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I
(Actos aprovados ao abrigo dos Tratados CE/Euratom cuja publicação é obrigatória)

REGULAMENTOS
REGULAMENTO (CE) N.o 104/2008 DA COMISSÃO
de 5 de Fevereiro de 2008
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 1580/2007 da Comissão, de 21 de Dezembro de 2007, que estabelece, no sector das
feutas e productos hortícolas, regras de execução dos Regulamentas (CE) n.o 2200/96, (CE) n.o 2201/96 e (CE) n.o
1182/2007 do Conselho (1), nomeadamente o n.o 1 do
artigo 138.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1580/2007 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 138.o
do Regulamento (CE) n.o 1580/2007 são fixados como indicado
no quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 6 de Fevereiro de
2008.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 5 de Fevereiro de 2008.
Pela Comissão
Jean-Luc DEMARTY

Director-Geral da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural

(1) JO L 350 de 31.12.2007, p. 1.
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ANEXO
do Regulamento da Comissão, de 5 de Fevereiro de 2008, 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

(1)

Valor forfetário de importação

0702 00 00

IL
JO
MA
SN
TN
TR
ZZ

143,2
84,0
41,7
192,7
111,3
92,2
110,9

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

201,7
202,1
52,1
112,7
142,2

0709 90 70

MA
TR
ZA
ZZ

56,6
125,0
79,4
87,0

0709 90 80

EG
ZZ

191,8
191,8

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

45,6
58,4
64,2
51,4
70,3
58,0

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

107,2
102,6
101,8
103,9

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

CN
EG
IL
JM
MA
PK
TR
US
ZZ

84,5
62,2
74,7
97,0
134,9
46,3
76,1
60,6
79,5

0805 50 10

EG
IL
MA
TR
ZZ

63,7
120,5
81,7
113,4
94,8

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

87,1
75,1
39,9
113,1
78,8

0808 20 50

CN
US
ZA
ZZ

49,0
111,5
96,5
85,7

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 1833/2006 da Comissão (JO L 354 de 14.12.2006, p. 19). O código «ZZ»
representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 105/2008 DA COMISSÃO
de 5 de Fevereiro de 2008
que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do Conselho no referente a
medidas de intervenção no mercado da manteiga
Regulamento (CE) n.o 1255/1999 e as condições de qualidade e de apresentação, os quais devem ser definidos. É
igualmente necessário precisar os métodos de análise e os
procedimentos de controlo de qualidade, bem como, se a
situação o exigir, prever o controlo dos índices de radioactividade da manteiga, que não devem ultrapassar os
níveis máximos que a regulamentação comunitária eventualmente venha a estabelecer. No entanto, há que prever
a possibilidade de os Estados-Membros autorizarem um
sistema de autocontrolo, sob determinadas condições.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização
comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos (1), nomeadamente os artigos 10.o e 40.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 2771/1999 da Comissão (2) estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.o
1255/1999 do Conselho no referente a medidas de intervenção no mercado da manteiga e da nata. O Regulamento (CE) n.o 1152/2007 do Conselho, de 26 de Setembro de 2007, que altera o Regulamento (CE) n.o
1255/1999 que estabelece a organização comum de
mercado no sector do leite e dos produtos lácteos (3)
alterou as disposições referentes às medidas de intervenção e à armazenagem privada de manteiga e de nata. Em
virtude deste novo regime e atendendo à experiência
adquirida, importa proceder à alteração e, se for caso
disso, à simplificação, das normas de execução relativas
às medidas de intervenção no mercado do leite e da nata.
Por razões de clareza, o Regulamento (CE) n.o
2771/1999 deve ser revogado e substituído por um
novo regulamento.
O n.o 1 do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o
1255/1999 estabelece os critérios com base nos quais
a manteiga deve ser comprada a um preço fixado ou
através de concurso e as circunstâncias em que as compras devem ser suspensas. Há que definir disposições
práticas do processo de compra. Para garantir o respeito
das exigências de qualidade e das condições de apresentação da manteiga, no momento da proposta e depois da
entrada em armazém, é conveniente exigir que a proposta do vendedor seja acompanhada de um compromisso escrito do mesmo nesse sentido. As ofertas devem
igualmente ser acompanhadas de uma garantia, para assegurar a sua manutenção e a entrega de manteiga da
qualidade exigida nos prazos a estabelecer.
A fim de ser elegível para intervenção, a manteiga tem de
satisfazer os requisitos estabelecidos no artigo 6.o do

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 48. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1152/2007 (JO L 258
de 4.10.2007, p. 3).
(2) JO L 333 de 24.12.1999, p. 11. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1171/2007 (JO
L 261 de 6.10.2007, p. 11).
(3) JO L 258 de 4.10.2007, p. 3.

(4)

Para garantir o bom funcionamento do regime de intervenção, é conveniente precisar as condições de aprovação
das empresas de produção e relativas ao modo de comprovação do respeito das mesmas. Para garantir a eficácia
do regime, é aconselhável prever medidas a aplicar nos
casos de desrespeito dessas condições. Atendendo ao
facto de a manteiga poder ser comprada a título de
intervenção por um organismo competente de um Estado-Membro que não aquele em cujo território foi fabricada, é necessário prever o modo como, nessas circunstâncias, o organismo competente poderá certificar-se do
respeito das condições de qualidade e de apresentação.

(5)

O n.o 1 do artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o
1255/1999 estabelece que as compras de intervenção
têm lugar através de concurso público. A Comissão
pode decidir suspender as compras de intervenção
quando tiver sido alcançada uma certa quantidade oferecida para intervenção. Para que a Comissão esteja em
condições de tomar decisões desta natureza, é conveniente adoptar determinadas disposições que lhe permitam
acompanhar as quantidades de manteiga propostas para
intervenção pública.

(6)

Quando estas quantidades forem alcançadas, a Comissão
pode igualmente decidir prosseguir as compras através de
um concurso permanente, cujas modalidades devem ser
definidas. Para garantir um tratamento equitativo de todos os interessados na Comunidade, os concursos devem
ser objecto de um anúncio publicado no Jornal Oficial da
União Europeia. Os elementos da proposta, nomeadamente a quantidade mínima, os prazos de apresentação
e o preço máximo de compra, devem ser definidos.

(7)

A qualidade da manteiga e as condições a satisfazer para
que possa ser comprada devem poder ser garantidas por
medidas de verificação em diversas fases da armazenagem. O desrespeito dessas exigências não deve, porém,
ter reflexos negativos no orçamento comunitário. É, portanto, conveniente prever que a manteiga não conforme
seja retomada pelo operador, que suportará ainda os
custos da sua armazenagem.
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(9)

(10)

(11)

(12)
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Para uma boa gestão das quantidades armazenadas, é
necessário precisar as obrigações dos Estados-Membros,
especificando, para o efeito, a distância máxima do local
de armazenagem e os custos a suportar para além dessa
distância e prevendo, designadamente, o acesso às existências e a identificação dos lotes, bem como a cobertura
por um seguro dos riscos associados à manteiga armazenada. Para assegurar uma frequência e um nível de
verificação uniformes, é igualmente necessário precisar
a natureza e o número de inspecções a efectuar aos
armazenistas pelas autoridades nacionais.
A boa gestão das quantidades intervencionadas exige que
a manteiga seja revendida logo que surja uma possibilidade de escoamento. Com vista a melhorar a gestão das
quantidades e a evitar a desestabilização do mercado, o
preço de venda deveria fixar-se no seguimento de um
concurso. Importa estabelecer as condições de venda,
acompanhadas de uma garantia, designadamente no
que respeita aos prazos de pagamento. Os proponentes
devem ter a possibilidade de estabelecer uma distinção
entre manteiga de natas doces e manteiga de natas ácidas
na sua oferta, podendo o preço de venda fixado variar de
acordo com a localização da manteiga oferecida para
venda.
O n.o 3 do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o
1255/1999 prevê a concessão de ajudas à armazenagem
privada de manteiga. A fim de assegurar um controlo
eficaz do regime, devem ser previstos um contrato e
um caderno de encargos, que definirão as condições de
armazenagem. No mesmo sentido, devem igualmente ser
adoptadas normas de execução em matéria de documentação, contabilidade, assim como de frequência e modo
de verificação, nomeadamente no que respeita às exigências do n.o 3 do artigo 6.o A fim de facilitar o controlo
da presença de manteiga em armazém sob contratos de
armazenagem privada, é conveniente prever uma desarmazenagem por lotes completos, salvo se o Estado-Membro autorizar uma quantidade menor.
Para garantir uma boa gestão do regime de armazenagem
privada, é conveniente fixar anualmente o montante da
ajuda. As datas de entrada em armazém e as datas em
que a pessoa que explora o entreposto pode fazer sair a
manteiga do armazém, os períodos de armazenagem e os
montantes de ajuda podem ser alterados a fim de ter em
conta a situação do mercado.
As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Leite e dos Produtos Lácteos,
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leite e dos produtos lácteos previstas no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999:
a) Armazenagem pública:
i) compras de manteiga:
— a preço fixado,
— por concurso;
ii) vendas de manteiga;
b) Ajuda à armazenagem privada de manteiga.
2.
Para efeitos da aplicação do presente regulamento, a União
Económica Belgo-Luxemburguesa é considerada como um Estado-Membro.
3.
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por «organismo competente» o organismo pagador ou, quando necessário, o organismo designado pelo organismo pagador referido
no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conselho (1).
CAPÍTULO II
ARMAZENAGEM PÚBLICA
SECÇÃO 1

Condições de compra da manteiga
Artigo 2.o
O organismo competente só compra manteiga que satisfaça os
requisitos do n.o 2, primeiro parágrafo, do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999 e do artigo 3.o do presente regulamento e que seja proposta para intervenção no período compreendido entre 1 de Março e 31 de Agosto de cada ano.
Artigo 3.o
1.
O organismo competente controla a qualidade da manteiga recorrendo aos métodos descritos no anexo I e com base
em amostras colhidas de acordo com as regras estabelecidas no
anexo II. Os Estados-Membros podem, no entanto, mediante
acordo escrito da Comissão, estabelecer, sob sua vigilância,
um sistema de autocontrolo para certas exigências de qualidade
e determinadas empresas aprovadas.
2.
Os índices de radioactividade da manteiga não devem
ultrapassar os níveis máximos admissíveis eventualmente previstos pela regulamentação comunitária.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
CAPÍTULO I
ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Artigo 1.o
1.
O presente regulamento estabelece as normas de execução
relativas às seguintes medidas de intervenção para o sector do

A verificação do nível de contaminação radioactiva da manteiga
só será efectuada quando a situação o exigir e durante o período
necessário. Em caso de necessidade, o período de aplicação e o
âmbito das medidas de controlo serão estabelecidos de acordo
com o procedimento previsto no artigo 42.o do Regulamento
(CE) n.o 1255/1999.
(1) JO L 209 de 11.8.2005, p. 1.
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3.
A manteiga deve ter sido fabricada durante o período de
23 dias que antecede o dia da recepção da proposta de venda
pelo organismo competente.

