Oxadiargil

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Ciazofamide
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Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se
aplicam os limites máximos de resíduos

0,01 (*) (p)
PT

Beterrabas
Cenouras

0,2 (p)

Aipos

0,5 (p)

Rábanos

0,2 (p)

0,2 (p)

Tupinambos
0,2 (p)

0,2 (p)

Salsa de raiz grossa

0,2 (p)

0,2 (p)

Outros

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

BOLBOS

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

Jornal Oficial da União Europeia

Pastinagas

Rabanetes
Salsifis
Batatas doces
Rutabagas
Nabos
Inhames

ii)

0,01 (*) (p)

Alhos
Cebolas
Chalotas

Outros
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Cebolinhas

iii)

FRUTOS DE HORTÍCOLAS

2,4-DB

Linurão

Pendimetalina

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

Imazamox

Oxassulfurão

Etoxissulfurão

Foramsulfurão

Oxadiargil

Ciazofamide
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Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se
aplicam os limites máximos de resíduos

a) Solanáceas
0,2 (p)

PT

Tomates
Pimentos
Beringelas
Outros

0,01 (*) (p)

b) Cucurbitáceas de pele comestível
0,1 (p)

Cornichões
Curgetes
Outros

0,01 (*) (p)

c) Cucurbitáceas de pele não comestível

0,1 (p)

Melões

Jornal Oficial da União Europeia

Pepinos

Abóboras
Melancias
Outros
d) Milho doce
iv)

BRÁSSICAS

0,01 (*) (p)
0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

a) Couves de inflorescência
Brócolos

Outros

8.4.2004

Couves-flores

2,4-DB

Linurão

Pendimetalina

Imazamox

Oxassulfurão

Etoxissulfurão

Foramsulfurão

Oxadiargil

Ciazofamide

b) Couves de cabeça

8.4.2004

Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se
aplicam os limites máximos de resíduos

Couves de Bruxelas
PT

Couves-repolho
Outros
c) Couves de folha
Couves da China
Couves galegas
Outros

v)

DE FOLHA E PLANTAS AROMÁTICAS
FRESCAS
a) Alfaces e semelhantes

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

Agriões
Alfaces-de-cordeiro

0,01 (*) (p)
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d) Couves-rábano

Alfaces
Escarolas
Outros
b) Espinafres e semelhantes

0,05 (*) (p)

Espinafres
Acelga (chard)
Outros
0,05 (*) (p)

d) Endívia

0,05 (*) (p)
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c) Agriões-de-água

2,4-DB

Linurão

Pendimetalina

Imazamox

Oxassulfurão

Etoxissulfurão

Foramsulfurão

Oxadiargil

Ciazofamide

e) Plantas aromáticas
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Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se
aplicam os limites máximos de resíduos

Cerefólio

Salsa

1 (p)

Folhas de aipo

1 (p)

Outros
vi)

PT

Cebolinho

0,05 (*) (p)

LEGUMES DE VAGEM (frescos)

0,2 (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Feijões (com casca)
0,1 (p)

Ervilhas (com casca)
Ervilhas (sem casca)
Outros
vii)

0,1 (p)
0,05 (*) (p)

LEGUMES DE CAULE
Espargos
Cardos
Aipos
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Feijões (sem casca)

0,1 (p)

Funchos
Alcachofras
Alhos franceses
Ruibarbos
Outros
viii) FUNGOS

b) Cogumelos silvestres

0,05 (*) (p)

8.4.2004

a) Cogumelos de cultura

0,05 (*) (p)

2,4-DB

Linurão

Pendimetalina

Imazamox

Oxassulfurão

Etoxissulfurão

Foramsulfurão

Oxadiargil

Ciazofamide

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,1 (*) (p)

0,1 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

6. CHÁ (preto de Camellia sinensis)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

7. LÚPULO (seco), incluindo granulados e pó não
concentrado

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

3. LEGUMINOSAS SECAS

8.4.2004

Grupos de produtos e exemplos de produtos a que se
aplicam os limites máximos de resíduos

Feijões
Lentilhas
PT

Ervilhas
Outros
4. SEMENTES OLEAGINOSAS
Sementes de linho
Amendoins
Sementes de papoila
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Sementes de sésamo
Sementes de girassol
Sementes de colza
Soja
Mostarda
Sementes de algodão
Outros
5. BATATAS
Batatas primor
Batatas de conservação

(*) Limite inferior da determinação analítica.
(p) Teor máximo de resíduos provisório, em conformidade com o n.o 1, alínea f), do artigo 4.o da Directiva 91/414/CEE: se não for alterado, este teor tornar-se-á definitivo em 31 de Dezembro de 2007.»
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