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REGULAMENTO (CE) N.o 425/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3223/94 da Comissão,
de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece regras de execução
do regime de importação dos frutos e dos produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1498/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu
artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 3223/94 prevê, em aplicação
dos resultados das negociações comerciais multilaterais
do Uruguay Round, os critérios para a fixação pela
Comissão dos valores forfetários de importação dos
países terceiros, relativamente aos produtos e períodos
que especifica no seu anexo.

(2)

Em aplicação dos supracitados critérios, os valores forfetários de importação devem ser fixados nos níveis constantes em anexo,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o 3223/94 são fixados como indicado no
quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Março de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 de 15.7.1998, p. 4.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 2 de Março de 2001, 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

0702 00 00

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
204
212
624
999
052
999
052
204
999
052
204
212
624
999
600
999
388
400
404
508
512
528
720
728
999
388
400
512
528
720
999

110,4
47,4
94,4
113,7
91,5
120,7
120,7
106,6
86,0
96,3
66,1
45,4
48,7
52,7
53,2
58,6
58,6
97,1
84,7
81,4
93,6
102,3
92,2
120,3
101,4
96,6
79,7
97,8
78,4
78,7
54,6
77,8

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2032/2000 da Comissão (JO L 243 de 28.9.2000, p. 14).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 426/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que fixa o preço máximo de compra da manteiga para o vigésimo terceiro concurso efectuado no
âmbito do concurso permanente regido pelo Regulamento (CE) n.o 2771/1999
venção aplicável ou será decidido não dar seguimento ao
concurso.

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), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1670/2000 da Comissão (2), e, nomeadamente,
o seu artigo 10.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Atendendo às propostas recebidas, é conveniente fixar o
preço máximo de compra no nível referido infra.

(3)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

O artigo 13. do Regulamento (CE) n. 2771/1999 da
Comissão, de 16 de Dezembro de 1999, que 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 (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 213/2001 (4), dispõe que, tendo em conta as
propostas recebidas para cada concurso, será fixado um
preço máximo de compra em função do preço de intero

(2)

o

Para o vigésimo terceiro concurso efectuado a título do Regulamento (CE) n.o 2771/1999 e cujo prazo de apresentação das
propostas terminou em 27 de Fevereiro de 2001, o preço
máximo de compra é fixado em 295,38 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Março de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 48.
193 de 29.7.2000, p. 10.
333 de 24.12.1999, p. 11.
37 de 7.2.2001, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 427/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que fixa os preços mínimos de venda de manteiga e os montantes máximos de ajuda à nata, à
manteiga e à manteiga concentrada no que respeita ao 70.o concurso especial efectuado no âmbito
do concurso permanente previsto no Regulamento (CE) n.o 2571/97
a manteiga e a manteiga concentrada, que podem ser
diferenciados segundo o destino, o teor de matéria gorda
de manteiga e a via de utilização, ou é decidido não dar
seguimento ao concurso. O ou os montantes das garantias de transformação devem ser fixados em conformidade.

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, relativo à organização
comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1670/2000 (2) e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,
Considerando o seguinte:
(1)
Em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 2571/97
da Comissão, de 15 de Dezembro de 1997, relativo à
venda a preço reduzido de manteiga e à concessão de
uma ajuda à nata, à manteiga e à manteiga concentrada
destinadas ao fabrico de produtos de pastelaria, de
gelados alimentares e de outros produtos alimentares (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 635/2000 (4), os organismos de intervenção procedem, por concurso, à venda de certas quantidades de manteiga que detêm e à concessão de uma
ajuda à nata, à manteiga e à manteiga concentrada. O
artigo 18.o do citado regulamento dispõe que, tendo em
conta as propostas recebidas para cada concurso especial, é fixado um preço mínimo de venda da manteiga,
bem como um montante máximo da ajuda para a nata,

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em relação ao 70.o concurso especial no âmbito do concurso
permanente previsto pelo Regulamento (CE) n.o 2571/97, os
preços mínimos de venda, o montante máximo das ajudas,
bem como os montantes das garantias de transformação, são
fixados como indicado no quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Março de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 48.
193 de 29.7.2000, p. 10.
350 de 20.12.1997, p. 3.
76 de 25.3.2000, p. 9.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 2 de Março de 2001, que fixa os preços mínimos de venda da manteiga e os
montantes máximos de ajuda à nata, à manteiga e à manteiga concentrada no que respeita ao 70.o concurso
especial efectuado no âmbito do concurso permanente previsto no Regulamento (CE) n.o 2571/97
(EUR/100 kg)
Fórmula

A
Com
marcadores

Sem
marcadores

Com
marcadores

Sem
marcadores

Em natureza

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Em natureza

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Manteiga ≥ 82 %

95

91

—

91

Manteiga < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

—

—

40

38

Manteiga

105

—

—

—

Manteiga concentrada

129

—

129

—

—

—

44

—

Via de utilização

Preço
mínimo
de venda

Manteiga
≥ 82 %

Garantia
de transformação

Montante
máximo
da ajuda

Manteiga concentrada
Nata

Garantia de
transformação

B

Nata
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REGULAMENTO (CE) N.o 428/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que fixa o montante máximo de ajuda à manteiga concentrada para o 242.o concurso especial
efectuado no âmbito do concurso permanente previsto no Regulamento (CEE) n.o 429/90
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Convém fixar, em função das ofertas recebidas, o
montante máximo da ajuda ao nível referido a seguir e
determinar em consequência a garantia de destino.

(3)

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 Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo à organização
comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1670/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,
Considerando o seguinte:
Em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 429/90
da Comissão, de 20 de Fevereiro de 1990, relativo à
concessão por concurso de uma ajuda à manteiga
concentrada destinada ao consumo directo na Comunidade (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 124/1999 (4), os organismos de
intervenção efectuam um concurso permanente com
vista à concessão de uma ajuda à manteiga concentrada;
o artigo 6.o do referido regulamento prevê que, atendendo às propostas recebidas para cada concurso especial, seja fixado um montante máximo da ajuda para a
manteiga concentrada com teor mínimo de matéria
gorda de 96 % ou decidido não dar seguimento ao
concurso; o montante da garantia de destino deve ser
fixado em conformidade.

(1)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para o 242.o concurso especial no âmbito do concurso permanente previsto pelo Regulamento (CEE) n.o 429/90, o montante
máximo da ajuda e o montante da garantia de destino são
fixados do seguinte modo:
— montante máximo da ajuda:
— garantia de destino:

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Março de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 48.
193 de 29.7.2000, p. 10.
45 de 21.2.1990, p. 8.
16 de 21.1.1999, p. 19.

117 EUR/100 kg,
129 EUR/100 kg.
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REGULAMENTO (CE) N.o 429/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que fixa o preço mínimo de venda de leite em pó desnatado em relação ao vigésimo sexto concurso
especial efectuado no âmbito do concurso permanente referido no Regulamento (CE) n.o 2799/1999
tendo em conta a diferença entre o preço de mercado do
leite em pó desnatado e o preço mínimo de venda.

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, relativo à organização
comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1670/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,

(3)

Convém fixar, em função das ofertas recebidas, o preço
mínimo de venda ao nível referido a seguir e determinar-se em consequência a garantia de transformação.

(4)

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

Considerando o seguinte:
Nos termos do artigo 26.o do Regulamento (CE) n.o
2799/1999 da Comissão, de 17 de Dezembro de 1999,
que estabelece normas de execução do Regulamento (CE)
n.o 1255/1999 do Conselho no que se refere à
concessão de uma ajuda ao leite desnatado e ao leite em
pó desnatado à alimentação animal e à venda deste
último (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 213/2001 (4), os organismos de
intervenção puseram em concurso permanente certas
quantidades de leite em pó desnatado que detinham.

(1)

Nos termos do artigo 30.o deste regulamento, tendo em
conta as ofertas recebidas em relação a cada concurso
especial, é fixado um preço mínimo de venda ou
decide-se não dar seguimento ao concurso. O montante
da garantia de transformação deve ser determinado

(2)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em relação ao vigésimo sexto concurso especial, efectuado a
título do Regulamento (CE) n.o 2799/1999 e cujo prazo para
apresentação das ofertas expirou em 27 de Fevereiro de 2001,
o preço mínimo de venda e a garantia de transformação são
fixados do seguinte modo:
— preço mínimo de venda:
— garantia de transformação:

144,03 euros/100 kg,
133,00 euros/100 kg.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Março de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 48.
193 de 29.7.2000, p. 10.
340 de 31.12.1999, p. 3.
37 de 7.2.2001, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 430/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que fixa o preço máximo de compra e as quantidades de carne de bovino compradas em
intervenção para o 262.o concurso parcial efectuado no âmbito das medidas gerais de intervenção,
em conformidade com os Regulamentos (CEE) n.o 1627/89 e (CE) n.o 284/2001
compra, bem como as quantidades que podem ser
aceites para intervenção.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(4)

Dado que as quantidades propostas são actualmente
superiores às que podem ser compradas, é conveniente,
em consequência, afectar essas quantidades de um coeficiente de redução, em conformidade com o n.o 3 do
artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 562/2000.

(5)

O artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 2734/2000 abriu
igualmente a intervenção pública para carcaças ou
meias-carcaças provenientes de bovinos magros e estabeleceu normas específicas complementares às previstas
para a intervenção de outros produtos. As diferenças de
preços verificadas neste âmbito levam a fixar o preço
máximo de compra em Espanha a um nível diferente do
dos outros Estados-Membros.

(6)

Atenta a evolução dos acontecimentos, impõe-se a
entrada em vigor imediata do presente regulamento.

(7)

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

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), e,
nomeadamente, o n.o 8 do seu artigo 47.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 562/2000 da Comissão, de 15
de Março de 2000, que estabelece as regras de execução
do Regulamento (CE) n.o 1254/1999 do Conselho no
que respeita aos regimes de compra de intervenção
pública no sector da carne de bovino (2), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 2734/2000 (3), estabelece as
normas de compras de intervenção pública. Em conformidade com o disposto no referido regulamento, foi
aberto un concurso, nos termos do n.o 1 do artigo 1.o do
Regulamento (CEE) n.o 1627/89 da Comissão, de 9 de
Junho de 1989, relativo à compra de carne de bovino
por concurso (4), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 376/2001 (5), bem como o
artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 284/2001 da
Comissão, de 9 de Fevereiro de 2001, relativo à abertura
da intervenção em conformidade com o n.o 5 do artigo
47.o do Regulamento (CE) n.o 1254/1999 do
Conselho (6).
Nos termos do n.o 1 do artigo 13.o do Regulamento (CE)
n.o 562/2000, deve ser fixado, para cada concurso
parcial, se for caso disso, um preço máximo de compra
para a qualidade R 3, tendo em conta as propostas
recebidas. Nos termos do artigo 36.o do mesmo regulamento, só serão aceites as propostas inferiores ou iguais
ao referido preço máximo, sem, todavia, excederem o
preço médio dos mercados nacional ou regional, majorado do montante referido no n.o 2 do artigo 6.o do
Regulamento (CE) n.o 2734/2000.
Após exame das propostas apresentadas no âmbito do
262.o concurso parcial, em conformidade com o n.o 8
do artigo 47.o do Regulamento (CE) n.o 1254/1999, e
atendendo às exigências de um nível razoável de apoio
ao mercado, bem como à evolução sazonal do abate, e
dos preços, é conveniente fixar o preço máximo de

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 68 de 16.3.2000, p. 22.
(3) JO L 316 de 15.12.2000, p. 45. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 371/2001 (JO
L 55 de 26.2.2001, p. 44).
(4) JO L 159 de 10.6.1989, p. 36.
5
( ) JO L 55 de 26.2.2001, p. 49.
(6) JO L 41 de 10.2.2001, p. 24.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para o 262.o concurso parcial aberto pelos Regulamentos (CEE)
n.o 1627/89 e (CE) n.o 284/2001:
a) Para a categoria A:
i) Nos Estados-Membros ou regiões dos Estados-Membros
que satisfazem as condições do n.o 2 do artigo 47.o do
Regulamento (CE) n.o 1254/1999:
— o preço máximo de compra é fixado em
226,00 EUR/100 kg de carcaças ou meias-carcaças
da qualidade R 3,
— a quantidade máxima de carcaças e meias-carcaças
aceite é fixada em 34 057 t,
— as quantidades propostas a um preço inferior ou
igual a 223 EUR são afectadas de um coeficiente de
75 %, em conformidade com o n.o 3 do artigo 13.o
do Regulamento (CE) n.o 562/2000,
— as quantidades propostas a um preço superior a
223 EUR são afectadas de um coeficiente de 40 %,
em conformidade com o n.o 3 do artigo 13.o do
Regulamento (CE) n.o 562/2000;
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ii) Nos Estados-Membros ou regiões dos Estados-Membros
que satisfazem as condições do n.o 5 do artigo 47.o do
Regulamento (CE) n.o 1254/1999:
— o preço máximo de compra é fixado em 188,6 EUR/
/100 kg de carcaças ou meias-carcaças da qualidade
R 3,
— a quantidade máxima de carcaças e meias-carcaças
aceite é fixada em 10 toneladas;

L 63/9

c) Para as carcaças ou meias-carcaças de bovinos magros referidos no artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 2734/2000:
— o preço máximo de compra é fixado em 361 EUR/
/100 kg de carcaças ou meias-carcaças apresentadas em
Espanha e em 381 EUR/100 kg de carcaças ou meias-carcaças apresentadas nos outros Estados-Membros,
— a quantidade máxima de carcaças e meias-carcaças aceite
é fixada em 415 t.

b) Para a categoria C:
— o preço máximo de compra é fixado em 220 EUR/
/100 kg de carcaças ou meias-carcaças de qualidade R 3,
— a quantidade máxima de carcaças e meias-carcaças aceite
é fixada em 130 t.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Março de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 431/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que fixa a restituição máxima à exportação de arroz branqueado de grãos redondos no âmbito do
concurso referido no Regulamento (CE) n.o 2281/2000
cuja proposta se situe ao nível da restituição máxima à
exportação ou a um nível inferior.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a organização
comum do mercado do arroz (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1667/2000 (2), e,
nomeadamente o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 2281/2000 da Comissão (3),
foi aberto um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz.