4.
A quantidade mínima de manteiga é de 10 toneladas. Os
Estados-Membros podem estabelecer que a manteiga só possa
ser proposta por toneladas completas.
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relativos ao fornecedor, à origem das matérias-primas, às
quantidades de manteiga obtidas, ao acondicionamento, à
identificação e à data de saída de cada lote de produção
para a intervenção pública;

c) Aceitar submeter a uma inspecção oficial específica a sua
produção de manteiga;

5.
A manteiga será acondicionada e entregue em blocos com
25 kg de peso líquido mínimo.

6.
As embalagens de manteiga serão novas, de materiais resistentes e concebidas de forma a assegurar a protecção do
produto durante as operações de transporte, armazenagem e
desarmazenagem. As embalagens devem ostentar, pelo menos,
as seguintes indicações, se for caso disso transcritas em código:

a) O número de aprovação da fábrica e o Estado-Membro de
produção;

d) Se comprometer a informar o organismo competente, com
pelo menos dois dias úteis de antecedência, da sua intenção
de fabricar manteiga destinada a intervenção pública. No
entanto, o Estado-Membro pode fixar um prazo mais curto.

2.
Para assegurar o respeito do disposto no presente regulamento, os organismos competentes providenciarão a realização
de inspecções no local sem aviso prévio, em função do programa de fabrico de manteiga de intervenção das empresas em
causa.

b) A data de fabrico;
Efectuarão, pelo menos:
c) A data de entrada em armazém;

d) O número do lote de fabricação e da unidade de transporte,
podendo este último ser substituído por um número de
palete inscrito na mesma;

e) A menção «manteiga de nata doce», se o pH da fase aquosa
da manteiga a tal corresponder.

Os Estados-Membros podem prever que a obrigação de inscrição da data de entrada no armazém nas embalagens não seja
aplicável se o responsável do entreposto se comprometer a
manter um registo no qual, no dia da entrada em armazém,
sejam inscritas as indicações previstas no primeiro parágrafo.

a) Uma inspecção por cada período de 28 dias de produção
destinada a intervenção e, pelo menos, uma vez por ano, a
fim de examinar os elementos referidos na alínea b) do n.o 1;

b) Uma inspecção anual, a fim de verificar o respeito das outras
condições de aprovação referidas no n.o 1.

3.
A aprovação será revogada se os pré-requisitos previstos
na alínea a) do n.o 1 deixarem de ser satisfeitos. A pedido da
empresa em causa, a aprovação pode ser restabelecida, após um
período mínimo de seis meses, na sequência de uma inspecção
aprofundada.

Artigo 4.o
1.
A empresa referida no n.o 2 do artigo 6.o do Regulamento
(CE) n.o 1255/1999 só será aprovada se:

a) For aprovada em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 853/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho (1) e dispuser de instalações técnicas adequadas;

b) Se comprometer a manter em permanência registos, definidos pelo organismo competente de cada Estado-Membro,
(1) JO L 139 de 30.4.2004, p. 55.

Se se verificar que uma empresa não respeitou um dos seus
compromissos referidos nas alíneas b), c) e d) do n.o 1, excepto
em caso de força maior, a aprovação será suspensa por um
período de um a doze meses, consoante a gravidade da irregularidade.

O Estado-Membro pode decidir não impor a suspensão se se
estabelecer que a irregularidade não foi cometida deliberadamente ou por negligência grave e que se reveste de uma importância mínima relativamente à eficácia das inspecções previstas no n.o 2.
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4.
As inspecções efectuadas por força dos n.os 2 e 3 devem
ser objecto de um relatório, que especificará:

2.
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As propostas devem incluir:

a) O nome e o endereço do vendedor;
a) A data da inspecção;
b) A quantidade proposta;
b) A duração da inspecção;

c) As operações efectuadas.

O relatório da inspecção deve ser assinado pelo agente responsável.

Artigo 5.o
1.
No caso de a manteiga ser proposta para intervenção num
Estado-Membro diferente daquele em que foi fabricada, a compra ficará subordinada à apresentação de um certificado emitido
pelo organismo competente do Estado-Membro de produção.

c) O nome e número de homologação da empresa aprovada
nos termos do n.o 1 do artigo 4.o;

d) A data de fabrico da manteiga;

e) O local em que a manteiga proposta se encontra armazenada.

3.

As propostas só serão válidas se:

a) Disserem respeito a uma quantidade de manteiga conforme
ao disposto no n.o 4 do artigo 3.o;
O certificado é apresentado ao organismo competente do Estado-Membro adquirente o mais tardar 45 dias após o dia de
recepção da proposta e conterá a informação referida no n.o 6,
alíneas a), b) e d) do artigo 3.o, assim como uma confirmação
de que a manteiga foi produzida directa e exclusivamente a
partir de nata pasteurizada, na acepção do n.o 6 do artigo 6.o
do Regulamento (CE) n.o 1255/1999, numa empresa aprovada
na Comunidade.

2.
Se o Estado-Membro de produção tiver procedido à verificação referida no n.o 1 do artigo 3.o, constarão igualmente do
certificado os resultados da mesma e a confirmação de que o
produto satisfaz os requisitos do n.o 2, primeiro parágrafo, do
artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999. Nesse caso, a
embalagem referida no n.o 6 do artigo 3.o do presente regulamento deve ser selada por um rótulo numerado emitido pelo
organismo competente do Estado-Membro de produção. O certificado contém o número do rótulo.

SECÇÃO 2

b) Forem acompanhadas de um compromisso escrito do vendedor de que respeitará o disposto no n.o 2 do artigo 11.o;

c) Incluírem prova de que o vendedor constituiu, no Estado-Membro em que a proposta foi apresentada, o mais tardar
no dia da recepção da proposta, uma garantia de 5 euros por
100 kg.

4.
O compromisso referido na alínea b) do n.o 3, transmitido
inicialmente ao organismo competente, manter-se-á válido, por
renovação tácita, para as propostas posteriores, até denúncia
expressa por parte do vendedor ou do organismo de intervenção, na condição de:

a) A proposta inicial indicar que o vendedor pretende beneficiar
da presente disposição;

Procedimento de compra de manteiga a preço fixado
Artigo 6.o
A compra de manteiga a 90 % do preço de intervenção, nos
termos do primeiro parágrafo do n.o 1 do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999, é efectuada de acordo com as
disposições da presente secção.

Artigo 7.o
1.
Os vendedores devem apresentar uma proposta escrita
contra recibo ou enviá-la por qualquer meio de telecomunicação
escrita com aviso de recepção.

b) As propostas posteriores fazerem referência ao disposto no
presente número, bem como à data da proposta inicial.

5.
O organismo competente registará o dia de recepção da
proposta e as quantidades e datas de fabrico correspondentes,
bem como o local em que a manteiga proposta se encontra
armazenada.

6.
Após terem sido recebidas pelo organismo competente, as
propostas não podem ser retiradas.
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Artigo 8.o

Artigo 10.o

A manutenção da proposta, a entrega de manteiga no entreposto frigorífico designado pelo organismo competente no
prazo estabelecido no n.o 2 do artigo 9.o e o cumprimento
dos requisitos do artigo 2.o constituem exigências principais
na acepção do artigo 20.o do Regulamento (CEE) n.o 2220/85
da Comissão (1).

1.
O organismo pagador pagará ao vendedor, num prazo
compreendido entre o 45.o e o 65.o dia após a tomada a cargo
da manteiga, o montante correspondente a cada quantidade
tomada a cargo, desde que confirme ter sido respeitado o disposto nos artigos 2.o e 3.o

Artigo 9.o

2.
Para efeitos do presente artigo, o dia da tomada a cargo é
o dia da entrada da manteiga no entreposto frigorífico designado pelo organismo competente, não podendo, porém, ser
anterior ao dia seguinte ao da emissão da nota de entrega
referida no n.o 1 do artigo 9.o

1.
Após verificação dos elementos da proposta, e no prazo
de cinco dias úteis após o dia de recepção da proposta de
venda, o organismo competente emite uma nota de entrega
datada e numerada com:
a) A quantidade a entregar;
b) A data-limite de entrega da manteiga;
c) O entreposto frigorífico em que a manteiga deve ser entregue.
2.
O vendedor procederá à entrega da manteiga no local de
recepção do entreposto frigorífico no prazo de 21 dias a contar
da data de recepção da proposta de venda. A entrega pode ser
fraccionada.
As eventuais despesas de descarga no local de recepção do
entreposto frigorífico ficam a cargo do vendedor.

Artigo 11.o
1.
A manteiga será submetida a um período probatório de
armazenagem. Este período é fixado em 30 dias, com início no
dia da tomada a cargo.

2.
Pelas suas propostas, os vendedores comprometem-se, no
caso de a inspecção efectuada à entrada do entreposto designado pelo organismo competente revelar que a manteiga não é
conforme às disposições dos artigos 2.o e 3.o ou no caso de, no
final do período probatório de armazenagem, se verificar que a
qualidade organoléptica mínima da manteiga é inferior à fixada
no anexo I:

a) A retomar a manteiga em causa e

3.
A garantia referida no n.o 3, alínea c), do artigo 7.o é
libertada assim que o vendedor entregar toda a quantidade indicada na nota de entrega no prazo nela indicado e puder ser
estabelecida a conformidade com os requisitos estabelecidos no
artigo 2.o

b) A pagar os custos de armazenagem das quantidades em
causa desde a data da sua tomada a cargo até à data da
sua saída do armazém.

Quando a manteiga não cumprir os requisitos estabelecidos no
artigo 2.o será rejeitada e a garantia correspondente à quantidade rejeitada será executada.

Os custos de armazenagem a pagar serão determinados com
base em montantes forfetários relativos aos custos de entrada,
de saída e de permanência, fixados em aplicação do artigo 6.o
do Regulamento (CEE) n.o 1883/78 do Conselho (2).

4.
Salvo em caso de força maior, se o vendedor não efectuar
a entrega no prazo prescrito na nota de entrega, além da perda,
proporcionalmente às quantidades não entregues, da garantia
referida no n.o 3, alínea c), do artigo 7.o, a compra será rescindida relativamente às quantidades restantes.
5.
Para efeitos do presente artigo, a manteiga será considerada entregue ao organismo competente no dia da entrada no
entreposto frigorífico designado pelo organismo competente da
totalidade da quantidade de manteiga objecto da proposta, mas
nunca antes do dia seguinte ao dia da emissão da nota de
entrega.

Artigo 12.o
1.
Os organismos competentes comunicarão todas as terças-feiras à Comissão, o mais tardar até às 12h00 (hora de Bruxelas), as quantidades de manteiga que, na semana anterior, tenham sido objecto de uma proposta de venda nos termos do
artigo 7.o

6.
Os direitos e obrigações decorrentes da venda são intransmissíveis.

2.
Quando, num dado ano, as propostas atingirem 18 000
toneladas, a Comissão informa os Estados-Membros da data em
que as informações referidas no n.o 1 do presente artigo devem
passar a ser comunicadas diariamente, antes das 12h00 (hora de
Bruxelas), em relação às quantidades de manteiga propostas no
dia anterior.

(1) JO L 205 de 3.8.1985, p. 5.

(2) JO L 216 de 5.8.1978, p. 1.
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Quando, num dado ano, as propostas excederem a quantidade
de 30 000 toneladas referida no segundo parágrafo do n.o 1 do
artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999, as compras
podem ser suspensas em conformidade com o procedimento
referido no n.o 2 do artigo 42.o desse regulamento.

No caso de suspensão de compra em conformidade com o
segundo parágrafo do presente número, não será aceite nenhuma nova proposta a partir do dia seguinte ao da entrada
em vigor da decisão de suspensão de compra.

SECÇÃO 3

Procedimento de compra de manteiga por concurso
Artigo 13.o
1.
Quando a Comissão decidir proceder à compra de manteiga através de concurso público permanente, em conformidade
com o n.o 1, terceiro parágrafo, do artigo 6.o do Regulamento
(CE) n.o 1255/1999 e segundo o procedimento previsto no n.o
2 do artigo 42.o do mesmo regulamento, serão aplicáveis, salvo
disposições específicas previstas na presente secção, as disposições do artigo 2.o, dos n.os 1, 2, e 4 a 6 do artigo 3.o, e dos
artigos 4.o, 5.o, 9.o, 10.o e 11.o do presente regulamento.

2.
O anúncio de concurso é publicado no Jornal Oficial da
União Europeia.

3.
O prazo para a apresentação de propostas relativas ao
concurso especial em questão termina às 11h00 (hora de Bruxelas) da terceira terça-feira de cada mês. No entanto, em
Agosto, terminará às 11h00 (hora de Bruxelas) da quarta
terça-feira desse mês. Se a terça-feira em causa for dia feriado,
o prazo terminará às 11h00 (hora de Bruxelas) do dia útil
anterior.

Artigo 14.o
1.
Os interessados participarão no concurso anunciado pelo
organismo competente de um Estado-Membro, quer mediante
apresentação de uma proposta escrita contra recibo quer por
qualquer meio de telecomunicação escrita com aviso de recepção.

2.
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d) O nome e número de homologação da empresa aprovada
nos termos do n.o 1 do artigo 4.o;
e) A data de fabrico da manteiga;
f) O local em que a manteiga proposta se encontra armazenada.
3.

As propostas só serão válidas se:

a) Disserem respeito a uma quantidade de manteiga conforme
ao disposto no n.o 4 do artigo 3.o;
b) A manteiga tiver sido produzida durante o período de 31
dias que precede o prazo para a apresentação de propostas;
c) Forem acompanhadas de um compromisso escrito do proponente de que respeitará o disposto no n.o 2 do artigo 11.o;
d) Incluírem prova de que o proponente constituiu, no Estado-Membro em que a proposta foi apresentada, antes do termo
do prazo para apresentação das propostas, referido no n.o 3
do artigo 13.o, uma garantia contratual de 5 euros por 100
kg, para o concurso em causa.
4.
O compromisso referido na alínea c) do n.o 3, transmitido
inicialmente ao organismo competente, manter-se-á válido, por
renovação tácita, para as propostas posteriores, até denúncia
expressa por parte do proponente ou do organismo de intervenção, na condição de:
a) A proposta inicial indicar que o proponente pretende beneficiar do disposto no presente número;
b) As propostas posteriores fazerem referência ao disposto no
presente número, bem como à data da proposta inicial.
5.
O organismo competente registará o dia de recepção da
proposta e as quantidades e datas de fabrico correspondentes,
bem como o local em que a manteiga proposta se encontra
armazenada.

As propostas indicarão:

a) O nome e o endereço do proponente;

b) A quantidade proposta;

c) O preço proposto por 100 kg de manteiga, sem ter em
conta as imposições nacionais, entregues no local de recepção do entreposto frigorífico, expresso em euros com um
máximo de duas casas decimais;

6.
As propostas não podem ser retiradas depois do prazo
referido no n.o 3 do artigo 13.o para a apresentação de propostas relativas ao concurso em causa.
Artigo 15.o
A manutenção da proposta após o prazo para apresentação de
propostas, a entrega da manteiga no entreposto frigorífico designado pelo organismo competente no prazo estabelecido no
n.o 3 do artigo 18.o e o cumprimento dos requisitos do artigo
2.o constituem exigências principais na acepção do artigo 20.o
do Regulamento (CEE) n.o 2220/85.
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Artigo 16.o
1.
No dia da prescrição do prazo referido no n.o 3 do artigo
13.o, o organismo competente informa a Comissão das quantidades e preços oferecidos por proponentes.
Se não tiverem sido apresentadas quaisquer propostas, o organismo competente informa a Comissão desse facto no mesmo
prazo.
2.
Tendo em conta as propostas recebidas para cada concurso e de acordo com o procedimento previsto no n.o 2 do
artigo 42.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999, a Comissão
fixará um preço máximo de compra em função dos preços de
intervenção aplicáveis.
Pode ser decidido não dar seguimento ao concurso.
Artigo 17.o
As propostas serão rejeitadas se o preço proposto for superior
ao preço máximo referido no n.o 2 do artigo 16.o válido para o
concurso em causa.
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possa ser definida a conformidade com os requisitos estabelecidos no artigo 2.o

Quando a manteiga não cumprir os requisitos estabelecidos no
artigo 2.o será rejeitada e a garantia correspondente à quantidade rejeitada será executada.

5.
Salvo em caso de força maior, se o adjudicatário não
efectuar a entrega no prazo prescrito na nota de entrega,
além da perda, proporcionalmente às quantidades não entregues, da garantia referida no n.o 3, alínea d), do artigo 14.o, a
compra será rescindida relativamente às quantidades restantes.

6.
Para efeitos do presente artigo, a manteiga será considerada entregue ao organismo competente no dia da entrada no
entreposto frigorífico designado pelo organismo competente da
totalidade da quantidade de manteiga constante na nota de
entrega, mas nunca antes do dia seguinte ao dia da emissão
da referida nota.

SECÇÃO 4

Artigo 18.o
1.
O organismo competente informa imediatamente todos os
proponentes do resultado da sua participação no concurso.
A garantia referida no n.o 3, alínea d), do artigo 14.o será
imediatamente libertada no caso das propostas não aceites.
Os direitos e obrigações decorrentes do concurso são intransmissíveis.
2.
O organismo competente remeterá sem demora ao adjudicatário uma nota de entrega datada e numerada, da qual
constarão:
a) A quantidade a entregar;
b) A data-limite de entrega da manteiga;
c) O entreposto frigorífico em que a manteiga será entregue.
3.
O adjudicatário procederá à entrega da manteiga no local
de recepção do entreposto frigorífico no prazo de 21 dias a
contar da data-limite para a apresentação de propostas. A entrega pode ser fraccionada.
As eventuais despesas de descarga no local de recepção do
entreposto frigorífico ficam a cargo do adjudicatário.
4.
A garantia referida no n.o 3, alínea d), do artigo 14.o será
libertada logo que o adjudicatário tenha procedido à entrega, no
prazo previsto, da quantidade indicada na nota de entrega e

Entrada e saída de armazém
Artigo 19.o
1.
Os Estados-Membros estabelecerão as normas técnicas
para os entrepostos frigoríficos, nomeadamente uma temperatura de armazenagem igual ou inferior a -15 °C, e adoptarão as
medidas necessárias para assegurar a boa conservação da manteiga. Os riscos associados serão cobertos por um seguro, que
assumirá a forma de uma obrigação contratual das pessoas que
exploram os entrepostos ou de um seguro global do organismo
competente; o Estado-Membro pode também ser o seu próprio
segurador.

2.
O organismo competente exigirá que a entrega no local de
recepção do entreposto, a colocação em armazém e a armazenagem da manteiga sejam efectuadas em paletes e de forma a
constituir lotes facilmente identificáveis e acessíveis.

3.
O organismo competente responsável pelas inspecções verificará sem aviso prévio a presença da manteiga em armazém,
conforme previsto no anexo I do Regulamento (CE) n.o
884/2006 da Comissão (1).

Artigo 20.o
1.
O organismo competente escolherá o entreposto frigorífico disponível mais próximo do local onde a manteiga se
encontra armazenada.

A distância máxima referida no n.o 2, segundo parágrafo, do
artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999 é fixada em 350
km.
(1) JO L 171 de 23.6.2006, p. 35.
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No entanto, e desde que a escolha de outro entreposto não
implique custos suplementares de armazenagem, o organismo
competente pode escolher um entreposto alternativo situado a
uma distância inferior ou igual à referida no n.o 2.

6.2.2008

O organismo competente deve ainda indicar, relativamente à
manteiga na sua posse:
a) A localização dos entrepostos frigoríficos em que se encontra a manteiga para venda;

O organismo competente pode escolher outro entreposto para
além dessa distância se tal implicar uma despesa menor, tendo
em conta os custos de armazenagem e de transporte envolvidos.
Nesse caso, o organismo competente comunicará imediatamente
à Comissão a sua escolha.

2.
Se o organismo competente comprador for o de um Estado-Membro diferente daquele em cujo território a manteiga
proposta se encontra armazenada, a distância entre o entreposto
do vendedor e a fronteira do Estado-Membro do organismo
competente comprador não será tida em conta no cálculo da
distância máxima referida no número anterior.