(2)

Nos termos do artigo 5. do Regulamento (CEE) n.
584/75 da Comissão (4), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 299/95 (5), a
Comissão pode, com base nas propostas apresentadas
segundo o processo previsto no artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, decidir sobre a fixação duma
restituição máxima à exportação. Para esta fixação
devem ser tidos em conta, nomeadamente, os critérios
previstos no artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/
/95. O concurso será atribuído a todo o concorrente
o

o

(3)

A aplicação dos critérios referidos anteriormente à
situação actual do mercado do arroz em questão leva a
fixar a restituição máxima à exportação no montante
referido no artigo 1.o

(4)

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
A restituição máxima à exportação de arroz branqueado de
grãos redondos com destino a certos países terceiros é fixada
com base das propostas apresentadas, de 23 de Fevereiro a 1 de
Março de 2001, em 219,00 EUR/t no âmbito do concurso
referido no Regulamento (CE) n.o 2281/2000.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Março de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
193 de 29.7.2000, p. 3.
260 de 14.10.2000, p. 7.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGULAMENTO (CE) N.o 432/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que fixa a restituição máxima à exportação de arroz branqueado de grãos médios e longos A no
âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 2282/2000
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

A aplicação dos critérios referidos anteriormente à
situação actual do mercado do arroz em questão leva a
fixar a restituição máxima à exportação no montante
referido no artigo 1.o

(4)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a organização
comum do mercado do arroz (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1667/2000 (2), e,
nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 2282/2000 da Comissão (3)
foi aberto um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz.

(2)

Nos termos do artigo 5. do Regulamento (CEE) n.
584/75 da Comissão (4), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 299/95 (5), a
Comissão pode, com base nas propostas apresentadas
segundo o processo previsto no artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, decidir sobre a fixação duma
restituição máxima à exportação. Para esta fixação
devem ser tidos em conta, nomeadamente, os critérios
previstos no artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/
/95. O concurso será atribuído a todo o concorrente
cuja proposta se situe ao nível da restituição máxima à
exportação ou a um nível inferior.
o

o

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A restituição máxima à exportação de arroz branqueado de
grãos médios e longos A com destino a certos países terceiros
da Europa é fixada com base das propostas apresentadas, de 23
de Fevereiro a 1 de Março de 2001, em 221,00 euros/t no
âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 2282/
/2000.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Março de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
193 de 29.7.2000, p. 3.
260 de 14.10.2000, p. 10.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGULAMENTO (CE) N.o 433/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que fixa a restituição máxima à exportação de arroz branqueado de grãos médios e longos A no
âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 2283/2000
cuja proposta se situe ao nível da restituição máxima à
exportação ou a um nível inferior.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a organização
comum do mercado do arroz (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1667/2000 (2), e,
nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 2283/2000 da Comissão (3)
foi aberto um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz.

(2)

Nos termos do artigo 5. do Regulamento (CEE) n.
584/75 da Comissão (4), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 299/95 (5), a
Comissão pode, com base nas propostas apresentadas
segundo o processo previsto no artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, decidir sobre a fixação duma
restituição máxima à exportação. Para esta fixação
devem ser tidos em conta, nomeadamente, os critérios
previstos no artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/
/95. O concurso será atribuído a todo o concorrente
o

o

(3)

A aplicação dos critérios referidos anteriormente à
situação actual do mercado do arroz em questão leva a
fixar a restituição máxima à exportação no montante
referido no artigo 1.o

(4)

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
A restituição máxima à exportação de arroz branqueado de
grãos médios e longos A com destino a certos países terceiros é
fixada com base das propostas apresentadas, de 23 de Fevereiro
a 1 de Março de 2001, em 238,00 euros/t no âmbito do
concurso referido no Regulamento (CE) n.o 2283/2000.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Março de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
193 de 29.7.2000, p. 3.
260 de 14.10.2000, p. 13.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGULAMENTO (CE) N.o 434/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que fixa a restituição máxima à exportação de arroz branqueado de grãos longos no âmbito do
concurso referido no Regulamento (CE) n.o 2284/2000
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

A aplicação dos critérios referidos anteriormente à
situação actual do mercado do arroz leva a fixar a
restituição máxima à exportação no montante referido
no artigo 1.o

(4)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a organização
comum do mercado do arroz (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1667/2000 (2), e,
nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 2284/2000 da Comissão (3),
foi aberto um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz.

(2)

Nos termos do artigo 5. do Regulamento (CEE) n.
584/75 da Comissão (4), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 299/95 (5), a
Comissão pode, com base nas propostas apresentadas,
segundo o processo previsto no artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, decidir sobre a fixação duma
restituição máxima à exportação. Para esta fixação
devem ser tidos em conta, nomeadamente, os critérios
previstos no artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/
/95. O concurso será atribuído a todo o concorrente
cuja proposta se situe ao nível da restituição máxima à
exportação ou a um nível inferior.
o

o

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A restituição máxima à exportação de arroz branqueado de
grãos longos do código NC 1006 30 67 com destino a certos
países terceiros é fixada, com base nas propostas apresentadas
de 23 de Fevereiro a 1 de Março de 2001, em 314,00 euros/t
no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o
2284/2000.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Março de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
193 de 29.7.2000, p. 3.
260 de 14.10.2000, p. 16.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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DECISÃO N.o 435/2001/CECA DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que altera a Decisão n. 2277/96/CECA relativa à defesa contra as importações que são objecto de
dumping por parte de países não membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
do Carvão e do Aço e, nomeadamente, o seu artigo 74.o,
Considerando o seguinte:
A Decisão n.o 2277/96/CECA da Comissão (1), alterada
pela Decisão n.o 1000/1999/CECA (2) estabeleceu regras
comuns relativas à defesa contra as importações que são
objecto de dumping por parte de países não membros da
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço.

(1)

O n.o 7, alínea a), do artigo 2.o da Decisão n.o 2277/96/
/CECA prevê que, no caso de importações provenientes
de países que não têm uma economia de mercado, em
especial os enumerados na nota de pé-de-página do
referido número, o valor normal seja determinado com
base no preço ou no valor calculado num país terceiro
análogo de economia de mercado.

(2)

O n.o 7, alínea b), do artigo 2.o da Decisão n.o 2277/96/
/CECA prevê igualmente que, no caso das importações
originárias da Federação Russa e da República Popular
da China, o valor normal seja determinado em conformidade com as regras aplicáveis aos países de economia
de mercado, desde que seja possível demonstrar que aí
prevalecem condições de mercado no que respeita a um
ou mais produtores abrangidos pelo inquérito relativamente à produção e à venda do produto em causa.

(3)

(4)

O processo de reformas na Ucrânia, Vietname e Cazaquistão alterou fundamentalmente as economias destes
países e deu origem à emergência de empresas em que
existem condições de economia de mercado. Por conseguinte, estes três países distanciaram-se do sistema
económico que tinha justificado o recurso ao método do
país análogo.

(5)

A prática seguida pela Comunidade Europeia em matéria
anti-dumping, nos termos do 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 (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2238/200 (4), foi alterada para ter em conta as novas
condições económicas existentes na Ucrânia, no Vietname e no Cazaquistão. O Regulamento (CE) n.o 384/96
prevê igualmente a possibilidade de conceder um tratamento similar às importações de países que sejam
membros da Organização Mundial do Comércio (OMC)
na data de início do inquérito anti-dumping em causa.

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

308 de 29.11.1996, p. 11.
122 de 12.5.1999, p. 35.
56 de 6.3.1996, p. 1.
257 de 11.10.2000, p. 2.

(6)

As disposições relevantes da Decisão n.o 2277/96/CECA
deviam ser urgentemente alinhadas pelas disposições do
Regulamento (CE) n.o 384/96, por forma a assegurar a
coerência de aplicação das regras anti-dumping previstas,
respectivamente, no Tratado CE e no Tratado CECA. A
Decisão n.o 2277/96/CECA devia ser alterada em conformidade,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O n.o 7 do artigo 2.o da Decisão n.o 2277/96/CECA é alterado
do seguinte modo:
1. No primeiro parágrafo da alínea a), a nota de pé-de-página
passa a ter a seguinte redacção:
«(*) Incluindo a Albânia, a Arménia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, a Geórgia, a Coreia do Norte, o Quirguizistão, a
Moldávia, a Mongólia, o Tajiquistão, o Turquemenistão
e o Usbequistão.».
2. A alínea b) passa a ter a seguinte redacção:
«b) No caso de inquéritos anti-dumping relativos às importações originárias da Rússia, da República Popular da
China, da Ucrânia, do Vietname e do Cazaquistão, bem
como de outros países sem economia de mercado mas
que sejam membros da Organização Mundial do
Comércio (OMC) à data de início do inquérito, o valor
normal será determinado em conformidade com os
n.os 1 a 6, se se puder demonstrar, com base em pedidos
devidamente motivados por parte de um ou mais
produtores objecto de inquérito e em função dos critérios e procedimentos previstos na alínea c) que, para
este(s) produtor(es), prevalecem condições de mercado,
no que respeita à produção e à venda do produto
similar. Sempre que tal não seja o caso, será aplicável o
regime previsto na alínea a).».
Artigo 2.o
A presente decisão é aplicável a todos os inquéritos anti-dumping iniciados após a data da sua entrada em vigor.
No caso de importações originárias de países terceiros sem
economia de mercado que se tornem membros da OMC após a
entrada em vigor da presente decisão, esta é aplicável a todos
os inquéritos anti-dumping relativos a produtos originários
desses países iniciados após a data da sua adesão à OMC.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor no dia seguinte à data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
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A presente decisão é obrigatória em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 436/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que altera o anexo II do Regulamento (CEE) n.o 2092/91 do Conselho relativo ao modo de
produção biológico de produtos agrícolas e à sua indicação nos produtos agrícolas e nos géneros
alimentícios
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

É necessário corrigir a designação do produto «basic
slag» em várias línguas, de forma a que o produto designado seja o mesmo. Verificou-se igualmente que este
produto não foi mencionado na versão portuguesa do
Regulamento (CE) n.o 2381/94 da Comissão (3), que estabeleceu a parte A do anexo II. Importa, pois, corrigir
esta omissão.

(4)

A experiência adquirida com a utilização de cal industrial proveniente da produção de açúcar na agricultura
biológica mostra que é adequado permitir a continuação
da sua utilização após 31 de Março de 2002.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2092/91 do
Conselho, de 24 de Junho de 1991, relativo ao modo de
produção biológico de produtos agrícolas e à sua indicação nos
produtos agrícolas e nos géneros alimentícios (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2020/
/2000 da Comissão (2), e, nomeadamente, o segundo travessão
do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o processo previsto no n.o 4 do
artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91, determinados Estados-Membros apresentaram desde 1997 informações com vista à alteração de certas disposições do
anexo II.

(5)

Muitas preparações à base de piretrinas extraídas do
Chrysanthemum cinerariaefolium contêm, como sinérgico,
butoxipiperonilo. Convém, portanto, definir melhor as
condições em que é permitida a utilização destas preparações.

(2)

Os produtos da compostagem de resíduos domésticos e
de misturas de matérias vegetais eram, antes da adopção
do Regulamento (CEE) n.o 2092/91, correntemente utilizados segundo os códigos de conduta da agricultura
biológica em vigor na Comunidade. Estes produtos
podem também obter-se, actualmente, por processos de
fermentação diferentes da compostagem, em especial
por fermentação anaeróbia para podução de biogás. As
alterações relativas aos referidos produtos são urgentes
devido à aproximação da campanha agrícola, durante a
qual poderiam ser utilizados como fertilizantes, na
observância das restrições impostas pelo disposto na
parte A do anexo I do regulamento. A fermentação
anaeróbia para produção de biogás é um processo que
se coaduna, em princípio, com os objectivos da agricultura biológica no que diz respeito à protecção do
ambiente.

(6)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité referido no
artigo 14.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo II do Regulamento (CEE) n.o 2092/91 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 das Comunidades Europeias.
É imediatamente aplicável.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 198 de 22.7.1991, p. 1.
(2) JO L 241 de 26.9.2000, p. 39.