3.
Para além da distância máxima referida no n.o 1, os custos
suplementares de transportes suportados pelo organismo pagador ascendem a 0,065 EUR por tonelada e por quilómetro. Os
custos suplementares só serão suportados pelo organismo pagador se a temperatura da manteiga não for superior a 6 °C à
chegada do entreposto frigorífico.

b) A quantidade para venda em cada entreposto frigorífico e, se
necessário, a quantidade de manteiga referida no n.o 6, alínea
e), do artigo 3.o
5.
O organismo competente deve manter uma lista actualizada das informações referidas no n.o 4, que, mediante pedido,
facultarão aos interessados. Publicará regularmente listas actualizadas de acordo com o especificado no anúncio de concurso
permanente.
6.
O organismo competente deve tomar as medidas necessárias para permitir que os interessados:
a) Examinem, a expensas próprias, amostras da manteiga em
venda antes de apresentarem uma proposta;
b) Verifiquem os resultados das análises referidas no anexo I no
que se refere a matérias gordas, água e matérias sólidas não
gordas.

Artigo 21.o
Aquando da desarmazenagem da manteiga, o organismo competente, em caso de entrega à saída do entreposto frigorífico,
colocará à disposição a manteiga em paletes no local de carregamento do entreposto, se for caso disso carregada num meio
de transporte, se se tratar de um camião ou de um vagão de
caminho-de-ferro. Os custos correspondentes ficarão a cargo do
organismo pagador e os eventuais custos de arrumação e remoção das paletes a cargo do comprador da manteiga.

SECÇÃO 5

Procedimento de venda de manteiga por concurso

Artigo 23.o
1.
O organismo competente organizará concursos especiais
durante o período de validade do concurso permanente.
2.
O prazo para a apresentação de propostas relativas ao
concurso especial em questão termina às 11h00 (hora de Bruxelas) da terceira terça-feira de cada mês. No entanto, em
Agosto, terminará às 11h00 (hora de Bruxelas) da quarta
terça-feira desse mês e em Dezembro às 11h00 (hora de Bruxelas) da segunda terça-feira. Se a terça-feira em questão for dia
feriado, o prazo terminará às 11h00 (hora de Bruxelas) do dia
útil anterior.

Artigo 22.o
1.
A manteiga será vendida através de um concurso permanente.

2.
As vendas incidirão na manteiga entrada em armazém
antes de 1 de Junho de 2007.

Artigo 24.o
1.
Os proponentes dos concursos especiais devem apresentar
uma proposta escrita contra recibo ou enviá-la por qualquer
meio de telecomunicação escrita com aviso de recepção.
As propostas devem ser apresentadas ao organismo competente
que detém a manteiga objecto da proposta.

3.
O anúncio de concurso permanente será publicado no
Jornal Oficial da União Europeia, no mínimo oito dias antes da
primeira data-limite prevista para a apresentação de propostas.

2.

As propostas devem incluir:

a) O nome e o endereço do proponente;
4.
O organismo competente formulará um anúncio de concurso permanente que indique, nomeadamente, a data-limite e o
endereço para o envio das propostas.

b) A quantidade solicitada;
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c) O preço, em EUR, proposto por 100 kg, não incluindo
imposições e encargos nacionais, entregues no local de recepção do entreposto frigorífico;
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Artigo 27.o
As propostas não serão aceites se o preço proposto for inferior
ao preço mínimo fixado.

d) Se for caso disso, o entreposto frigorífico em que a manteiga
se encontra armazenada e, eventualmente, um entreposto
frigorífico alternativo;

Artigo 28.o

e) Se for caso disso, a indicação do tipo de manteiga referido
no n.o 6, alínea e), do artigo 3.o objecto da proposta.

1.
O organismo competente adjudicará a manteiga com base
na data da sua entrada em armazém, começando-se com o
produto mais antigo da quantidade total ou, conforme o caso,
com a quantidade mais antiga da manteiga de natas doces ou da
manteiga de natas ácidas disponível no entreposto frigorífico
designado pelo proponente.

3.

As propostas só serão válidas se:

a) Incidirem numa quantidade mínima de 5 toneladas ou, se a
quantidade disponível num entreposto frigorífico for inferior
a 5 toneladas, na quantidade disponível;

b) Incluírem prova de que o proponente constituiu, no Estado-Membro em que a proposta foi apresentada, antes do termo
do prazo para apresentação das propostas, previsto no n.o 2
do artigo 23.o, uma garantia contratual de 70 EUR por
tonelada para o concurso em causa.

4.
As propostas não podem ser retiradas depois do prazo
previsto no n.o 2 do artigo 23.o
Artigo 25.o
Para efeitos da garantia contratual, prevista no n.o 3, alínea b),
do artigo 24.o, a manutenção das propostas após o prazo referido no n.o 2 do artigo 23.o e o pagamento do preço no prazo
estabelecido no n.o 2 do artigo 31.o constituem exigências
principais na acepção do artigo 20.o do Regulamento (CEE)
n.o 2220/85.
Artigo 26.o
1.
No dia da prescrição do prazo referido no n.o 2 do artigo
23.o, o organismo competente informa a Comissão das quantidades e preços oferecidos pelos proponentes e da quantidade de
manteiga para venda.

Se não tiverem sido apresentadas quaisquer propostas, o organismo competente informa a Comissão desse facto no mesmo
prazo, caso esteja disponível manteiga para venda no Estado-Membro.

2.
Com base nas propostas recebidas em cada concurso, será
fixado, em conformidade com o procedimento previsto no n.o 2
do artigo 42.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999, um preço
mínimo de venda da manteiga. Este preço pode variar em função da localização das quantidades de manteiga em venda.

Pode ser decidido não efectuar nenhuma adjudicação.

2.
Sem prejuízo do disposto no artigo 27.o, o adjudicatário
será o proponente que oferecer o preço mais elevado. Se a
quantidade disponível não for integralmente adjudicada, a quantidade restante será adjudicada aos outros proponentes, com
base nos preços oferecidos, partindo do preço mais elevado.

3.
Se a aceitação de uma proposta implicar a adjudicação de
contratos relativos a uma quantidade de manteiga superior à
quantidade de manteiga disponível num dado entreposto frigorífico, apenas a quantidade disponível será adjudicada ao proponente em causa.

No entanto, o organismo competente pode designar, de acordo
com o proponente, outros entrepostos frigoríficos para perfazer
a quantidade constante da proposta.

4.
No caso de a aceitação de duas ou mais propostas que
ofereçam o mesmo preço para a manteiga de um dado entreposto frigorífico levar à superação da quantidade disponível, a
adjudicação será efectuada mediante a repartição da quantidade
disponível proporcionalmente às quantidades solicitadas.

No entanto, se tal repartição implicar a adjudicação de quantidades inferiores a 5 toneladas, a atribuição será efectuada por
sorteio.

5.
Após a aprovação de todos os adjudicatários, se a quantidade que resta em armazém for inferior a 5 000 kg, a mesma
será proposta pelo organismo competente aos adjudicatários,
começando pelo que oferecer o preço mais elevado. Os adjudicatários podem comprar a quantidade restante ao mesmo preço
da quantidade que lhe foi atribuída.

Artigo 29.o
Os direitos e obrigações decorrentes do concurso são intransmissíveis.
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Artigo 30.o

CAPÍTULO III

1.
Cada proponente será imediatamente informado pelo organismo competente do resultado da sua participação no concurso.

ARMAZENAGEM PRIVADA DE MANTEIGA
SECÇÃO 1

Contrato e condições de armazenagem
As garantias previstas no n.o 3, alínea b), do artigo 24.o constituídas relativamente a propostas não aceites serão imediatamente liberadas.
2.
Antes de levantar a manteiga e no prazo previsto no n.o 2
do artigo 31.o, os adjudicatários devem pagar ao organismo
pagador o montante correspondente à sua proposta, para
cada quantidade que pretendam levantar.
3.
Salvo caso de força maior, se o adjudicatário não respeitar
as exigências previstas no n.o 2, além da perda da garantia
referida no n.o 3, alínea b), do artigo 24.o, a venda das quantidades em causa será anulada.
Artigo 31.o
1.
Após pagamento do montante referido no n.o 2 do artigo
30.o, o organismo competente emite uma nota de entrega, de
que constará:
a) A quantidade relativamente à qual foi pago o montante
correspondente;
b) O entreposto frigorífico em que a manteiga se encontra
armazenada;

Artigo 32.o
Para efeitos do presente capítulo, entende-se por:
— «lote de armazenagem», uma quantidade mínima de 1 tonelada, de composição e qualidade homogéneas, proveniente
da mesma fábrica, entrada em armazém no mesmo dia, no
mesmo entreposto;
— «data de início da armazenagem contratual», o dia seguinte
ao da entrada em armazém.
Artigo 33.o
Só pode ser objecto de um contrato de armazenagem privada a
manteiga a que se refere o n.o 3, primeiro parágrafo, do artigo
6.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999.

A manteiga deve ter sido produzida numa empresa aprovada
em conformidade com o n.o 1, alíneas a), b) e c), do artigo 4.o
do presente regulamento no decurso do período de 28 dias que
precede a data de início da armazenagem contratual. O seu
índice de radioactividade não deve ultrapassar os níveis máximos admissíveis referidos no n.o 2 do artigo 3.o do presente
regulamento.
Artigo 34.o

c) A data-limite de entrega da manteiga.
2.
Os adjudicatários procederão ao levantamento da manteiga no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo para a
apresentação de propostas. O levantamento pode ser fraccionado em parcelas não inferiores a 5 toneladas. Todavia, se a
quantidade restante num entreposto frigorífico for inferior a 5
toneladas, o levantamento pode incidir numa quantidade menor.
Salvo em caso de força maior, no caso de a manteiga não ser
levantada no prazo previsto no primeiro parágrafo, a partir do
dia seguinte ao termo do prazo, os custos de armazenagem
serão suportados pelo adjudicatário, que assumirá também os
riscos de armazenagem.
3.
A garantia constituída nos termos do n.o 3, alínea b), do
artigo 24.o será libertada imediatamente em relação às quantidades levantadas dentro do prazo previsto no primeiro parágrafo do n.o 2.
No caso de força maior referido no segundo parágrafo do n.o 2,
o organismo competente adoptará as medidas que considerar
necessárias nas circunstâncias invocadas.

Os contratos relativos à armazenagem privada de manteiga a
que se refere o n.o 3, terceiro parágrafo, do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999 serão celebrados entre o organismo competente do Estado-Membro em cujo território a manteiga esteja armazenada e pessoas singulares ou colectivas, a
seguir designadas por «contratantes».
Artigo 35.o
1.
O contrato de armazenagem será estabelecido por escrito
para um ou vários lotes de armazenagem e incluirá, nomeadamente, disposições relativas ao seguinte:

a) Quantidade de manteiga a que se aplica o contrato;

b) Montante da ajuda;

c) Datas relativas à execução do contrato, sem prejuízo do
disposto no n.o 3, quarto parágrafo, do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999;

d) Identificação dos entrepostos frigoríficos.
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2.
As medidas de controlo, nomeadamente as referidas no
artigo 40.o do presente regulamento, e as indicações referidas
no n.o 3 do presente artigo serão objecto de um caderno de
encargos estabelecido pelo organismo competente do Estado-Membro de armazenagem. O contrato de armazenagem deve
fazer referência a esse caderno de encargos.

3.
O caderno de encargos estabelecerá que as embalagens de
manteiga ostentem, pelo menos, as seguintes indicações, se necessário codificadas:

a) O número de identificação da fábrica e o Estado-Membro de
produção;

b) A data de fabrico;
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Esse pedido deve dar entrada no organismo competente no
prazo de 30 dias a contar da data de entrada no entreposto
frigorífico. O organismo competente regista a data de recepção
do pedido.

Se o pedido for recebido pelo organismo competente nos 10
dias úteis seguintes ao termo do prazo máximo, o contrato de
armazenagem poderá ainda ser celebrado, mas o montante da
ajuda sofrerá uma redução de 30 %.

2.
Os contratos de armazenagem são celebrados no prazo de
30 dias a contar da data de registo do pedido sob reserva, se
necessário, da confirmação posterior da elegibilidade da manteiga tal como referido no n.o 1, segundo parágrafo, do artigo
40.o No caso em que a elegibilidade não é confirmada, o contrato em causa é considerado nulo e sem efeito.

c) A data de entrada em armazém;
Artigo 38.o
d) O número do lote de fabrico;

e) A menção «com sal», quando se trate da manteiga a que se
refere o n.o 3, segundo travessão do primeiro parágrafo, do
artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999;

f) O peso líquido.

Os Estados-Membros podem prever que a obrigação de inscrição da data de entrada em armazém nas embalagens não seja
aplicável se o responsável do entreposto se comprometer a
manter um registo no qual, no dia da entrada em armazém,
sejam inscritas as indicações previstas no primeiro parágrafo.

Artigo 36.o
1.
As operações de entrada em armazém só podem ser efectuadas entre 1 de Março e 15 de Agosto de cada ano. As
operações de saída de armazém só podem ser efectuadas a
partir de 16 de Agosto do ano de armazenagem. O contrato
de armazenagem termina no dia anterior à saída de armazém
ou, o mais tardar, no último dia de Fevereiro depois da entrada
em armazém.

2.
A saída de armazém será efectuada por lotes de armazenagem completos ou, se o organismo competente o autorizar,
por quantidades menores. No entanto, no caso referido no n.o
2, alínea a), do artigo 40.o, a saída de armazém só pode incidir
em quantidades seladas.

Artigo 37.o
1.
O pedido de celebração de um contrato com o organismo
competente só pode dizer respeito a lotes de manteiga cujas
operações de entrada em armazém estejam concluídas.

1.
Quando a manteiga está armazenada num Estado-Membro
diferente do Estado-Membro de produção, a celebração do contrato de armazenagem referido no artigo 34.o está sujeita à
apresentação de um certificado.

O certificado contém a informação especificada no n.o 3, alíneas
a), b) e d) do artigo 35.o, e confirma que a manteiga foi produzida numa empresa aprovada, sujeita a controlos que atestem
que a manteiga é produzida a partir de natas ou de leite na
acepção do n.o 6 do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o
1255/1999.

O certificado é emitido pelo organismo competente do Estado-Membro de produção, no prazo de 50 dias a contar da data da
entrada da manteiga em armazém.

No caso referido no primeiro parágrafo do presente artigo, os
contratos de armazenagem são celebrados no prazo de 60 dias
a contar da data de registo do pedido sob reserva, se necessário,
da confirmação posterior da elegibilidade da manteiga tal como
referido no n.o 1, segundo parágrafo, do artigo 40.o No caso em
que a elegibilidade não é confirmada, o contrato em causa é
considerado nulo e sem efeito.

2.
Se o Estado-Membro de produção proceder ao controlo da
natureza e da composição da manteiga a que se refere o n.o 1
do artigo 40.o do presente regulamento, constarão igualmente
do certificado os resultados desse controlo e a confirmação de
que o produto satisfaz os requisitos do n.o 3, primeiro parágrafo, do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999. Nesse
caso, a embalagem é selada com um rótulo numerado emitido
pelo organismo competente do Estado-Membro de produção. O
certificado contém o número do rótulo.
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SECÇÃO 2

Controlos
Artigo 39.o
1.
O Estado-Membro assegurará que sejam respeitadas todas
as condições que dão direito ao pagamento da ajuda.

de, pelo menos, 5 % das quantidades em armazém, para garantir
que, nomeadamente, no que respeita ao peso, à identificação, à
natureza e à composição da manteiga, todos os lotes em armazém estão conformes com os elementos constantes do pedido
de celebração de contrato.

2.
2.
O contratante ou, a pedido do Estado-Membro ou com a
sua autorização, a pessoa responsável pelo entreposto frigorífico
disponibiliza ao organismo competente toda a documentação
que permita o controlo dos seguintes elementos respeitantes à
manteiga em armazenagem privada:
a) O número de aprovação da fábrica e o Estado-Membro de
produção;
b) A data de fabrico;
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O organismo competente procederá:

a) À selagem, aquando do controlo referido no n.o 1, da totalidade da manteiga relativa aos contratos, aos lotes de armazenagem ou às quantidades menores em questão; ou

b) A um controlo sem aviso prévio, mediante amostragem, a
fim de assegurar que a manteiga se encontra no entreposto
frigorífico. A amostra analisada deve ser representativa e
corresponder a um mínimo de 10 % da quantidade contratual global relativa à medida de ajuda à armazenagem privada em questão.

c) A data de entrada em armazém;
d) O número do lote de armazenagem;
e) A presença no entreposto e o endereço do entreposto frigorífico;
f) A data de saída de armazém.
3.
O contratante ou, se for caso disso, o responsável pelo
entreposto frigorífico, manterá disponível neste último, para
cada contrato, um registo das existências de que constem:
a) O número de lote de armazenagem da manteiga colocada
em armazenagem privada;

3.
No termo do período de armazenagem contratual, o organismo competente efectuará um controlo, por amostragem,
do peso e da identificação da manteiga. Todavia, se a manteiga
permanecer em armazém depois de expirada a duração máxima
da armazenagem contratual, esse controlo pode ser efectuado
aquando da saída de armazém.

Para efeitos do controlo referido no primeiro parágrafo, o contratante informará o organismo competente, indicando os lotes
de armazenagem em causa, pelo menos cinco dias úteis antes:

a) Do final do período máximo de armazenagem contratual; ou

b) Do início das operações de saída de armazém se a manteiga
for desarmazenada antes da caducidade do período máximo
de armazenagem contratual.

b) As datas de entrada e de saída de armazém;
c) A quantidade de manteiga, por lote de armazenagem;

O Estado-Membro pode aceitar um prazo inferior a cinco dias
úteis.

d) A localização da manteiga no entreposto frigorífico.

4.
Os controlos efectuados nos termos dos n.os 1, 2 e 3
devem ser objecto de um relatório, que especifique:

4.
A manteiga armazenada deve ser facilmente acessível e
identificável por lote e por contrato.

a) A data dos controlos;

Artigo 40.o

b) A duração dos controlos;

1.
O organismo competente efectua os controlos na data de
entrada da manteiga no entreposto frigorífico ou no prazo de
28 dias a contar da data de registo do pedido de celebração de
um contrato referido no n.o 1 do artigo 37.o

c) As operações efectuadas.

A fim de assegurar que a manteiga armazenada é elegível para
ajuda, proceder-se-á ao controlo de uma amostra representativa

O relatório de controlo deve ser assinado pelo agente responsável e pelo contratante ou, se for caso disso, pelo responsável
do entreposto frigorífico e constar do processo de pagamento.
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5.
Em caso de irregularidades que afectem 5 % ou mais das
quantidades de manteiga inspeccionadas, o controlo será alargado a uma amostra maior, a determinar pelo organismo competente.
Os Estados-Membros notificarão esses casos à Comissão, no
prazo de quatro semanas.

4.
Após 60 dias de armazenagem contratual e a pedido do
contratante, pode ser pago um único adiantamento relativo à
ajuda, desde que o contratante constitua uma garantia igual ao
montante do adiantamento, acrescido de 10 %. Esse adiantamento é calculado com base num período de armazenagem
de 90 dias. A garantia será libertada sem demora após o pagamento do saldo da ajuda a que se refere o n.o 3.
Artigo 42.o

SECÇÃO 3

Ajuda à armazenagem
Artigo 41.o
1.
A ajuda à armazenagem privada prevista no n.o 3, primeiro parágrafo, do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o
1255/1999 só pode ser concedida para períodos de armazenagem contratual compreendidos entre um mínimo de 90 dias e
um máximo de 210 dias.
Se o contratante não respeitar o prazo referido no n.o 3 do
artigo 40.o, a ajuda será diminuída em 15 % e só será paga em
relação ao período para o qual o contratante fornecer prova,
considerada suficiente pelo organismo competente, de que a
manteiga permaneceu em armazenagem contratual.
2.
Sem prejuízo do artigo 43.o do presente regulamento, a
Comissão estabelecerá anualmente, de acordo com o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 42.o do Regulamento (CE) n.o
1255/1999, o montante da ajuda referida no n.o 3, segundo
parágrafo, do artigo 6.o do dito regulamento para os contratos
de armazenagem privada com início no ano em causa.
3.
A ajuda será paga a pedido do contratante, terminado o
período de armazenagem contratual, no prazo de 120 dias a
contar do dia de recepção do pedido, desde que tenham sido
efectuados os controlos referidos no n.o 3 do artigo 40.o e
tiverem sido preenchidas as condições que dão direito ao pagamento da ajuda.
Sempre que esteja em curso um inquérito administrativo relativo ao direito à ajuda, o pagamento apenas será efectuado
depois do reconhecimento desse direito.
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Se os controlos efectuados durante a armazenagem ou na saída
de armazém detectarem quantidades defeituosas de manteiga,
essas quantidades não poderão ser objecto de ajuda. A quantidade restante do lote de armazenagem elegível para ajuda não
deve ser inferior a uma tonelada. Aplica-se a mesma regra em
caso de saída de uma parte do lote por esse motivo antes de 16
de Agosto do ano de armazenagem ou antes do termo do
período de armazenagem mínimo.
Artigo 43.o
Se a situação do mercado o exigir, a Comissão pode alterar no
decurso do ano em causa o montante da ajuda, bem como os
períodos das operações de entrada e saída de armazém e a
duração máxima de armazenagem para os contratos a celebrar.
CAPÍTULO IV
REVOGAÇÃO, DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Artigo 44.o
É revogado o Regulamento (CE) n.o 2771/1999. Continua, no
entanto, a ser aplicado aos contratos de armazenagem privada
celebrados antes de 1 de Janeiro de 2008.
As referências ao Regulamento (CE) n.o 2771/1999 são interpretadas como referências ao presente regulamento e interpretadas em conformidade com o quadro de correspondência estabelecido no anexo III.
Artigo 45.o
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 5 de Fevereiro de 2008.
Pela Comissão
Mariann FISCHER BOEL