(3) JO L 255 de 1.10.1994, p. 84.
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ANEXO
O anexo II do Regulamento (CEE) n.o 2092/91 é alterado do seguinte modo:
1. A parte intitulada «A. FERTILIZANTES E CORRECTIVOS DOS SOLOS» é alterada do seguinte modo:
a) No quadro, as disposições relativas à inclusão dos produtos da compostagem de resíduos domésticos passam a ter
a seguinte redacção:
Descrição, requisitos de composição
e condições de utilização

Designação

«Produtos da compostagem ou fermentação de resíduos
domésticos

Produtos obtidos a partir de resíduos domésticos separados na origem, submetidos a compostagem ou a
fermentação anaeróbia para produção de biogás
Resíduos
animais

domésticos

exclusivamente

vegetais

ou

Unicamente os produzidos num sistema de recolha
fechado e controlado, aceite pelo Estado-Membro
Concentrações máximas em mg/kg de matéria seca:
cádmio: 0,7; cobre: 70; níquel: 25; chumbo: 45; zinco:
200; mercúrio: 0,4; crómio (total): 70; crómio (VI):
0 (*)
Necessidade reconhecida pelo organismo de controlo
ou pela autoridade de controlo
Apenas durante um período que termina em 31 de
Março de 2002
(*) Limite de determinação.»

b) No quadro, as disposições relativas à inclusão dos produtos da compostagem de misturas de matérias vegetais
passam a ter a seguinte redacção:
Designação

«Produtos da compostagem ou fermentação de misturas
de matérias vegetais

Descrição, requisitos de composição
e condições de utilização

Produtos obtidos a partir de misturas de matérias vegetais submetidas a compostagem ou a fermentação anaeróbia para produção de biogás
Necessidade reconhecida pelo organismo de controlo
ou pela autoridade de controlo»;

c) Nas versões dinamarquesa, alemã, grega, neerlandesa, sueca e finlandesa do quadro, respectivamente, são substituídas as seguintes designações:
— em dinamarquês: a designação «Thomasslagger» é substituída por «Jernværkslagger»,
— em alemão: a designação «Thomasphosphat» é substituída por «Schlacken der Eisen- und Stahlzubereitung»,
— em grego: a designação «Σκώριες αποφωσφατώσεως (σκώριες του Θωµά)» é substituída por «Σκώριες αποφωσφατώσεως»,
— em neerlandês: a designação «Thomasslakkenmeel» é substituída por «Metaalslakken»,
— em finlandês: a designação «Tuomaskuona» é substituída por «Kuona»,
— em sueco: a designação «Basisk slagg (Thomasslag)» é substituída por «Basisk slagg»;
d) Na versão portuguesa do quadro é inserido, após «Fosfato de alumínio e cálcio», o seguinte produto:
Designação

«Escórias de desfosforação

Descrição, requisitos de composição
e condições de utilização

Necessidade reconhecida pelo organismo de controlo
ou pela autoridade de controlo»;
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e) No quadro, as disposições relativas à inclusão de cal industrial proveniente da produção de açúcar passam a ter a
seguinte redacção:
Descrição, requisitos de composição
e condições de utilização

Designação

«Cal industrial proveniente da produção de açúcar

Necessidade reconhecida pelo organismo de controlo
ou pela autoridade de controlo».

2. Na parte intitulada «B. PESTICIDAS», o quadro sob o título «1. Substâncias de origem vegetal ou animal» é alterado do
seguinte modo:
A disposição relativa à inclusão de «Piretrinas extraídas de Chrysanthemum cinerariaefolium» passa a ter a seguinte
redacção:
Descrição, requisitos de composição
e condições de utilização

Designação

«Piretrinas extraídas de Chrysanthemum cinerariaefolium

Insecticida
Necessidade reconhecida pelo organismo de controlo ou
pela autoridade de controlo».
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REGULAMENTO (CE) N.o 437/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que fixa, para o mês de Fevereiro de 2001, a taxa de câmbio específica do montante do reembolso
dos custos de armazenagem no sector do açúcar
partir de 1 de Janeiro de 1999, na sequência da introdução do regime agrimonetário do euro a partir dessa
mesma data, a fixação das taxas de conversão deve
limitar-se às taxas de câmbio específicas entre o euro e
as moedas nacionais dos Estados-Membros que não
adoptaram a moeda única.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2038/1999 do
Conselho, de 13 de Setembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 1527/2000 da Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2799/98 do Conselho,
de 15 de Dezembro de 1998, que estabelece o regime agrimonetário do euro (3),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1713/93 da
Comissão, de 30 de Junho de 1993, que estabelece normas
especiais para a aplicação da taxa de conversão agrícola no
sector do açúcar (4), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1642/1999 (5), e, nomeadamente, o
n.o 3 do seu artigo 1.o,
Considerando o seguinte:
O n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1713/93
dispõe que o montante do reembolso dos custos de
armazenagem referido no artigo 8.o do Regulamento
(CE) n.o 2038/1999 é convertido em moedas nacionais
mediante utilização de uma taxa de conversão agrícola
específica igual à média, calculada pro rata temporis, das
taxas de conversão agrícolas aplicáveis no mês de armazenagem. Esta taxa de conversão agrícola específica deve
ser fixada mensalmente, para o mês anterior. No
entanto, para os montantes de reembolso aplicáveis a

(1)

(2)

A aplicação destas disposições conduz à fixação, para o
mês de Fevereiro de 2001 da taxa de câmbio específica
do montante do reembolso dos custos de armazenagem
nas moedas nacionais, conforme consta do anexo do
presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A taxa de câmbio específica a utilizar para a conversão, em
moeda nacional, do montante do reembolso dos custos de
armazenagem referido no artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o
2038/1999 é fixada, para o mês de Fevereiro de 2001, no
anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Março de
2001.
É aplicável com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

252
175
349
159
195

de
de
de
de
de

25.9.1999, p. 1.
14.7.2000, p. 59.
24.12.1998, p. 1.
1.7.1993, p. 94.
28.7.1999, p. 3.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 2 de Março de 2001, que fixa, para o mês de Fevereiro de 2001, a taxa de
câmbio específica do montante do reembolso dos custos de armazenagem no sector do açúcar
Taxa de câmbio específica

1 EUR =

7,46289
8,96633
0,63346

coroas dinamarquesas
coroas suecas
libra esterlina
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REGULAMENTO (CE) N.o 438/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do Conselho no que
respeita aos sistemas de gestão e de controlo das intervenções no quadro dos Fundos estruturais
sitam para cumprir os requisitos em matéria de gestão,
acompanhamento e avaliação previstos no mesmo regulamento. É necessário definir o conteúdo desses dados,
bem como o formato e meios para a transmissão dos
ficheiros informáticos em conformidade com o n.o 3,
alínea e), do artigo 18.o desse regulamento. A Comissão
devia garantir a confidencialidade e a segurança dos
dados, tanto informatizados como de outro tipo.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do
Conselho, de 21 de Junho de 1999, que estabelece disposições
gerais sobre os Fundos estruturais (1), e, nomeadamente, o n.o 2
do seu artigo 53.o,

(6)

O Regulamento (CE) n.o 2064/97 da Comissão, de 15 de
Outubro de 1997, que estabelece normas de execução
do Regulamento (CEE) n.o 4253/88 do Conselho, no que
respeita ao controlo financeiro, pelos Estados-Membros,
das operações co-financiadas pelos Fundos estruturais (2),
alterado pelo Regulamento (CE) n.o 2406/98 (3) devia ser
substituído. Todavia, as disposições do Regulamento
(CE) n.o 2064/97 deviam continuar a aplicar-se às intervenções relativas ao período de programação 1994-1999, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 2052/88
do Conselho (4), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 3193/94 (5).

(7)

O presente regulamento devia aplicar-se sem prejuízo
das disposições relativas ao controlo in loco no domínio
dos auxílios estatais estabelecidas no artigo 22.o do
Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, de 22 de
Março de 1999, que estabelece as regras de execução do
artigo 93.o do Tratado CE (6).

(8)

O presente regulamento devia aplicar-se sem prejuízo
das disposições do Regulamento (Euratom, CE)
n.o 2185/96 do Conselho, de 11 de Novembro de 1996,
relativo às inspecções e verificações no local efectuadas
pela Comissão para proteger os interesses financeiros
das Comunidades Europeias contra a fraude e outras
irregularidades (7).

(9)

As disposições do Regulamento (CE) n.o 1681/94 da
Comissão, de 11 de Julho de 1994, relativo às irregularidades e à recuperação dos montantes pagos indevidamente no âmbito do financiamento das políticas estruturais, assim como à organização de um sistema de informação nesse domínio (8) aplicam-se às intervenções ao
abrigo do Regulamento (CE) n.o 1260/1999, em virtude
do n.o 2 do seu artigo 54.o e do n.o 1, alínea e) do seu
artigo 38.o

(10)

O presente regulamento devia aplicar-se de acordo com
o princípio da subsidiariedade, referido no n.o 3 do
artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999, e sem
prejuízo dos sistemas institucionais, legais e financeiros
do respectivo Estado-Membro, conforme se refere no
último parágrafo do n.o 1 do artigo 34.o do mesmo
regulamento.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

L
L
L
L
L
L
L

Após consulta do Comité previsto no artigo 147.o do Tratado,
Após consulta do Comité das Estruturas Agrícolas e do Desenvolvimento Rural,
Após consulta do Comité do Sector da Pesca e da Aquicultura,
Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 exige
que os Estados-Membros tomem medidas para garantir
que os fundos comunitários são utilizados eficaz e
correctamente, segundo os princípios de boa gestão
financeira.

(2)

Para o efeito, é necessário que os Estados-Membros
forneçam uma orientação adequada relativamente à
organização das funções pertinentes das autoridades de
gestão e de pagamento previstas pelos artigos 32.o e 34.o
do Regulamento (CE) n.o 1260/1999.

(3)

O artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 prevê
que os Estados-Membros cooperem com a Comissão
para que esta se assegure de que dispõem de sistemas de
gestão e de controlo que funcionam adequadamente e
fornecer-lhe toda a assistência necessária para a realização de controlos, incluindo os controlos por amostragem.

(4)

Para harmonizar as normas relativas à certificação das
despesas relativamente às quais são pedidos pagamentos
a título dos n.os 3 e 4 do artigo 32.o do Regulamento
(CE) n.o 1260/1999, o conteúdo de tais certificados
devia ser definido e a natureza e a qualidade das informações em que se baseiam especificada.

(5)

Para que a Comissão possa realizar os controlos exigidos
pelo n.o 2 do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/1999, os Estados-Membros deviam fornecer-lhe, a seu
pedido, os dados de que as autoridades de gestão neces-

(1) JO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

290 de 23.10.1997, p. 1.
298 de 7.11.1998, p. 15.
185 de 15.7.1988, p. 9.
337 de 24.12.1994, p. 11.
83 de 27.3.1999, p. 1.
292 de 15.11.1996, p. 2.
178 de 12.7.1994, p. 43.
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As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité para o Desenvolvimento e a Reconversão das Regiões,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
CAPÍTULO I
Âmbito de aplicação

Artigo 1.o
O presente regulamento estabelece as regras de execução do
Regulamento (CE) n.o 1260/1999 no que respeita aos sistemas
de gestão e de controlo das intervenções no quadro dos Fundos
estruturais que são geridas pelos Estados-Membros.
CAPÍTULO II
Sistemas de gestão e de controlo

Artigo 2.o
1.
Cada Estado-Membro garantirá que as autoridades de
gestão e de pagamento e os organismos intermédios recebam
uma orientação adequada relativamente à organização dos
sistemas de gestão e de controlo necessários para garantir a boa
gestão financeira dos Fundos estruturais, em conformidade
com as normas e princípios geralmente aceites e, nomeadamente, para proporcionar uma garantia adequada da correcção,
regularidade e elegibilidade dos pedidos de ajuda comunitária.
2.
Para efeitos do presente regulamento, por «organismos
intermédios» entendem-se quaisquer organismos ou serviços,
públicos ou privados, que actuem sob a responsabilidade das
autoridades de gestão ou de pagamento ou realizem tarefas por
conta destas últimas na relação com beneficiários finais ou
orgãos ou empresas responsáveis pelas operações.
Artigo 3.o
Os sistemas de gestão e de controlo das autoridades de gestão e
de pagamento e de todos os organismos intermédios, tendo em
conta a proporcionalidade em relação ao volume da ajuda
administrada, proporcionarão:
a) Uma definição e atribuição claras e, sempre que necessário
para garantir uma boa gestão financeira, uma separação
adequada, das funções no âmbito da organização em causa;
b) Sistemas eficazes que garantam que as funções sejam
desempenhadas de um modo satisfatório;
c) No caso dos organismos intermédios, a comunicação de
informações à autoridade responsável sobre o desempenho
das suas tarefas e os meios utilizados.
Artigo 4.o
Os sistemas de gestão e de controlo incluirão procedimentos
para verificação do fornecimento de bens e serviços co-financiados e da veracidade das despesas objecto de pedidos, bem
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como garantirão a conformidade com os termos da decisão
pertinente da Comissão a título do artigo 28.o do Regulamento
(CE) n.o 1260/1999 e com as regras nacionais e comunitárias
aplicáveis relativas, nomeadamente, à elegibilidade das despesas
para o apoio dos Fundos estruturais a título da intervenção em
causa, aos contratos públicos, aos auxílios estatais (incluindo as
regras sobre a acumulação de auxílios), à protecção do ambiente e à igualdade de oportunidades.
Os procedimentos deverão prever a conservação da documentação relativa às verificações no local de operações individuais.
Dos registos constará o trabalho efectuado, os resultados das
verificações e as medidas tomadas relativamente a discrepâncias. No caso de verificações físicas ou administrativas não
exaustivas, baseadas numa amostra de operações, os registos
identificarão as operações seleccionadas e descreverão o
método de amostragem adoptado.