Membro da Comissão

PT
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ANEXO I
Composição, características de qualidade e métodos de análise
A manteiga é uma emulsão sólida, essencialmente de água em óleo, com as seguintes características de composição e
qualidade:
Parâmetros

Teor, características de qualidade

Tecido adiposo

Mínimo 82 %

Água

16 %, no máximo

Resíduo seco isento de matéria gorda

2 %, no máximo

Ácidos gordos livres

Máximo 1,2 mmol/100 g de matéria gorda

Índice de peróxidos

Máximo 0,3 meq de oxigénio/1 000 g de matéria gorda

Coliformes

Não detectáveis em 1 g

Matérias gordas não lácteas

Não detectáveis na pesquisa de triglicéridos

Marcadores (1)
— esteróis

Não detectável, beta-sitosterol ≤ 40 mg/kg

— vanilina

Não detectável

— éster etílico do ácido caroténico

≤ 6 mg/kg

— triglicéridos do ácido enântico

Não detectável

Outros marcadores (1) (2)

Não detectávéis

Características organolépticas

Mínimo 4 pontos em 5 no aspecto, aroma e consistência

Dispersão da água

Mínimo 4 pontos

Os métodos de referência a utilizar são os estabelecidos no Regulamento (CE) n.o 213/2001 (JO L 37 de 7.2.2001, p. 1).
(1) Marcadores aprovados ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 (JO L 308 de 25.11.2005, p. 1). Os controlos dos marcadores
não são efectuados durante a suspensão dos concursos prevista no Regulamento (CE) n.o 1039/2007 (JO L 238 de 11.9.2007, p. 28).
(2) Métodos aprovados pelo organismo competente.
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ANEXO II
Amostragem para a análise química e microbiológica e exame organoléptico
1. Análise química e microbiológica
Quantidade de manteiga
(kg)

Número mínimo de amostras
(> 100 g) a colher

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 por cada 25 000 kg ou fracção

A colheita de amostras para análise microbiológica deve ser realizada em condições assépticas.
Podem ser combinadas numa única amostra, que será analisada depois de efectuada uma boa homogeneização, um
máximo de cinco amostras de 100 g.
As amostras devem ser colhidas aleatoriamente em diversas partes da quantidade proposta e ser analisadas antes ou
aquando da entrada no entreposto frigorífico designado pelo organismo competente.
Preparação da amostra composta de manteiga (análise química)
a) Com uma sonda para manteiga seca e limpa, ou com um instrumento apropriado similar, colher uma amostra de
manteiga de pelo menos 30 g e colocá-la num recipiente próprio para amostras. A amostra composta é selada e
expedida para análise em laboratório;
b) No laboratório, a amostra composta é aquecida no recipiente inicial, fechado, à temperatura de 30 oC, até se obter,
após agitação frequente, uma emulsão fluida homogénea, sem partes não amolecidas. A amostra deve ocupar
metade a dois terços do volume do recipiente.
É conveniente proceder à análise de duas amostras por ano, no que se refere às matérias gordas não lácteas, e uma
amostra por ano, no que se refere aos marcadores, da manteiga objecto da proposta de intervenção de cada produtor.

2. Exame organoléptico
Quantidade de manteiga
(kg)

1 000 ≤ 5 000

Número mínimo de amostras a colher

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 por cada 25 000 kg ou fracção

As amostras devem ser colhidas ao acaso em diversas partes da quantidade objecto da proposta no prazo de 30 a 45
dias a contar da tomada a cargo da manteiga, e ser classificadas.
Cada amostra deve ser examinada individualmente conforme previsto no anexo VII do Regulamento (CE) n.o
213/2001. Não é autorizada qualquer repetição da colheita de amostras ou reapreciação.
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3. Directrizes para os casos de amostras com defeitos
a) Análise química e microbiológica:
— se forem analisadas amostras individuais, podem ser autorizadas uma amostra com um único defeito em 5 a
10 amostras ou duas amostras com um único defeito cada em 11 a 15 amostras. Se uma amostra apresentar
um defeito, proceder-se-á à colheita de duas novas amostras, uma de cada lado da amostra defeituosa, e
analisar-se-á de novo o parâmetro anómalo. Se nenhuma dessas duas amostras satisfizer as condições mínimas,
a quantidade de manteiga situada entre as duas amostras iniciais que ladeiam a amostra que apresentou o
defeito será rejeitada da quantidade objecto da proposta.
Quantidade a rejeitar em caso de novo defeito nas amostras

— em caso de análise de amostras compostas, se uma amostra composta apresentar um defeito relativamente a
um parâmetro, a quantidade representada por essa amostra será rejeitada da quantidade objecto da proposta. A
quantidade representada por uma amostra composta pode ser estabelecida por subdivisão da quantidade
objecto da proposta antes de submeter cada parte, separadamente, a uma amostragem ao acaso;
b) Exame organoléptico:
se uma amostra não for aprovada no exame organoléptico, a quantidade de manteiga situada entre as duas
amostras que ladeiam a amostra não aprovada será retirada da quantidade objecto da proposta;
c) Em caso de defeito químico e organoléptico ou de defeito microbiológico e organoléptico, será rejeitada toda a
quantidade.
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ANEXO III
Quadro de correspondência
Regulamento (CE) n.o 2771/1999

Presente regulamento

N.os 1 e 2 do artigo 1.o

N.os 1 e 2 do artigo 1.o

Artigo 2.o

—

3.o

Artigo 2.o

Artigo 4.o

Artigo 3.o

N.os 1 a 4 do artigo 5.o

N.os 1 a 4 do artigo 4.o

N.o 5 do artigo 5.o

—

Artigo

Artigo

6.o

Artigo 5.o

Artigo 7.o

—

Artigo

8.o

—

Artigo

9.o

Artigo 6.o

Artigo 10.o

Artigo 7.o

Artigo 11.o

Artigo 8.o

Artigo 12.o

Artigo 9.o

Artigo 13.o

Artigo 10.o

Artigo 14.o

Artigo 11.o

N.o 1 do artigo 15.o

N.o 1 do artigo 12.o

N.o 2 do artigo 15.o

N.o 2, primeiro e segundo parágrafos, do artigo 12.o

Artigo 15.o-A

N.o 2, terceiro parágrafo, do artigo 12.o

Artigo 16.o

Artigo 13.o

Artigo 17.o

Artigo 14.o

Artigo 17.o-A

Artigo 15.o

Artigo 17.o-B

Artigo 16.o

Artigo 17.o-C

Artigo 17.o

Artigo 17.o-D

Artigo 18.o

Artigo 18.o

Artigo 19.o

Artigo 19.o

Artigo 20.o

Artigo 20.o

Artigo 21.o

Artigo 21.o

Artigo 22.o

Artigo 22.o

Artigo 23.o

Artigo 23.o

Artigo 24.o

Artigo 24.o

Artigo 25.o

Artigo 24.o-A

Artigo 26.o

Artigo 24.o-B

Artigo 27.o

N.o 1 do artigo 24.o-C

—

N.o

24.o-C

N.o 1 do artigo 28.o

N.o 3 do artigo 24.o-C

N.o 2 do artigo 28.o

N.o 4 do artigo 24.o-C

N.o 3 do artigo 28.o

N.o 5 do artigo 24.o-C

N.o 4 do artigo 28.o

Artigo 24.o-D

Artigo 29.o

2 do artigo

PT
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Regulamento (CE) n.o 2771/1999

6.2.2008

Presente regulamento

N.os 1 e 2 do Artigo 24.o-E

N.os 1 e 2 do artigo 30.o

Artigo 24.o-F

Artigo 31.o

Artigo 24.o-G

—

25.o

Artigo 32.o

Artigo 26.o

Artigo 34.o

N.o 1 do artigo 27.o

Artigo 33.o

N.o 2 do artigo 27.o

—

Artigo

28.o

Artigo 35.o

Artigo 29.o

Artigo 36.o

Artigo 30.o

Artigo 37.o

Artigo 31.o

Artigo 38.o

Artigo 32.o

Artigo 39.o

Artigo 33.o

Artigo 40.o

Artigo 34.o

Artigo 41.o

Artigo

N.o 1, primeiro parágrafo, do artigo 35.o

—

N.o

Artigo 42.o

1 do artigo

35.o

N.o 2 do artigo 35.o

—

36.o

—

Artigo 37.o

—

Artigo 38.o

Artigo 43.o

Anexo I

Anexo I

Anexo IV

Anexo II

Anexo V

—

Artigo
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II
(Actos aprovados ao abrigo dos Tratados CE/Euratom cuja publicação não é obrigatória)

DECISÕES

COMISSÃO
DECISÃO DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2007
que concede uma derrogação solicitada pela Bélgica referente à região da Valónia nos termos da
Directiva 91/676/CEE do Conselho relativa à protecção das águas contra a poluição causada por
nitratos de origem agrícola
[notificada com o número C(2007) 6643]
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)

(2008/96/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

A derrogação solicitada diz respeito à intenção da Bélgica
de permitir a aplicação na Valónia de uma quantidade
máxima de 230 kg de azoto por hectare e por ano,
proveniente de estrume animal, nas explorações específicas em que os prados ocupam mais de 48 % da superfície. A aplicação de azoto proveniente de estrume animal
em prados não deveria exceder 230 kg por hectare por
ano, enquanto nas culturas arvenses dessas explorações
essa aplicação não deveria exceder 115 kg/ha de azoto
por hectare por ano.

(4)

A designação das zonas vulneráveis aos nitratos relativamente à Valónia, em conformidade com os n.os 2 e 4 do
artigo 3.o da Directiva 91/676/CEE, abrange aproximadamente 42 % do território dessa região e 54 % da superfície agrícola útil.

(5)

Estima-se que serão abrangidas pela derrogação aproximadamente 500 explorações agrícolas, correspondendo a
5,6 % do número total de explorações em zonas vulneráveis a nitratos e 3 % da superfície agrícola útil.

(6)

A legislação que transpõe a Directiva 91/676/CEE para a
Valónia — «Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la
gestion durable de l’azote en agriculture» — foi adoptada
e é igualmente aplicável à derrogação solicitada.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta a Directiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 de
Dezembro de 1991, relativa à protecção das águas contra a
poluição causada por nitratos de origem agrícola (1), nomeadamente o n.o 2, terceiro parágrafo, do anexo III,

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

Se a quantidade de estrume animal que um Estado-Membro pretende aplicar anualmente por hectare for diferente
da especificada no n.o 2, segundo parágrafo, primeira
frase e alínea a) do mesmo, do anexo III da Directiva
91/676/CEE, essa quantidade deve ser fixada por forma
a não prejudicar a realização dos objectivos enunciados
no artigo 1.o da mesma directiva, devendo ser justificada
com base em critérios objectivos como, no caso presente,
longos períodos de crescimento e utilização de culturas
com elevada absorção de azoto.

A Bélgica apresentou à Comissão um pedido de derrogação nos termos do n.o 2, terceiro parágrafo, do anexo III
da Directiva 91/676/CEE referente à região da Valónia.

(1) JO L 375 de 31.12.1991, p. 1. Directiva alterada pelo Regulamento
(CE) n.o 1882/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO
L 284 de 31.10.2003, p. 1).
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(7)

(8)

(9)

(10)
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Os dados apresentados sobre a qualidade das águas mostram que, em 2005, a concentração média de nitratos
nas águas superficiais em zonas vulneráveis a nitratos na
Valónia era de 16,7 mg/L, com tendências estáveis ou
decrescentes em 84 % dos pontos de controlo no período
de 2001 a 2005. Em 2005, a concentração média em
águas subterrâneas era de 24,8 mg/L de nitratos, com
tendências estáveis ou decrescentes em 74 % dos pontos
de controlo no período de 2001 a 2005.

Desde 1990, verificou-se uma redução de 12 % na aplicação média de azoto por hectare de estrume animal e,
em 2004, essa aplicação era de 101 kg/ha de superfície
agrícola útil, dos quais 94 % provenientes de estrume de
bovinos, 3 % de estrume de suínos e 2 % de estrume de
aves de capoeira. A aplicação média de fertilizantes químicos diminuiu desde 1990 tanto no que diz respeito ao
azoto como ao fosfato, respectivamente de 19 % e 49 %
e, em 2004, essa aplicação era em média de 109 kg/ha e
28 kg/ha, respectivamente para o azoto e o fosfato.

Os documentos de apoio apresentados com a notificação
mostram que a quantidade proposta de 230 kg de azoto
por hectare e por ano proveniente de estrume se justifica
com base em critérios objectivos, como os longos períodos de crescimento e a utilização de culturas com elevada
absorção de azoto.

A Comissão, após exame do pedido, considera que a
quantidade proposta de 230 kg de azoto por hectare e
por ano proveniente de estrume não irá pôr em causa a
realização dos objectivos da Directiva 91/676/CEE, desde
que seja garantido o cumprimento de determinadas condições estritas.

(11)

A presente decisão deveria ser aplicável em ligação com o
segundo programa de acção em vigor na região da Valónia para o período de 2007 a 2010.

(12)

As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité Nitratos instituído
de acordo com o artigo 9.o da Directiva 91/676/CEE,
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Artigo 2.o
Definições
Para efeitos da presente decisão, entende-se por:

a) «Explorações de criação de bovinos», explorações com mais
de três cabeças normais, nas quais os bovinos representem
pelo menos dois terços dos efectivos;

b) «Prados», área da exploração de criação de bovinos com
prados permanentes ou temporários (em geral, por temporários entendem-se os prados mantidos por um período
inferior a quatro anos).

Artigo 3.o
Âmbito de aplicação
A presente decisão aplica-se, numa base individual e sujeita às
condições estipuladas nos artigos 4.o, 5.o e 6.o, a explorações de
criação de bovinos.

Artigo 4.o
Autorização e compromisso anuais
1.
Os agricultores que pretendam beneficiar de uma derrogação apresentarão anualmente um pedido às autoridades competentes.

2.
Juntamente com o pedido anual referido no n.o 1, os
agricultores assumirão, por escrito, o compromisso de satisfazer
as condições estipuladas nos artigos 5.o e 6.o

3.
As autoridades competentes garantirão que todos os pedidos de derrogação sejam sujeitos a controlo administrativo.
Quando o controlo dos pedidos referidos no n.o 1 efectuado
pelas autoridades nacionais demonstrar que as condições estipuladas nos artigos 5.o e 6.o não estão a ser cumpridas, o
requerente será informado desse facto e o pedido será considerado como indeferido.

Artigo 5.o
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
É concedida a derrogação solicitada pela Bélgica referente à
região da Valónia por carta de 19 de Outubro de 2006, com
vista a permitir a aplicação de uma quantidade de estrume
animal superior à prevista n.o 2, primeira frase do segundo
parágrafo e alínea a) do mesmo, do anexo III da Directiva
91/676/CE, sob reserva das condições estipuladas na presente
decisão.

Aplicação de estrume animal e de outros fertilizantes
1.
A quantidade de estrume animal aplicada anualmente nas
explorações de criação de bovinos, incluindo pelos próprios
animais, não excederá a quantidade de estrume que contém
230 kg de azoto por hectare, no respeito das condições estipuladas nos n.os 2 a 8.

2.
A quantidade de estrume animal aplicada anualmente em
prados não excederá 230 kg de azoto por hectare. A quantidade
de estrume animal aplicada anualmente em terrenos agrícolas
não excederá 115 kg de azoto por hectare.
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3.
Cada exploração manterá um plano de fertilização que
descreva a rotação das culturas e as aplicações previstas de
estrume e de fertilizantes azotados e fosfatados. O plano deve
estar disponível na exploração o mais tardar em 31 de Março de
cada ano civil.

O plano de fertilização incluirá:

a) O número de animais e uma descrição dos sistemas de
alojamento e armazenamento, incluindo o volume disponível
para o armazenamento de estrume;

b) Um cálculo do azoto (deduzidas as perdas nos estábulos e
no armazenamento) e do fósforo contidos no estrume produzido na exploração;
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7.
A concentração de nitratos no solo será medida anualmente em cada exploração agrícola que beneficie de uma derrogação individual. Serão, no mínimo, analisadas cinco amostras
por ano em cada exploração agrícola.

8.
Antes da sementeira de pratenses, não será aplicado estrume durante o Outono.
Artigo 6.o
Gestão dos solos
1.
Pelo menos 48 % da superfície disponível para a aplicação
de estrume nas explorações de criação de gado será cultivada
com prados.

2.
Os agricultores que beneficiem de uma derrogação individual aplicarão as seguintes medidas:
c) A rotação das culturas e a superfície de cada prado e de cada
cultura, incluindo um esboço cartográfico com a indicação
da localização de cada campo;

d) As necessidades previsíveis das culturas em termos de azoto
e de fósforo;

e) A quantidade e o tipo de estrume entregue nos terrenos da
exploração e fora dela;

a) A lavoura dos prados temporários será efectuada na Primavera;

b) Os prados não incluirão leguminosas ou outras plantas fixadoras de azoto atmosférico. Todavia, tal não é aplicável às
leguminosas nos prados com menos de 50 % de leguminosas.
Artigo 7.o

f) A aplicação em cada campo de azoto e de fósforo provenientes de estrume;

g) A aplicação de azoto e de fósforo, com fertilizantes químicos
ou outros, em cada campo.

Para garantir a coerência entre os planos e as práticas agrícolas
efectivas, os planos serão revistos no prazo de sete dias após
qualquer alteração das práticas agrícolas.

4.
Cada exploração preparará um registo de fertilização, que
será apresentado às autoridades competentes relativamente a
cada ano civil.

Outras medidas
1.
A presente derrogação será aplicada sem prejuízo das medidas necessárias para o cumprimento de outra legislação comunitária em matéria de ambiente.

2.
A cada agricultor que beneficie de uma derrogação individual será prestada assistência técnica através de um serviço de
aconselhamento, que garantirá a avaliação dos resultados da
análise do solo, dos planos de fertilização e do registo de fertilização. Os resultados da avaliação serão transmitidos às autoridades competentes responsáveis pela verificação do cumprimento das condições estipuladas nos artigos 5.o e 6.o
Artigo 8.o
Supervisão

5.
Cada exploração que beneficie de uma derrogação individual aceita que a aplicação de estrume referida no n.o 1 do
artigo 4.o, o plano de fertilização e o registo de fertilização
possam ser sujeitos a controlo.

6.
Em cada uma das explorações que beneficie de uma derrogação individual será realizada uma análise do teor de fósforo
no solo, pelo menos uma vez de 4 em 4 anos em cada zona
homogénea da exploração, no que diz respeito à rotação de
culturas e às características do solo. Será necessária, pelo menos,
uma análise por cada 5 hectares de terreno agrícola.

1.
As autoridades competentes elaborarão e actualizarão
anualmente mapas que mostrem a percentagem de explorações,
de efectivo pecuário e de terrenos agrícolas abrangidos por uma
derrogação individual em cada zona agrícola. Esses mapas serão
apresentados à Comissão anualmente e pela primeira vez no
final de 2007.

2.
Será estabelecida e mantida uma rede de supervisão para a
recolha de amostras das águas de superfície e lençóis freáticos
pouco profundos, a fim de avaliar o impacto da derrogação na
qualidade das águas.
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3.
Os controlos e análises de nutrientes fornecerão dados
sobre a utilização local dos solos, as rotações de culturas e as
práticas agrícolas nas explorações que beneficiam de uma derrogação individual. Esses dados podem ser utilizados para calcular, com base em modelos, a importância da lixiviação de
nitratos e da perda de fósforo nos terrenos em que sejam aplicadas quantidades de azoto até 230 kg por hectare e por ano,
provenientes de estrume animal.