Artigo 5.o
1.
Os Estados-Membros comunicarão à Comissão, relativamente a cada intervenção, nos três meses seguintes à aprovação
da intervenção, ou à entrada em vigor do presente regulamento
se esta for posterior, a organização das autoridades de gestão e
de pagamento e dos organismos intermédios, os sistemas de
gestão e de controlo aplicados por essas autoridades e organismos e as melhorias previstas de acordo com a orientação
referida no n.o 1 do artigo 2.o
2.
A comunicação conterá, relativamente a cada autoridade
de gestão e de pagamento e a cada organismo intermédios, as
seguintes informações:
a) As funções que lhe foram atribuídas;
b) A repartição de funções entre os seus serviços ou no interior dos mesmos, incluindo entre a autoridade de gestão e a
autoridade de pagamento quando se tratar do mesmo orgão;
c) Os procedimentos de recepção, verificação e validação dos
pedidos de pagamento de despesas, bem como os procedimentos de autorização, efectivação e contabilização de
pagamentos aos beneficiários; e
d) As disposições com vista à auditoria dos sistemas de gestão
e de controlo.
3.
Sempre que se aplique um sistema comum a várias intervenções, pode ser comunicada uma descrição desse sistema
comum.

Artigo 6.o
A Comissão, em cooperação com o Estado-Membro, assegurar-se-á de que os sistemas de gestão e de controlo a que se
refere o artigo 5.o satisfazem as regras previstas pelo Regulamento (CE) n.o 1260/1999 e pelo presente regulamento e
indicará os eventuais obstáculos que se apresentem no que se
refere à transparência dos controlos do funcionamento dos
Fundos e ao cumprimento das responsabilidades da Comissão a
título do artigo 274.o do Tratado. A operacionalidade dos
sistemas será examinada regularmente.
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Artigo 7.o
1.
Os sistemas de gestão e de controlo dos Estados-Membros assegurarão uma pista de controlo suficiente.
2.
Uma pista de controlo será considerada suficiente quando
permita:
a) Reconciliar os montantes totais certificados comunicados à
Comissão com os registos de despesas e documentos
comprovativos aos diferentes níveis da administração e ao
dos beneficiários finais, incluindo, quando estes não forem
os últimos destinatários dos fundos, os organismos ou
empresas que realizem as operações; e
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montantes sejam recuperados sem demora injustificada. Depois
da recuperação, a autoridade de pagamento reembolsará o
pagamento irregular recuperado, juntamente com os juros de
mora cobrados, deduzindo os montantes em causa da declaração de despesas e do pedido de pagamento seguintes a enviar
à Comissão, ou, se esse montante for insuficiente, reembolsando a diferença à Comunidade. A autoridade de pagamento
enviará anualmente à Comissão, em anexo ao quarto relatório
trimestral sobre as recuperações fornecido a título do Regulamento (CE) n.o 1681/94, uma declaração com os montantes
cuja recuperação se encontra pendente nessa data, classificados
de acordo com o ano de início do procedimento de recuperação.
CAPÍTULO III

b) Verificar a atribuição e as transferências dos fundos comunitários e nacionais disponíveis.

Certificação de despesas

Uma descrição indicativa das informações necessárias para uma
pista de controlo suficiente figura no anexo I.

Artigo 9.o

3.

A autoridade de gestão assegurar-se-á de que:

a) Existem procedimentos para garantir que todos os documentos pertinentes para determinadas despesas e pagamentos efectuados a título da intervenção em causa e
exigidos para proporcionar uma pista de controlo suficiente
são mantidos em conformidade com as exigências do n.o 6
do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 e com o
anexo I do presente regulamento;
b) Existe um registo sobre o orgão que os detém e a sua
localização; e
c) Esses documentos se encontram disponíveis para efeitos de
inspecção por pessoas ou organismos normalmente habilitados para tal.
Essas pessoas e organismos serão:
i) o pessoal das autoridades de gestão e de pagamento e
dos organismos intermédios que processa os pedidos de
pagamento,
ii) os serviços que realizam auditorias dos sistemas de
gestão e de controlo,
iii) a pessoa ou o serviço da autoridade de pagamento
responsável pela certificação dos pedidos de pagamento
intermédios e finais a título dos n.os 3 e 4 do artigo 32.o
do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 e a pessoa ou
serviço que emite a declaração prevista no n.o 1, alínea
f), do artigo 38.o desse regulamento,
iv) os agentes mandatados das instituições nacionais de
auditoria e da Comunidade Europeia.
Essas pessoas e organismos podem exigir que lhes sejam fornecidos extractos ou cópias dos documentos ou dos registos
contabilísticos referidos no presente número.

Artigo 8.o
A autoridade de gestão ou de pagamento manterá uma contabilidade dos montantes a recuperar relativamente a pagamentos
da ajuda comunitária já efectuados e garantirá que esses

1.
Os certificados das declarações intermédias e finais de
despesas referidos nos n.os 3 e 4 do artigo 32.o do Regulamento
(CE) n.o 1260/1999 serão estabelecidos, de acordo com o
modelo constante do anexo II, por uma pessoa ou serviço da
autoridade de pagamento que seja funcionalmente independente dos serviços que autorizam os pagamentos.
2.
Antes da certificação de uma dada declaração de despesas,
a autoridade de pagamento assegurar-se-á de que estão
reunidas as seguintes condições:
a) A autoridade de gestão e os organismos intermédios respeitaram o disposto no Regulamento (CE) n.o 1260/1999,
nomeadamente o n.o 1, alíneas c) e e), do seu artigo 38.o e
os n.os 3 e 4 do seu artigo 32.o, bem como os termos da
decisão da Comissão a título do artigo 28.o do mesmo
regulamento;
b) A declaração de despesas inclui exclusivamente despesas:
i) que ocorreram efectivamente dentro do período de
elegibilidade estabelecido na decisão sob a forma de
despesas dos beneficiários finais, com o entendimento
dos n.os 1.2, 1.3 e 2 da regra n.o 1 do anexo ao Regulamento (CE) n.o 1685/2000 da Comissão (1), que possam
ser justificadas por facturas e respectivos recibos ou
outros documentos contabilísticos de valor probatório
equivalente,
ii) que foram realizadas no âmbito de operações que foram
seleccionadas para financiamento a título da intervenção
em causa de acordo com os respectivos critérios e
procedimentos de selecção e respeitaram as regras
comunitárias durante todo o período no decurso do
qual as despesas foram realizadas, e
iii) relativas a medidas para as quais todos os auxílios estatais foram oficialmente aprovados pela Comissão, se for
o caso.
3.
De modo que a suficiência do sistema de controlo e da
pista de controlo possam ser sempre tidas em conta, antes da
apresentação da declaração de despesas à Comissão, a autoridade de gestão garantirá que a autoridade de pagamento seja
mantida informada dos procedimentos que ela e os organismos
intermédios aplicam para:
(1) JO L 193 de 29.7.2000, p. 39.
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a) A verificação do efectivo fornecimento de bens e serviços
co-financiados e a veracidade das despesas declaradas;
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rios finais e pelos organismos ou empresas que realizem as
operações;

b) A garantia do respeito das regras em vigor; e

c) A existência de uma pista de controlo suficiente;

c) A manutenção da pista de controlo.

d) Para um número adequado de elementos de despesa, que a
natureza e o período de realização da despesa em causa
respeitam as disposições comunitárias e correspondem às
especificações aprovadas da operação e aos trabalhos realmente executados;

4.
Nos casos em que a autoridade de gestão e a autoridade
de pagamento seja o mesmo organismo ou a ele pertença, este
garantirá que sejam aplicados procedimentos que facultem
regras de controlo equivalentes às previstas nos n.os 2 e 3.
CAPÍTULO IV
Controlos por amostragem

Artigo 10.o
1.
Com base numa amostragem adequada, os Estados-Membros realizarão controlos de operações, com vista nomeadamente a:
a) Verificar a eficácia dos sistemas de gestão e de controlo
instituídos;
b) Verificar de um modo selectivo, com base numa análise de
risco, as declarações de despesas estabelecidas aos vários
níveis em causa.
2.
Os controlos realizados antes do encerramento de cada
intervenção abrangerão, pelo menos, 5 % das despesas totais
elegíveis e basear-se-ão numa amostra representativa das operações aprovadas, tendo em conta as exigências do n.o 3. Os
Estados-Membros velarão por que a realização dos controlos se
distribua de uma forma uniforme ao longo do período em
causa. Assegurarão uma separação de tarefas adequada entre
esses controlos e os procedimentos de execução ou de pagamento relativos às operações.
3.
A selecção da amostra de operações a submeter aos
controlos terá em conta:
a) A necessidade de controlar uma variedade adequada de
tipos e dimensões de operações;
b) Eventuais factores de risco que tenham sido identificados
pelos controlos nacionais ou comunitários;
c) A concentração de operações no âmbito de certos organismos intermédios ou de certos beneficiários finais, de
modo que os principais organismos intermédios e beneficiários finais sejam sujeitos, pelo menos, a um controlo antes
do encerramento de cada intervenção.
Artigo 11.o
Através dos controlos, os Estados-Membros velarão por que
seja verificado o seguinte:
a) A aplicação prática e a eficácia dos sistemas de gestão e de
controlo;
b) Para um número adequado de registos contabilísticos, a
correspondência dos mesmos com os documentos comprovativos mantidos pelos organismos intermédios, beneficiá-

e) Que a utilização ou a utilização prevista da operação corresponde à utilização descrita no pedido de co-financiamento
comunitário;
f) Que as participações financeiras comunitárias respeitam os
limites previstos no artigo 29.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/1999, bem como quaisquer outras disposições
comunitárias aplicáveis, e são pagas aos beneficiários finais
sem quaisquer reduções ou demoras injustificadas;
g) Que o co-financiamento nacional adequado foi, de facto,
disponibilizado; e
h) Que as operações co-financiadas foram realizadas em
conformidade com as regras e políticas comunitárias,
conforme exigido pelo artigo 12.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/1999.
Artigo 12.o
Os controlos estabelecerão se os problemas eventualmente
encontrados são de natureza sistémica e se acarretam riscos
para outras operações realizadas pelo mesmo beneficiário final
ou geridas pelo mesmo organismo intermédio. Os controlos
identificarão igualmente as causas de tais situações, os exames
complementares que possam ser necessários e as medidas
correctoras e preventivas exigidas.
Artigo 13.o
Até 30 de Junho de cada ano e pela primeira vez até 30 de
Junho de 2001, os Estados-Membros informarão a Comissão
sobre o modo como aplicaram os artigos 10.o a 12.o durante o
anterior ano civil e, além disso, fornecerão quaisquer informações complementares ou actualizações da descrição dos seus
sistemas de gestão e de controlo comunicada a título do artigo
5.o
Artigo 14.o
As disposições do presente capítulo aplicar-se-ão, mutatis
mutandis, aos montantes a recuperar referidos no artigo 8.o
CAPÍTULO V
Declaração aquando do encerramento de uma intervenção

Artigo 15.o
A pessoa ou serviço designado para emitir declarações aquando
do encerramento da intervenção a título do n.o 1, alínea f), do
artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 será independente:
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a) Da autoridade de gestão designada;
b) Da pessoa ou serviço da autoridade de pagamento responsável pelo estabelecimento dos certificados referidos no
n.o 1 do artigo 9.o;
c) Dos organismos intermédios.
Realizará o seu exame em conformidade com as normas de
auditoria internacionalmente aceites. As autoridades de gestão e
de pagamento e os organismos intermédios fornecer-lhe-ão
todas as informações necessárias e dar-lhe-ão acesso aos
registos e documentos comprovativos necessários para o estabelecimento da declaração.

Artigo 16.o
As declarações basear-se-ão num exame dos sistemas de gestão
e de controlo, nas constatações dos controlos já efectuados e,
se necessário, num controlo complementar por amostragem
das operações. A pessoa ou departamento que emite a declaração efectuará as verificações necessárias para obter uma
garantia suficiente de que a declaração certificada de despesas é
correcta e de que as operações correspondentes são legais e
regulares.
As declarações serão estabelecidas com base num modelo indicativo constante do anexo III e serão acompanhadas de um
relatório que conterá todas as informações pertinentes para
justificar a declaração, incluindo um resumo das conclusões de
todos os controlos realizados pelos organismos nacionais e
comunitários de que o declarante tenha tido conhecimento.

Artigo 17.o
Em caso de existência de importantes deficiências de gestão ou
de controlo ou se a elevada frequência de irregularidades detectadas não permitir obter uma garantia global positiva relativamente à validade do pedido de pagamento do balanço final e
do certificado final de despesas, a declaração referirá essas
circunstâncias e estabelecerá uma estimativa da importância do
problema e do seu impacto financeiro.
Nesse caso, a Comissão pode solicitar a realização de um
controlo complementar, com vista à identificação e rectificação
das irregularidades num prazo especificado.