6.2.2008

vas e de campo. O primeiro relatório será enviado até Junho de
2008 e os seguintes até Junho de cada ano.
2.
Os resultados assim obtidos serão tomados em consideração pela Comissão no que diz respeito a um eventual novo
pedido de derrogação.
Artigo 10.o

4.
Serão estabelecidos pontos de amostragem para obtenção
de dados sobre a concentração de nitratos na água dos solos e
correspondentes perdas de azoto a partir das zonas radiculares
para as águas subterrâneas, bem como sobre as perdas de azoto
devidas a escorrências superficiais ou subterrâneas, tanto em
condições de derrogação como de não derrogação.
Artigo 9.o
Apresentação de relatórios
1.
Os resultados da supervisão serão comunicados todos os
anos pela autoridade competente à Comissão, juntamente com
um relatório de síntese sobre a evolução da qualidade das águas,
sobre a avaliação dos resíduos de nitratos no solo no Outono
em explorações que beneficiem de uma derrogação e sobre as
práticas de avaliação. O relatório apresentará informações sobre
o modo como está a ser avaliada a aplicação das condições de
derrogação através de controlos nas explorações, devendo incluir informações sobre as explorações que não cumpram essas
condições, com base nos resultados de inspecções administrati-

Aplicação
A presente decisão é aplicável no contexto do segundo programa de acção (2007-2010) relativo à Região da Valónia «Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le
Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de
l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture». A sua vigência termina em 31 de Dezembro de 2010.
Artigo 11.o
O Reino da Bélgica é o destinatário da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 20 de Dezembro de 2007.
Pela Comissão
Stavros DIMAS

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 30 de Janeiro de 2008
que altera a Decisão 93/52/CEE no que se refere à declaração de determinadas regiões
administrativas de Itália como oficialmente indemnes de brucelose (B. melitensis) e a Decisão
2003/467/CE no que se refere à declaração de determinadas regiões administrativas de Itália
como oficialmente indemnes de tuberculose e brucelose bovina e que determinadas regiões
administrativas da Polónia estão oficialmente indemnes de leucose bovina enzoótica
[notificada com o número C(2008) 324]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2008/97/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

A Directiva 64/432/CEE prevê que os Estados-Membros
ou partes ou regiões dos Estados-Membros possam ser
declarados, no respeitante aos efectivos de bovinos, oficialmente indemnes de tuberculose bovina, brucelose bovina e leucose bovina enzoótica, desde que sejam cumpridas determinadas condições estabelecidas na directiva.

(4)

As listas de regiões dos Estados-Membros declaradas indemnes de tuberculose bovina, de brucelose bovina e de
leucose bovina enzoótica estão estabelecidas na Decisão
2003/467/CE da Comissão, de 23 de Junho de 2003,
que estabelece o estatuto de oficialmente indemnes de
tuberculose, brucelose e leucose bovina enzoótica a determinados Estados-Membros e regiões dos Estados-Membros, no respeitante aos efectivos de bovinos (4).

(5)

A Itália apresentou à Comissão, no que se refere à província de Vercelli na região de Piemonte e às províncias
de Pisa e Pistoria na região da Toscana, documentação
comprovativa da observância das condições apropriadas
previstas na Directiva 64/432/CEE, de forma a que essas
províncias possam ser declaradas regiões de Itália oficialmente indemnes de tuberculose.

(6)

A Itália apresentou também à Comissão, no que se refere
à província de Brindisi na região da Puglia e à região da
Toscana, documentação comprovativa da observância das
condições apropriadas previstas na Directiva 64/432/CEE,
de forma a que essa província e essa região possam ser
declaradas regiões de Itália oficialmente indemnes de
brucelose.

(7)

Após a avaliação da documentação apresentada pela Itália, as províncias e a região em questão devem, por conseguinte, ser declaradas regiões de Itália oficialmente
indemnes de tuberculose e brucelose, respectivamente,
no que se refere aos bovinos.

(8)

A Polónia apresentou à Comissão documentação que
demonstra o cumprimento das condições adequadas previstas na Directiva 64/432/CEE, pelo que determinados
powiaty podem ser considerados como regiões da Polónia
oficialmente indemnes de leucose bovina enzoótica.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta a Directiva 64/432/CEE do Conselho, de 26 de
Junho de 1964, relativa a problemas de fiscalização sanitária em
matéria de comércio intracomunitário de animais das espécies
bovina e suína (1), nomeadamente o capítulo I, ponto 4, e o
capítulo II, ponto 7, do anexo A e o capítulo I, ponto E, do
anexo D,

Tendo em conta a Directiva 91/68/CEE do Conselho, de 28 de
Janeiro de 1991, relativa às condições de polícia sanitária que
regem as trocas comerciais intracomunitárias de ovinos e caprinos (2), nomeadamente o capítulo I, secção II, do anexo A,

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

A Decisão 93/52/CEE da Comissão, de 21 de Dezembro
de 1992, que reconhece que certos Estados-Membros ou
regiões respeitam as condições relativas à brucelose
(B. melitensis) e que lhes reconhece o estatuto de Estado-Membro ou região oficialmente indemne desta
doença (3) enumera os Estados-Membros e respectivas
regiões reconhecidos como oficialmente indemnes de
brucelose (B. melitensis) em conformidade com a Directiva
91/68/CEE.

A Itália apresentou à Comissão, no que se refere às províncias de Latina e Roma na região de Lazio e à região de
Veneto, documentação comprovativa da observância das
condições previstas na secção II, alínea b) do ponto 1, do
anexo A da Directiva 91/68/CEE. Aquelas províncias e
região devem, pois, ser reconhecidas como oficialmente
indemnes de brucelose (B. melitensis).

(1) JO 121 de 29.7.1964, p. 1977/64. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Decisão 2007/729/CE da Comissão (JO L 294
de 13.11.2007, p. 26).
(2) JO L 46 de 19.2.1991, p. 19. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2006/104/CE (JO L 363 de 20.12.2006,
p. 352).
(3) JO L 13 de 21.1.1993, p. 14. Decisão com a última redacção que
lhe foi dada pela Decisão 2007/399/CE (JO L 150 de 12.6.2007,
p. 11).

(4) JO L 156 de 25.6.2003, p. 74. Decisão com a última redacção que
lhe foi dada pela Decisão 2007/559/CE (JO L 212 de 14.8.2007,
p. 20).
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Artigo 2.o

Após a avaliação da documentação apresentada pela
Polónia, aqueles powiaty devem ser reconhecidos como
regiões daquele Estado-Membro oficialmente indemnes
de leucose bovina enzoótica.

Os anexos I, II e III da Decisão 2003/467/CE são alterados em
conformidade com o anexo II da presente decisão.

As Decisões 93/52/CEE e 2003/467/CE devem, por conseguinte, ser alteradas em conformidade.

Artigo 3.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

(11)

As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,
Feito em Bruxelas, em 30 de Janeiro de 2008.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o

Pela Comissão

O anexo II da Decisão 93/52/CEE é alterado em conformidade
com o anexo I da presente decisão.

Membro da Comissão

Markos KYPRIANOU
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ANEXO I
No anexo II da Decisão 93/52/CEE, o segundo parágrafo relativo à Itália passa a ter a seguinte redacção:
«Em Itália:
— Região Abruzzo: província de Pescara.
— Região Friuli-Venezia Giulia.
— Região Lazio: províncias de Latina e Roma.
— Região Liguria: província de Savona.
— Região Lombardia: províncias de Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia,
Sondrio e Varese.
— Região Marche: províncias de Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino.
— Região de Molise: província de Isernia.
— Região Piemonte: províncias de Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli.
— Região Sardinia: províncias de Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.
— Região de Trentino-Alto Adige: províncias de Bolzano e Trento.
— Região Toscana: províncias de Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena.
— Região Umbria: províncias de Perugia e Terni.
— Região Veneto.»
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ANEXO II
Os anexos I, II e III da Decisão 2003/467/CE são alterados da seguinte forma:

1. No anexo I, o capítulo 2 passa a ter a seguinte redacção:

«CAPÍTULO 2
Regiões dos Estados-Membros oficialmente indemnes de tuberculose
Em Itália:
— Região Abruzzo: província de Pescara.
— Região Emilia-Romagna.
— Região Friuli-Venezia Giulia.
— Região Lombardia: províncias de Bergamo, Como, Lecco e Sondrio.
— Região Marche: província de Ascoli Piceno.
— Região Piemonte: províncias de Novara, Verbania e Vercelli.
— Região Toscana: províncias de Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia e Siena.
— Região Trentino-Alto Adige: províncias de Bolzano e Trento.
— Região Veneto: Províncias de Belluno e Padova.»

2. No anexo II, o capítulo 2 passa a ter a seguinte redacção:

«CAPÍTULO 2
Regiões dos Estados-Membros oficialmente indemnes de brucelose
Em Itália:
— Região Abruzzo: província de Pescara.
— Região Emilia-Romagna: províncias de Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia e Rimini.
— Região Friuli-Venezia Giulia.
— Região Lazio: província de Rieti.
— Região Liguria: província de Imperia e Savona.
— Região Lombardia: províncias de Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio
e Varese.
— Região Marche: província de Ascoli Piceno.
— Região Piemonte: províncias de Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania e Vercelli.
— Região Puglia: província de Brindisi.
— Região Sardinia: províncias de Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.
— Região Toscana.
— Região Trentino-Alto Adige: províncias de Bolzano e Trento.
— Região Umbria: províncias de Perugia e Terni.
— Região Veneto.»
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3. No capítulo 2 do anexo III, o segundo parágrafo relativo à Polónia passa a ter a seguinte redacção:
«Na Polónia:
— Voivodship Dolnośląskie

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra,
Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki,
Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych,
Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

— Voivodship Lubelskie

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski,
Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski,
Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

— Voivodship Łódzkie

Powiaty:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki,
Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski,
Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Zduńskowolski, Zgierski.

— Voivodship Małopolskie

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski,
Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Tarnowski,
Tarnów, Wielicki.

— Voivodship Opolskie

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski,
Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

— Voivodship Podkarpackie

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński,
Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Krosno,

Leski,

Leżajski,

Łańcucki,

— Voivodship Śląskie

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa,
Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki,
Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska,
Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski,
Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.
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— Voivodship Świętokrzyskie

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki,
Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

— Voivodship Wielkopolskie

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski,
Słupecki, Turecki, Wrzesiński.»
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