L 63/25

da Comissão, mediante pedido desta, para efeitos de realização
de controlos documentais e no local, sem prejuízo das exigências em matéria de comunicação das actualizações dos planos
financeiros a título do n.o 3, alínea c), do artigo 18.o do
Regulamento (CE) n.o 1260/1999, bem como das informações
financeiras a título do artigo 32.o do mesmo.

2.
A Comissão acordará com cada Estado-Membro o
conteúdo dos dados informáticos referidos no n.o 1, os meios
para a sua transmissão e a duração do período eventualmente
necessário para desenvolver os sistemas informáticos necessários, tendo em conta o acordo referido no n.o 3, alínea e), do
artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999. O alcance das
informações que podem ser solicitadas e as especificações
técnicas preferidas para a transmissão de ficheiros informáticos
à Comissão são indicadas nos anexos IV e V.

3.
Mediante pedido escrito da Comissão, os Estados-Membros transmitir-lhe-ão os registos referidos no n.o 1 no
prazo de 10 dias úteis seguintes à recepção do pedido. Um
prazo diferente pode ser acordado entre a Comissão e o Estado-Membro, nomeadamente em caso de não disponibilidade de
registos sob a forma de ficheiros informáticos.

4.
A Comissão garantirá a confidencialidade e a segurança
das informações enviadas pelos Estados-Membros ou por ela
recolhidas no decurso das inspecções no local, em conformidade com o artigo 287.o do Tratado e as regras da Comissão
relativas à utilização e acesso à informação.

5.
Em conformidade com o direito nacional competente, os
agentes da Comissão terão acesso a todos os documentos
preparados com vista à realização dos controlos a título do
presente regulamento, ou na sequência destes controlos, bem
como aos dados armazenados, incluindo os dos sistemas informáticos.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e finais

CAPÍTULO VI
Forma e conteúdo das informações contabilísticas a manter e a
comunicar à Comissão se solicitadas

Artigo 18.o
1.
As informações financeiras a que se refere o anexo I
deverão, sempre que possível, existir sob a forma de registos
informáticos. Essas informações serão colocadas à disposição

Artigo 19.o

No caso de intervenções com beneficiários em mais de um
Estado-Membro, os Estados-Membros concluirão entre si os
acordos comuns necessários para garantir uma boa gestão
financeira, tendo em conta o direito nacional, e informarão a
Comissão desses mesmos acordos. A Comissão e os Estados-Membros em causa prestarão entre si toda a assistência administrativa necessária.
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Artigo 20.o
As disposições do presente regulamento não prejudicam a
obrigação dos Estados-Membros, previstas no Regulamento
(CE) n.o 1260/1999, de comunicar à Comissão informações
suficientes que lhe permitam apreciar os planos, neles
incluindo informações sobre as medidas tomadas em aplicação
do n.o 1 do artigo 34.o daquele Regulamento, nem o direito da
Comissão de solicitar informações complementares antes de
adoptar as decisões a título do artigo 28.o do Regulamento.

3.3.2001
Artigo 22.o

É revogado o Regulamento (CE) n.o 2064/97.
Contudo, continua a aplicar-se às intervenções no âmbito do
período de programação 1994-1999, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 2052/88.

Artigo 21.o

Artigo 23.o

As disposições do presente regulamento não impedem os
Estados-Membros de aplicar regras nacionais mais estritas que
as do presente regulamento.

O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Michel BARNIER

Membro da Comissão
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ANEXO I
DESCRIÇÃO INDICATIVA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA UMA PISTA DE CONTROLO
SUFICIENTE (artigo 7.o)
Existe uma pista de controlo suficiente, conforme referido no n.o 2 do artigo 7.o, quando, para uma dada intervenção:
1. Os registos contabilísticos, mantidos ao nível administrativo adequado, fornecem informações pormenorizadas sobre
as despesas efectivamente suportadas, para cada operação co-financiada, pelos beneficiários finais, incluindo, quando
estes não forem os últimos destinatários dos fundos, os organismos ou empresas que realizem as operações. Os
registos contabilísticos mencionam a data em que foram criados, o montante de cada elemento de despesa, a natureza
dos documentos comprovativos e a data e modo de pagamento. São anexadas as provas documentais necessárias
(exemplo: facturas).
2. No caso de elementos de despesa que apenas parcialmente se referem à operação co-financiada, é demonstrada a
exactidão da repartição da despesa entre a operação co-financiada e as outras operações. O mesmo se aplica aos tipos
de despesas consideradas elegíveis apenas dentro de determinados limites ou proporcionalmente a outros custos.
3. As especificações técnicas e o plano financeiro da operação, os relatórios sobre o avanço, os documentos relativos à
aprovação da ajuda, os procedimentos de concurso e de contratação, os relatórios de inspecções aos bens e serviços
co-financiados na operação, também são conservados ao nível de gestão adequado.
4. Nas declarações de despesas efectivamente suportadas, no âmbito de operações co-financiadas a organismos intermédios situados entre o beneficiário final ou o órgão ou empresa responsável pela operação e a autoridade de pagamento,
as informações referidas no ponto 1 estão agregadas numa declaração pormenorizada de despesas que indica, para
cada operação, todos os elementos constitutivos da despesa, com vista a permitir o cálculo do montante total
certificado. Essas declarações de despesa pormenorizadas constituem documentos de apoio dos registos contabilísticos
dos organismos intermédios.
5. Os organismos intermédios mantêm registos contabilísticos para cada operação e em relação aos montantes de despesa
totais certificados pelos beneficiários finais. Os organismos intermédios directamente responsáveis perante a autoridade
de pagamento, referida na alínea o) do artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999, apresentam a esta uma lista das
operações aprovadas a título de cada intervenção, identificando pormenorizadamente cada operação e indicando o
beneficiário final, a data de aprovação da ajuda, os montantes autorizados e pagos, o período de despesa e a despesa
total por medida e subprograma ou eixo prioritário. Estas informações constituem a documentação de apoio dos
registos contabilísticos da autoridade de pagamento e a base para a preparação das declarações de despesas a
apresentar à Comissão.
6. No caso de beneficiários finais directamente responsáveis perante a autoridade de pagamento, as declarações pormenorizadas de despesa referidas no ponto 4 constituem a documentação de apoio dos registos contabilísticos da mesma
autoridade, a qual é responsável pelo estabelecimento da lista de operações co-financiadas referida no ponto 5.
7. Caso existam vários organismos intermédios entre o beneficiário final ou o órgão ou empresa responsável pela
operação e a autoridade de pagamento, cada organismo intermédio exige, em relação à sua área de responsabilidade,
que o organismo ao nível imediatamente inferior lhe forneça declarações pormenorizadas de despesas a título de
documentação de apoio dos seus próprios registos contabilísticos, a partir das quais apresenta, ao organismo que lhe é
imediatamente superior, pelo menos uma síntese das despesas para cada operação.
8. No caso de transferência informática de dados contabilísticos, todas as autoridades e organismos em causa devem
obter informações suficientes a partir do nível inferior que comprovam os seus registos contabilísticos e as importâncias comunicadas para os níveis superiores, de forma a assegurar uma pista de controlo suficiente, a partir dos totais
das sínteses de montantes certificadas apresentadas à Comissão até aos elementos de despesas e aos documentos de
apoio ao nível do beneficiário final e dos organismos e empresas que realizam as operações.

L 63/27

L 63/28

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

3.3.2001

ANEXO II
CERTIFICADO E DECLARAÇÃO DE DESPESAS E PEDIDO DE PAGAMENTO
COMISSÃO EUROPEIA
FUNDO . . . . . . . . . . . . . . .
Certificado e declaração de despesas e pedido de pagamento
(a enviar, por via oficial, à unidade. . . da DG . . . . . .)

Nome da intervenção:

Decisão da Comissão

de

Referência da Comissão (n.o CCI)
Referência nacional

(eventual)

CERTIFICADO
O abaixo assinado
representando a autoridade de pagamento designada por (1)
,
certifica que todas as despesas elegíveis incluídas na declaração anexa, representando as participações dos Fundos estruturais e
do financiamento público e/ou privado nacional, e pagas em conformidade com o avanço da intervenção, foram pagas

após (2):

20

e se elevam a:

EUR
(montante exacto com duas
decimais)

A declaração de despesas em anexo, discriminada por medida, baseia-se na contabilidade provisoriamente concluída em
20
e faz parte integrante do presente certificado.
Certifico igualmente que as operações progridem em conformidade com os objectivos previstos na decisão e no respeito do
disposto no Regulamento (CE) n.o 1260/1999, nomeadamente quanto:
1. À conformidade com as disposições do Tratado e dos actos adoptados por força deste, bem como com as políticas
comunitárias, designadamente as que se referem às regras de concorrência, à adjudicação de contratos públicos, à
protecção do ambiente, à eliminação das desigualdades e à promoção da igualdade entre homens e mulheres (artigo 12.o
do regulamento);
2. À aplicação dos processos de gestão e de controlo na intervenção, especialmente para assegurar o fornecimento de bens e
serviços co-financiados e a realidade da despesa efectuada, bem como a prevenção, a detecção e a correcção das
irregularidades, a perseguição das fraudes e a recuperação dos montantes indevidamente pagos (artigos 38.o e 39.o do
regulamento).
Em conformidade com o disposto no n.o 6 do artigo 38.o , os documentos comprovativos estão e permanecerão disponíveis
durante, pelo menos, o período de três anos seguinte ao pagamento do saldo pela Comissão.

(1) Indicar o acto administrativo de designação, em conformidade com o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999, com as eventuais
referências e a data.
(2) Data de referência de acordo com a decisão, no respeito do n.o 2 do artigo 30.o e do n.o 4 do artigo 52.o do Regulamento (CE) n.o 12601/1999.
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Certifico que:

1. A declaração de despesas indicadas é exacta e resulta de sistemas contabilísticos baseados em documentos comprovativos
passíveis de ser verificados;
2. A declaração de despesas e o pedido de pagamento têm em conta as recuperações eventualmente feitas, as receitas das
operações financiadas a título da intervenção e os juros recebidos;
3. As informações pormenorizadas relativas às operações em causa estão registadas, na medida do possível, em ficheiros
informáticos que estão à disposições dos serviços responsáveis da Comissão caso os solicitem.
Data

20
Nome em maiúsculas, carimbo, funções e
assinatura da autoridade competente
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Situação da despesa por eixo prioritário e por medida
Número de referência na Comissão:
Título:
Data

/

/

2000
Eixo prioritário/medida

...

Públicas
PrivaOutras
das
Comunidade Públicas

2008

Publicas
Despesas

PrivaOutras
das
Comunidade Públicas

PT

Total das despesas elegíveis certificadas e efectivamente pagas (euro)
Total

Públicas
Despesas

PrivaOutras
das
Comunidade Públicas

Públicas
Despesas

Outras
Comunidade Públicas

Privadas

Despesas

Eixo prioritário 1

Eixo prioritário 2
Medida 2.1
Medida 2.2
etc.
Eixo prioritário 3
etc.
Assistência técnica
Total relativo ao FEDER
Total relativo ao FSE
etc.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Medida 1.1
Medida 1.2
etc.

Total
Total relativo ao FEDER
Total relativo ao FSE
Total relativo ao FEOGA
Total relativo ao IFOP
Eixo prioritário/apoio transitório (1)

3.3.2001

3.3.2001

Total das despesas elegíveis certificadas e efectivamente pagas (euro)
2000
Eixo prioritário/medida

...

Públicas

Públicas
Despesas

PrivaOutras
das
Comunidade Públicas

Total

Públicas
Despesas

PrivaOutras
das
Comunidade Públicas

Públicas
Despesas

Outras
Comunidade Públicas

Privadas

Despesas

PT

PrivaOutras
das
Comunidade Públicas

2008

Eixo prioritário 1
Regiões que não beneficiam do apoio transitório
Regiões que beneficiam do apoio transitóro
Eixo prioritário 2
Regiões que não beneficiam do apoio transitório
Regiões que beneficiam do apoio transitório

(1) Apenas para os objectivos n.os 1 e 2 e quando aplicável.
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Eixo prioritário 3
etc.
Assistência técnica
Regiões que não beneficiam do apoio transitório
Regiões que beneficiam do apoio transitório

L 63/31

L 63/32

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Apêndice à declaração de despesas: recuperações efectuadas desde a última declaração de despesas certificada e
incluídas na presente declaração de despesas (indicadas por medida)
Montante a recuperar
Devedor
Data de emissão da ordem de recuperação
Autoridade emissora da ordem de recuperação
Data da recuperação
Montante da recuperação

3.3.2001

3.3.2001
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PEDIDOS DE PAGAMENTO
Nome da intervenção:
Referência da Comissão (n.o CCI)
Em aplicação do artigo 32.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999, solicito o pagamento do montante de
EUR a título de pagamento intermédio/de saldo (1). As condições de admissibilidade do presente
pedido de pagamento estão reunidas, uma vez que:
Riscar o que não interessa

(a) O complemento de programação em vigor, adoptado em

— foi fornecido
— é anexado

(b) O último relatório anual/relatório final (riscar o que não interessa) de
execução exigido em aplicação do artigo 37.o do regulamento

— foi fornecido
— é anexado
— não é exigido

(c) A avaliação intercalar referida no artigo 42.o do regulamento

— foi fornecida
— é anexada
— não é exigida

(d) As decisões da autoridade de gestão e do comité de acompanhamento são
coerentes com o montante total da participação dos Fundos concedida aos
eixos prioritários em causa
(e) As recomendações de melhoria das regras de acompanhamento ou de
gestão eventualmente apresentadas pela Comissão no quadro do n.o 2 do
artigo 34.o do regulamento

— foram respeitadas
— foram dadas explicações
— não foram apresentadas recomendações

(f) Os pedidos de medidas correctivas previstas no n.o 4 do artigo 38.o do
regulamento

—
—
—
—

(g) Nenhuma despesa certificada foi objecto de suspensão em aplicação do
n.o 2 do artigo 39.o do regulamento

— não suspensão
— nenhuma despesa incluída

foram satisfeitos
foram comentados
nenhuma despesa incluída
não foram apresentados pedidos

(h) Nenhuma das despesas certificadas faz parte de uma medida que contenha
auxílios estatais que ainda não tenham sido aprovados
O pagamento deve ser efectuado a:
Beneficiário:
Banco:
N.o de conta bancária
Titular da conta
(se não for o beneficiário)
Data

20
Nome em maiúsculas, carimbo, funções e assinatura da
autoridade competente

(1) Riscar o que não interessa.
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ANEXO III
MODELO INDICATIVO DE DECLARAÇÃO AQUANDO DO ENCERRAMENTO DA INTERVENÇÃO (Capítulo V)
À Comissão Europeia, Direcção-Geral:
INTRODUÇÃO
1. O abaixo assinado, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome, título e serviço), declara ter examinado a declaração
final de despesas relativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicar o nome da forma de intervenção, o Fundo
estrutural em causa e o período abrangido) e o pedido de pagamento do saldo da ajuda comunitária dirigido à Comissão.
ÂMBITO DO EXAME
2. O abaixo assinado declara ter efectuado o exame de acordo com o capítulo V do Regulamento (CE) n.o . . . . O controlo foi
planeado e realizado com o objectivo de obter uma garantia suficiente quanto à inexistência de erros materiais na
declaração final de despesas e no pedido de pagamento do saldo da ajuda comunitária. O procedimento seguido e as
informações utilizadas no exame, incluindo as conclusões dos controlos realizados nos anos anteriores, estão sintetizados
no relatório anexo.
OBSERVAÇÕES
3. O âmbito do exame de controlo foi limitado pelo seguinte:
a)
b)
c), etc.
(Indicar todos os obstáculos encontrados no contexto do exame, como, por exemplo, problemas sistémicos, deficiências
de gestão, falta de uma pista de controlo, inexistência de documentos comprovativos, casos pendentes de processos
judiciais, etc.; estimar os montantes de despesas afectadas por esses obstáculos, assim como a ajuda comunitária
correspondente.).
4. O exame, juntamente com as conclusões de todos os outros controlos nacionais ou comunitários a que o abaixo assinado
teve acesso, revelou uma frequência baixa/elevada (indicar o termo apropriado; se elevada, explicar) de erros/irregularidades. Todos os erros/irregularidades comunicados foram tratados de modo satisfatório pelas autoridades de gestão e não
se afigura terem afectado o montante da ajuda comunitária pagável, excepto nos seguintes casos:
a)
b)
c), etc.
(Indicar os erros/irregularidades que não foram tratados de modo satisfatório e, para cada caso, a eventual natureza
sistémica e extensão do problema, bem como os montantes da ajuda comunitária que se afigura terem sido afectados).
CONCLUSÃO
Ou:
Se não se encontraram obstáculos no contexto do exame e a frequência de erros detectados é baixa, tendo todos os problemas
sido tratados de modo satisfatório:
5a) De acordo com o exame e as conclusões de outros controlos, nacionais ou comunitários, a que teve acesso, o abaixo
assinado considera que a declaração final de despesas apresenta correctamente, em todos os aspectos materiais, as
despesas efectuadas em conformidade com as disposições regulamentares e da intervenção, afigurando-se válido o
pedido de pagamento do saldo da ajuda comunitária dirigido à Comissão.
Ou:
Se se encontraram alguns obstáculos no âmbito do exame, mas a frequência de erros não é elevada, ou se certos problemas não
foram tratados de modo satisfatório:
5b) Com excepção das questões referidas no ponto 3 e/ou dos erros/irregularidades referidos no ponto 4 que se afigura não
terem sido tratados satisfatoriamente, o abaixo assinado considera, com base no exame e nas conclusões de outros
controlos, nacionais ou comunitários, a que teve acesso, que a declaração final de despesa apresenta correctamente, em
todos os apectos materiais, as despesas efectuadas em conformidade com as disposições regulamentares e da intervenção,
afigurando-se válido o pedido de pagamento do saldo da ajuda comunitária dirigido à Comissão.
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Ou:
Se se encontraram obstáculos importantes no contexto do exame ou se a frequência dos erros detectados é elevada, mesmo
que os erros/irregularidades comunicados tenham sido tratados satisfatoriamente:
5c) Atendendo às questões referidas no ponto 3 e/ou dada a frequência elevada de erros indicados no ponto 4, o abaixo
assinado não está habilitado a emitir qualquer opinião sobre a declaração final de despesas e sobre o pedido de
pagamento do saldo da ajuda comunitária dirigido à Comissão.

Data e assinatura
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ANEXO IV
1. INFORMAÇÕES SOBRE AS OPERAÇÕES QUE DEVEM SER POSTAS À DISPOSIÇÃO DA COMISSÃO, A
SEU PEDIDO, PARA EFEITOS DOS CONTROLOS DOCUMENTAIS E NO LOCAL
Os dados solicitados podem incluir os a seguir indicados, sendo o conteúdo exacto dos mesmos objecto de um acordo
com o Estado-Membro relativamente ao Fundo em questão (FEDER, FSE, FEOGA, secção Orientação, IFOP). Os números
dos campos representam a estrutura de registo preferida para a elaboração dos ficheiros informáticos a transmitir à
Comissão (1).
A. DADOS RELATIVOS À OPERAÇÃO (de acordo com a decisão de concessão de ajuda)
Campo 1.

Código CCI do programa operacional/documento único de programação (ver «Código comum de
identificação»)

Campo 2.

Designação do programa operacional/documento único de programação

Campo 3.

Código da prioridade (ou assistência técnica)

Campo 4.

Designação da prioridade (ou assistência técnica)

Campo 5.

Código do componente do programa (medida, submedida, acção, etc.)

Campo 6.

Designação do componente do programa (medida, submedida, acção, etc.)

Campo 7.

Fundo estrutural

Campo 8.

Autoridade de pagamento

Campo 9.

Autoridade de gestão

Campo 10.

Organismo ou organismos intermédios (com exclusão da autoridade de gestão) aos quais o beneficiário
final declara as despesas

Campo 11.

Código da operação (2)

Campo 12.

Denominação da operação

Campo 13.

Nome da região ou zona em que a operação está localizada/é realizada

Campo 14.

Código da região ou zona

Campo 15.

Descrição resumida da operação

Campo 16.

Início do período de elegibilidade das despesas

Campo 17.

Termo do período de elegibilidade das despesas

Campo 18.

Organismo que aprova a concessão da ajuda (3)

Campo 19.

Data da aprovação

Campo 20.

Número de referência do beneficiário final (4)

Campo 21.

Número de referência do organismo ou empresa responsável perante o beneficiário final pela realização
da operação (se este último não desempenhar essa função)

Campo 22.

Moeda (se diferente do euro)

Campo 23.

Custo total da operação (5)

Campo 24.

Custo elegível total da operação (6)

Campo 25.

Despesas para co-financiamento (7)

Campo 26.

Participação comunitária

Campo 27.

Participação comunitária em % (se registada adicionalmente ao campo 26)

Campo 28.

Financiamento público nacional

Campo 29.

Financiamento público nacional central

(1) Ver instruções para a criação de ficheiros informáticos no ponto 2 do anexo V.
(2) Uma «operação» é um projecto ou uma acção realizada pelo beneficiário final, ou, quando este não for o último destinatário dos
fundos, pelo organismo ou empresa que actue sob a sua responsabilidade, que diz respeito a actividades semelhantes e que é
normalmente objecto de uma única decisão de concessão da ajuda. São necessários os dados relativos às operações individuais, não
indicar dados agregados envolvendo as actividades dos «beneficiários finais» que não realizaram eles próprios as operações (ver
também o anexo I do presente regulamento e os n.os 1.2, 1.3 e 2 da regra n.o 1 do anexo ao Regulamento (CE) n.o 1685/2000
relativo à despesa elegível. Contudo, nos casos de vários pequenos beneficiários, o envio de dados agregados deverá ser autorizado.
3
( ) Ponto 3 do anexo I.
(4) Como previsto no n.o 1, terceiro parágrafo, do artigo 32.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 para efeitos da declaração das
despesas.
(5) Incluindo os custos não elegíveis excluídos da base para o cálculo do financiamento público.
(6) Custos incluídos na base para o cálculo do financiamento público.
(7) N.o 2 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999.
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Campo 30.

Financiamento público nacional regional

Campo 31.

Financiamento público nacional local

Campo 32.

Outro financiamento público nacional

Campo 33.

Financiamento privado

Campo 34.

Financiamento do BEI

Campo 35.

Outro financiamento

Campo 36.

Intervenção por categoria e subcategoria, em conformidade com a secção 3 do presente anexo

Campo 37.

Localização em zonas urbanas/rurais (1)

Campo 38.

Efeitos no ambiente (2)

Campo 39.

Efeitos na igualdade de oportunidades (3)

Campo 40.

Indicador (4)

Campo 41.

Unidade de medida do indicador

Campo 42.

Indicador: valor quantificado da operação

B. DESPESAS DECLARADAS PARA A OPERAÇÃO
As informações solicitadas podem limitar-se aos registos de despesas declaradas para a operação pelo beneficiário final
(secção 1). Mediante acordo com o Estado-Membro, as informações solicitadas podem dizer respeito aos registos dos
pagamentos individuais realizados pelo beneficiário final ou pelo organismo ou empresa que realiza a operação, no caso
de o beneficiário final não desempenhar essa função (secção 2).
1. Despesas declaradas pelo beneficiário final a fim de serem incluídas nas declarações de despesas a enviar à
Comissão
Campo 43.

Código da operação (= campo 11)

Campo 44.

Código da operação (= campo 12)

Campo 45.

Número de referência do pedido

Campo 46.

Despesas declaradas elegíveis para co-financiamento

Campo 47.

Participação comunitária

Campo 48.

Participação comunitária em % (se registada adicionalmente ao campo 47)

Campo 49.

Financiamento público nacional

Campo 50.

Financiamento público nacional central

Campo 51.

Financiamento público nacional regional

Campo 52.

Financiamento público nacional local

Campo 53.

Outro financiamento público nacional

Campo 54.

Financiamento privado

Campo 55.

Financiamento do BEI

Campo 56.

Outro financiamento

Campo 57.

Nome do organismo que declara as despesas, no caso de o beneficiário final não desempenhar essa
função (5)

Campo 58.

Data de contabilização (data de criação do registo) (6)

Campo 59.

Localização dos documentos de apoio do pedido apresentado pelo beneficiário final (7)

Campo 60.

Início do período em que as despesas foram realizadas

Campo 61.

Termo do período em que as despesas foram realizadas

Campo 62.

Eventuais receitas deduzidas das despesas declaradas

Campo 63.

Eventuais correcções financeiras deduzidas do pedido

Campo 64.

Despesas declaradas e certificadas pela autoridade de pagamento (euros)

Campo 65.

Data da declaração de despesas pela autoridade de pagamento

(1) A operação está localizada em zona a) urbana, b) rural ou c) geograficamente não delimitada.
(2) A operação a) tem o ambiente como objectivo principal, b) não tem efeitos negativos no ambiente, c) é neutra para o ambiente.
(3) A operação a) tem a igualdade de oportunidades para os dois sexos como objectivo principal, b) tem efeitos positivos para a
igualdade de oportunidades entre os dois sexos ou c) é neutra em termos dessa igualdade.
(4) Indicar os principais indicadores de acompanhamento (sujeito a acordo do Estado-Membro).
5
( ) Se o beneficiário final declarar despesas a organismos intermédios ou à autoridade de gestão, que transmitem o pedido à autoridade
de pagamento, a Comissão pode solicitar dados pormenorizados das declarações de despesas a cada nível, para poder seguir a pista
de controlo (ponto 5 do anexo 1).
(6) Ponto 1 do anexo I.
(7) Pista de controlo: ponto 8 do anexo I.
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Campo 66.

Taxa ou taxas do euro aplicadas (1)

Campo 67.

Data de eventuais verificações no local

Campo 68.

Organismo que realizou a verificação no local

Campo 69.

Indicador (2) (= 40)

Campo 70.

Unidade de medida do indicador (= 41)

Campo 71.

Grau de realização do objectivo da operação na data da declaração ( %)

Campo 72.

Grau de realização do objectivo da operação na data da declaração relativamente ao avanço previsto no
plano inicial ( %)

2. Dados sobre os pagamentos individuais realizados pelo beneficiário final ou pelo organismo ou empresa que
realiza a operação (mediante acordo)
Campo 73.

Montante do pagamento

Campo 74.

Número de referência do pagamento

Campo 75.

Data de pagamento (3)

Campo 76.

Data de contabilização (4)

Campo 77.

Localização dos documentos de apoio do pagamento realizado pelo beneficiário final (5)

Campo 78.

Beneficiário (fornecedor de bens ou serviços; contratante): nome

Campo 79.

Beneficiário: número de referência
2. CLASSIFICAÇÃO DOS DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO

A. Domínios de intervenção
Elaborada em conformidade com o artigo 36.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999, a lista de categorias de domínios de
intervenção dos Fundos estruturais, em anexo, destina-se a ajudar os serviços da Comissão na sua missão de informação
sobre as actividades dos Fundos estruturais.
Para além da sua utilização nos relatórios anuais sobre os Fundos estruturais e do seu contributo para uma comunicação
clara sobre as diversas políticas comunitárias, tais informações por categorias são necessárias para permitir à Comissão
responder a pedidos de informação de instituições comunitárias, de Estados-Membros e do público em geral.
Esta categorização integra-se nas actividades de gestão e de informação ao nível dos programas e não pretende
substituir-se às tipologias definidas pelos eixos prioritários dos programas ou a categorias de impactos específicos
identificados e medidos nos exercícios de avaliação.
Ao formular as medidas no âmbito dos programas que beneficiam dos Fundos estruturais, os Estados-Membros podem
seguir uma categorização que, embora inspirada na da Comissão, se ajuste melhor à sua situação nacional e regional.
Importa, contudo, que a Comissão possa elaborar sínteses sobre as actividades dos Fundos a partir das diversas
intervenções. Assim, o complemento de programação deve mostrar a articulação entre cada medida e a categoria
correspondente da lista da Comissão. Esta articulação poderá ser mostrada, por exemplo, através da afectação do código
adequado a cada medida ou pela indicação da correspondência entre os códigos nacionais e a codificação da Comissão. Os
relatórios anuais de execução dos programas devem, igualmente, mencionar essa articulação.
A lista não é nova, uma vez que foi desenvolvida a partir das 14 categorias básicas utilizadas nos programas do objectivo
n.o 1 no contexto do exercício de adicionalidade, durante o anterior período de programação.
B. Informações complementares
Note-se que, no âmbito da gestão financeira das operações, a Comissão indicou o tipo de informações que devem ser
disponibilizadas pelo Estado-Membro. Trata-se de saber se um projecto:
1. Se situa numa região a) urbana, ou b) rural, ou c) se o projecto não tem delimitações geográficas;
2. É a) principalmente centrado no ambiente, b) positivo em termos ambientais, c) neutro em termos ambientais;
3. É a) principalmente centrado na igualdade entre homens e mulheres, b) positivo em termos de igualdade entre
homens e mulheres, c) neutro em termos de igualdade entre homens e mulheres.
A disponibilidade destas informações no âmbito da gestão financeira e a exigência de utilização da classificação das
intervenções permitirá à Comissão responder às exigências dos cidadãos europeus.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

No caso de terem sido apresentadas várias declarações, indicar a taxa aplicada para cada montante declarado pelo beneficiário final.
Indicar os principais indicadores de acompanhamento (sujeito a acordo do Estado-Membro).
Ponto 1 do anexo I.
Ponto 1 do anexo I.
Ponto 8 do anexo I.
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3. CLASSIFICAÇÃO
1. E n q u a d r a m e n t o p r o d u t i v o
11 Agricultura
111

Investimentos nas explorações agrícolas

112

Instalação de jovens agricultores

113

Formação profissional específica da agricultura

114

Melhoramento da transformação e da comercialização dos produtos agrícolas

12 Silvicultura
121

Investimentos na silvicultura

122

Melhoramento da colheita, da transformação e da comercialização dos produtos silvícolas

123

Promoção de novos mercados para a utilização e comercialização dos produtos silvícolas;

124

Criação de associações de proprietários florestais

125

Reconstituição do potencial de produção silvícola afectado por catástrofes naturais e introdução de instrumentos de prevenção adequados

126

Arborização de terras não agrícolas

127

Melhoramento e preservação da estabilidade ecológica das florestas protegidas

128

Formação profissional específica da silvicultura

13 Promoção da adaptação e do desenvolvimento das zonas rurais
1301

Melhoramento das terras

1302

Emparcelamento

1303

Serviços de substituição nas explorações e serviços de apoio à gestão

1304

Comercialização de produtos agrícolas de qualidade

1305

Serviços de base para a economia rural e população

1306

Renovação e desenvolvimento das aldeias e protecção e conservação do património rural

1307

Diversificação das actividades agrícolas e conexas para criar actividades múltiplas ou rendimentos complementares

1308

Gestão dos recursos hídricos na agricultura

1309

Desenvolvimento e melhoramento das infra-estruturas ligadas ao desenvolvimento da agricultura

1310

Fomento das actividades de turismo

1311

Fomento do artesanato nas explorações

1312

Preservação do ambiente em ligação com a conservação das terras, das florestas e da paisagem e com o
melhoramento do bem-estar dos animais

1313

Reconstituição do potencial de produção agrícola afectado por catástrofes naturais e introdução de instrumentos de prevenção adequados

1314

Engenharia financeira

14 Pescas
141

Ajustamento do esforço de pesca

142

Renovação e modernização da frota de pesca

143

Transformação, comercialização e promoção dos produtos da pesca

144

Aquicultura

145

Equipamento dos portos de pesca; protecção e desenvolvimento de recursos aquáticos

146

Medidas socioeconómicas (incluindo ajudas à suspensão temporária de actividades e outras compensações
financeiras)

147

Operações a cargo de membros do comércio, da pequena pesca costeira e da pesca interior

148

Medidas financiadas por outros Fundos estruturais (FEDER, FSE)
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15 Ajudas às grandes empresas
151

Investimentos corpóreos (instalações e equipamentos, regimes de ajudas)

152

Tecnologias ambientais, tecnologias energéticas limpas e económicas

153

Serviços de aconselhamento às empresas (incluindo internacionalização, exportação, gestão ambiental, aquisição de tecnologias)

154

Serviços de aconselhamento às pessoas a cargo (cuidados de saúde e segurança, guarda de pessoas dependentes)

155

Engenharia financeira

16 Ajudas às PME e ao artesanato
161

Investimentos corpóreos (instalações e equipamentos, regimes de ajudas)

162

Tecnologias ambientais, tecnologias energéticas limpas e económicas

163

Serviços de aconselhamento às empresas (informação, plano de empresa, aconselhamento em matéria de
organização, marketing, gestão, design, internacionalização, exportação, gestão ambiental, aquisição de tecnologias)

164

Serviços comuns às empresas (parques de actividade, viveiros de empresas, animação, acções de promoção,
ligação em rede, conferências, feiras comerciais)

165

Engenharia financeira

166

Serviços no sector da economia social (guarda de pessoas dependentes, cuidados de saúde e segurança,
actividades culturais)

167

Formação profissional específica das PME e do artesanato

17 Turismo
171

Investimentos corpóreos (centros de acolhimento, alojamento, restauração, equipamentos)

172

Investimentos incorpóreos (concepção e organização de serviços turísticos, património, actividades desportivas, culturais e de lazer)

173

Serviços comuns às empresas do sector turístico (incluindo acções de promoção, ligação em rede, conferências, feiras comerciais)

174

Formação profissional específica do turismo

18 Investigação, desenvolvimento e inovação tecnológicos (IDTI)
181

Projectos de investigação em universidades e institutos de investigação

182

Inovação e transferências de tecnologia, realizações em rede entre empresas e/ou institutos de investigação

183

Infra-estruturas de IDTI

184

Formação de investigadores

2. R e c u r s o s h u m a n o s
21

Políticas activas do mercado do trabalho

22

Integração social

23

Desenvolvimento da educação e da formação profissional não ligada a um sector específico (pessoas,
empresas)

24

Adaptabilidade, espírito de empresa e inovação, novas tecnologias da informação e da comunicação (pessoas,
empresas)

25

Acções positivas a favor das mulheres no mercado do trabalho

3. I n f r a - e s t r u t u r a s d e b a s e
31 Infra-estruturas de transportes
311

Caminho-de-ferro

312

Estradas
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3121

Estradas nacionais

3122

Estradas regionais/locais

3123

Pistas para ciclistas

313

Auto-estradas

314

Aeroportos

315

Portos

316

Vias navegáveis

317

Transportes urbanos

318

Transportes multimodais

319

Sistemas de transporte inteligentes

32 Infra-estruturas de telecomunicações e sociedade da informação
321

Infra-estruturas de base

322

Tecnologias de informação e comunicação (incluindo segurança e prevenção dos riscos)

323

Serviços e aplicações para o cidadão (saúde, administração, educação)

324

Serviços e aplicações para as PME (comércio electrónico, educação/formação, ligação em rede)

33 Infra-estruturas no domínio das energias (produção e distribuição)
331

Electricidade, gás, produtos petrolíferos e combustíveis sólidos

332

Energias renováveis (eólica, solar, hidroeléctrica, biomassa)

333

Eficácia energética, co-geração, controlo da energia

34 Infra-estruturas ambientais (incluindo a água)
341

Ar

342

Ruído

343

Resíduos urbanos e industriais (incluindo resíduos hospitalares e resíduos perigosos)

344

Água potável (captação, distribuição, tratamento)

345

Águas residuais, tratamento

35 Ordenamento e requalificação
351

Ordenamento e requalificação de zonas industriais e militares

352

Reabilitação de zonas urbanas

353

Protecção, requalificação e renovação do ambiente natural

354

Manutenção e restauração de heranças culturais

36 Infra-estruturas sociais e de saúde
4. D i v e r s o s
41 Assistência técnica e acções inovadoras (FEDER, FSE, FEOGA, IFOP)
411

Preparação, execução, acompanhamento

412

Avaliação

413

Estudos

414

Acções inovadoras

415

Informação aos cidadãos
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ANEXO V
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREFERIDAS PARA A TRANSMISSÃO DE FICHEIROS INFORMÁTICOS À
COMISSÃO
1. Meios de transmissão
A maioria dos meios em uso pode ser empregue após acordo da Comissão. A lista de meios seguinte não é exaustiva.
1. Suportes magnéticos
— Disquete: 3,5 polegadas 1,4 MB (Dos/Windows)
compressão facultativa em formato ZIP.
— Cartucho DAT
4 mm DDS-1 (90 m)
— CD-ROM (WORM)
2. Transmissão electrónica dos ficheiros
— Comunicação directa por e-mail
para ficheiros com até 5 Mb
compressão facultativa em formato ZIP
— transferência por FTP
compressão facultativa em formato ZIP.
2. Norma preferida para os ficheiros informáticos dos Estados-Membros
Os ficheiros normalizados têm as seguintes características:
1. Cada registo começa com um código de três caracteres que identifica as informações contidas nesse registo.
Existem dois tipos de registos:
a) Registos sobre a operação, identificados pelo código «PRJ», que contêm informações gerais sobre essa operação.
Os elementos do registo (campos 1 a 42) são os indicados no anexo IV;
b) Registos sobre as despesas, identificados pelo código «PAY», que contêm informações pormenorizadas sobre a
despesa efectuada no âmbito da operação. Os elementos do registo (campos 43 a 79) são os descritos no anexo
IV.
2. Os registos «PRJ», que contêm informações relativas a uma operação, são imediatamente seguidos por vários
registos «PAY», que contêm informações sobre despesa efectuada nessa operação ou então os registos «PRJ» e
«PAY» podem ser transmitidos em ficheiros separados.
3. Os campos serão separados por um ponto e vírgula («;»). Dois ponto e vírgula seguidos significam que não há
dados nesse campo («campo vazio»).
4. Os registos têm dimensão variável. Cada registo termina com o código «CR LF» ou «Carnage Return — Line Feed»
(em hexadecimal: «0D 0A»).
5. O ficheiro tem o formato ASCII.
6. Campos numéricos, que representam montantes:
a) Separador decimal: «.»
b) Se necessário, o símbolo («+» ou «–») aparece à esquerda e é imediatamente seguido pelos algarismos.
c) Número fixo de casas decimais.
d) Inexistência de espaços entre os algarismos; inexistência de espaços para indicar milhares.
7. Campo da data: «DDMMYYYY» (dia em dois algarismos, mês em dois algarismos, ano em quatro algarismos).
8. Os dados em formato texto não devem ser colocados entre aspas («»). O ponto e vírgula «;» também não deve ser
utilizado nos dados em formato texto.
9. Todos os campos: não devem existir espaços no início nem no fim dos campos.
10. Os ficheiros que observam estas regras apresentarão a seguinte estrutura (exemplo):
PRJ;1999FI161DO002;Objectivo 1 Este da Finlândia;2;Desenvolvimento Comercial;1;Apoio ao Investimento;…
PAY;1234;Parque Comercial Joensuu;2315;103300;51650;50 %…
11. No que respeita aos ficheiros provenientes da Grécia, solicita-se que seja utilizada a codificação ELOT-928 ou ISO
8859-7.
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3. Documentação
Todos os ficheiros devem ser acompanhados pelos totais de controlo dos seguintes elementos:
1. Número de registos
2. Montante total
3. Soma dos subtotais para cada intervenção
No que respeita aos campos expressos através de um código, deve ser anexado ao ficheiro o significado de tais códigos.
A soma dos registos constantes do ficheiro informático, por intervenção e subprograma (prioridade), deve corresponder às declarações de pagamento apresentadas à Comissão para o período especificado no pedido de informação.
Qualquer discrepância deve ser justificada numa nota anexada ao ficheiro.
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REGULAMENTO (CE) N.o 439/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que rectifica o Regulamento (CE) n.o 1174/2000 relativo à abertura e modo de gestão de um
contingente pautal de importação de carne de bovino congelada destinada a transformação (1 de
Julho de 2000 a 30 de Junho de 2001)
carne de bovino (3). Importa, por conseguinte, proceder
às necessárias rectificações nas versões alemã, finlandesa,
francesa, dinamarquesa e sueca da citada disposição.

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), e,
nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 32.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1095/96 do Conselho,
de 18 de Junho de 1996, relativo à aplicação das concessões
constantes da lista CXL estabelecida na sequência da conclusão
das negociações no âmbito do n.o 6 do artigo XXIV do
GATT (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 1.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Foram detectados erros nas versões alemã, finlandesa,
francesa, dinamarquesa e sueca do n.o 4, primeiro parágrafo, do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1174/2000
da Comissão, de 31 de Maio de 2000, relativo à abertura
e modo de gestão de um contingente pautal de importação de carne de bovino congelada destinada a transformação (1 de Julho de 2000 a 30 de Junho de 2001) e
que altera determinados regulamentos no sector da

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
No n.o 4, primeiro parágrafo do artigo 4.o do Regulamento (CE)
n.o 1174/2000, deve-se ler:
(Apenas diz respeito às versões alemã, finlandesa, francesa,
dinamarquesa e sueca.)
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 146 de 20.6.1996, p. 1.

(3) JO L 131 de 1.6.2000, p. 30.
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REGULAMENTO (CE) N.o 440/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
relativo à emissão de certificados de importação para os alhos originários da China
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2826/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1104/2000 da
Comissão, de 25 de Maio de 2000, relativo a uma medida de
protecção aplicável às importações de alhos originários da
China (3), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 1.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Em aplicação do Regulamento (CEE) n.o 1859/93 da
Comissão (4), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 2872/
/2000 (5), a introdução em livre prática na Comunidade
de alhos importados dos países terceiros está subordinada à apresentação de um certificado de importação.

(2)

O n.o 1 do artigo 1.o do Regulamento (CE)
n.o 1104/2000 limita, em relação aos alhos originários
da China e aos pedidos apresentados entre 29 de Maio
de 2000 e 31 de Maio de 2001, a emissão de certificados de importação a uma quantidade mensal máxima.

(3)

Atendendo aos critérios definidos no n.o 2 do artigo 1.o
do referido regulamento e aos certificados de importação
já emitidos, as quantidades solicitadas em 26 de Feve-

reiro de 2001 superam a quantidade máxima mencionada no anexo do referido regulamento para o mês de
Março de 2001. Em consequência, é conveniente determinar em que medida podem ser emitidos certificados
de importação para esses pedidos. Consequentemente,
justifica-se recusar a emissão de certificados para os
pedidos apresentados após 26 de Fevereiro e antes de 26
de Março de 2001,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Tendo em conta as informações recebidas pela Comissão em
28 de Fevereiro de 2001, os certificados de importação solicitados em 26 de Fevereiro de 2001 a título do artigo 1.o do
Regulamento (CEE) n.o 1859/93, para os alhos do código
NC 0703 20 00, originários da China, são emitidos até ao
limite de 0,43119 % da quantidade pedida.
Serão recusados os pedidos de certificados de importação para
os produtos mencionados apresentados após 26 de Fevereiro
de 2001 e antes de 26 de Março de 2001.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Março de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

297
328
125
170
333

de
de
de
de
de

21.11.1996, p. 1.
23.12.2000, p. 2.
26.5.2000, p. 21.
13.7.1993, p. 10.
29.12.2000, p. 49.
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REGULAMENTO (CE) N.o 441/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que fixa as restituições à exportação no sector da carne de bovino
o código NC 0202, de determinadas miudezas constantes do anexo sob o código NC 0206 e determinados
outros preparados e conservas de carnes ou miudezas
constantes do anexo sob o código NC 1602 50 10.

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), e,
nomeadamente, no número 12 o seu artigo 33.o,

(6)

Tendo em conta as características muito diversas dos
produtos incluídos nos códigos de produtos
NC 0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizados
em matéria de restituições, é conveniente conceder a
restituição apenas relativamente aos pedaços em que o
peso dos ossos não represente mais de um terço.

(7)

Existem, relativamente às carnes de animais da espécie
bovina desossadas, salgadas e secas, correntes comerciais
tradicionais com destino à Suíça. Na medida necessária
para manter esse comércio, é conveniente fixar a restituição num montante que cubra a diferença entre os
preços no mercado suíço e os preços de exportação dos
Estados-Membros.

(8)

Em relação a certas outras apresentações e conservas de
carne ou miudezas constantes do anexo sob os códigos
NC 1602 50 31 a 1602 50 80, a participação da Comunidade no comércio internacional pode ser mantida
concedendo uma restituição de um montante definido
tendo em conta a concedida aos exportadores até ao
presente.

(9)

Relativamente aos outros produtos do sector da carne de
bovino, a fraca importância da participação da Comunidade no comércio mundial torna inoportuna a fixação
de uma restituição.

(10)

O Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (8), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 2849/2000 (9), estabeleceu a nomenclatura aplicável para as restituições à exportação dos produtos
agrícolas.

(11)

A fim de simplificar aos operadores as formalidades
aduaneiras na exportação, é conveniente alinhar os
montantes das restituições para o conjunto das carnes
congeladas pelos montantes das restituições concedidas
para as carnes frescas ou refrigeradas que não as provenientes de bovinos adultos.

Considerando o seguinte:
(1)

Por força do artigo 33.o do Regulamento (CE) n.o 1254/
/1999, a diferença entre os preços dos produtos referidos no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1254/1999
no mercado mundial e na Comunidade pode ser coberta
por uma restituição à exportação.

(2)

Condições de concessão de restituições especiais à
exportação, relativamente a certas carnes de bovino e a
certas conservas, foram determinadas pelo Regulamento
(CEE) n.o 32/82 (2), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 744/2000 (3), e pelo
Regulamento (CEE) n.o 1964/82 (4), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2772/2000 (5), e pelo Regulamento (CEE) n.o 2388/
/84 (6), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n.o 3661/92 (7).
A aplicação dessas regras e critérios à situação previsível
dos mercados no sector da carne de bovino levou a que
se fixasse a restituição do modo a seguir indicado.

(3)

A situação actual do mercado na Comunidade e as
possibilidades de escoamento, nomeadamente em certos
países terceiros, conduzem à concessão de restituições à
exportação relativamente, por um lado, aos bovinos
destinados a abate com peso vivo superior a 220 quilogramas mas não superior a 300 quilogramas e, por
outro, aos bovinos adultos com peso vivo igual ou
superior a 300 quilogramas.

(4)

É conveniente conceder restituições à exportação, para
certos destinos, de determinadas carnes frescas ou refrigeradas constantes do anexo sob o código NC 0201,
determinadas carnes congeladas constantes do anexo sob

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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160 de 26.6.1999, p. 21.
4 de 8.1.1982, p. 11.
89 de 11.4.2000, p. 3.
212 de 21.7.1982, p. 48.
321 de 19.12.2000, p. 35.
221 de 18.8.1984, p. 28.
370 de 19.12.1992, p. 16.

(8) JO L 366 de 24.12.1987, p. 1.
(9) JO L 335 de 30.12.2000, p. 1.
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A fim de reforçar o controlo dos produtos do código
NC 1602 50, é conveniente prever que alguns desses
produtos possam apenas beneficiar de uma restituição
em caso de fabrico no âmbito do regime previsto no
artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80 do
Conselho, de 4 de Março de 1980, relativo ao pagamento antecipado das restituições à exportação para os
produtos agrícolas (1), alterado pelo Regulamento (CEE)
n.o 2026/83 (2).

(13)

A fim de evitar abusos na exportação de determinados
reprodutores de raça pura, há que proceder a uma diferenciação da restituição para as fêmeas, em função da
idade respectiva.

(14)

Existem possibilidades de exportação de novilhas não
destinadas a abate para certos países terceiros mas que,
para evitar abusos, é necessário fixar critérios de
controlo para assegurar que os animais têm uma idade
não superior a 36 meses.

(15)

As condições do n.o 2 do artigo 6.o do Regulamento
(CEE) n.o 1964/82 conduzem a uma redução da restituição específica, na medida em que a quantidade de carne
desossada destinada a ser exportada é inferior a 95 % da
quantidade total, em peso, de peças provenientes da
desossa, sem, no entanto, ser inferior a 85 % dela.

(16)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
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rida no artigo 33.o do Regulamento (CE) n.o 1254/1999, os
montantes dessa restituição e os destinos.
2.
Os produtos devem satisfazer as condições de marcação
de salubridade respectivas, conforme previstas nos:
— anexo I, capítulo XI, da Directiva 64/433/CEE do
Conselho (3),
— anexo I, capítulo VI, da Directiva 94/65/CE do
Conselho (4),
— anexo I, capítulo VI, da Directiva 77/99/CEE do
Conselho (5).
Artigo 2.o
A concessão da restituição para o produto do código
0102 90 59 9000 da nomenclatura das restituições e para as
exportações para o país terceiro 075 do anexo do presente
regulamento fica subordinada à apresentação, aquando do
cumprimento das formalidades aduaneiras de exportação, do
original e de uma cópia do certificado veterinário assinado por
um veterinário oficial, que ateste que se trata efectivamente de
novilhas de idade inferior ou igual a 36 meses. O original do
certificado é restituído ao exportador e a cópia, autenticada
pelas autoridades aduaneiras, é anexada ao pedido do pagamento da restituição.
Artigo 3.o
No caso referido no n.o 2 terceiro parágrafo, do Regulamento
(CEE) n.o 1964/82, a taxa de restituição para os produtos do
código 0201 30 00 9100 é reduzida de 14,00 EUR/100 kg.

Artigo 1.o

Artigo 4.o

1.
É fixada no anexo do presente regulamento a lista dos
produtos para cuja exportação é concedida a restituição refe-

O presente regulamento entra em vigor em 6 de Março de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 62 de 7.3.1980, p. 5.
(2) JO L 199 de 22.7.1983, p. 12.

(3) JO L 121 de 29.7.1964, p. 2012/64.
(4) JO L 368 de 31.12.1994, p. 10.
(5) JO L 26 de 31.1.1977, p. 85.
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ANEXO
ao regulamento da Comissão, de 2 de Março de 2001, que fixa as restituições à exportação no sector da carne de
bovino

Código dos produtos

Destino

Unidade de medida

Montante das restituições (7)

0102 10 10 9120

A00

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 10 10 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo

15,50
9,50
5,00

0102 10 30 9120

A00

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 10 30 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo

15,50
9,50
5,00

0102 10 90 9120

A00

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 90 41 9100

B02

EUR/100 kg peso vivo

41,00

0102 90 51 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo

15,50
9,50
5,00

0102 90 59 9000

B02
B03
039
075 (9)

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg peso vivo
kg peso vivo
kg peso vivo
kg peso vivo

15,50
9,50
5,00
53,00

0102 90 61 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo

15,50
9,50
5,00

0102 90 69 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo

15,50
9,50
5,00

0102 90 71 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo

41,00
23,00
14,00

0102 90 79 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo
EUR/100 kg peso vivo

41,00
23,00
14,00

0201 10 00 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

71,50
43,00
23,50

0201 10 00 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

33,50
10,00
11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

97,00
56,50
33,50

0201 10 00 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

46,00
14,00
16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

97,00
56,50
33,50
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Destino

Unidade de medida

Montante das restituições (7)

0201 20 20 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

46,00
14,00
16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

71,50
43,00
23,50

0201 20 30 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

33,50
10,00
11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

123,00
71,50
41,00

0201 20 50 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

58,50
17,50
19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

71,50
43,00
23,50

0201 20 50 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

33,50
10,00
11,50

0201 20 90 9700

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

33,50
10,00
11,50

0201 30 00 9050

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

23,50
23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido

46,00
13,00
15,00
37,00

0201 30 00 9100 (2) (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido

172,00
102,00
60,00
152,50

0201 30 00 9120 (2) (6)

B08
B09
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido

94,50
88,00
56,50
33,00
83,50

0202 10 00 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

33,50
10,00
11,50

0202 10 00 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

46,00
14,00
16,00

0202 20 10 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

46,00
14,00
16,00

0202 20 30 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

33,50
10,00
11,50
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Destino

Unidade de medida

Montante das restituições (7)

0202 20 50 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

58,50
17,50
19,50

0202 20 50 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

33,50
10,00
11,50

0202 20 90 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

33,50
10,00
11,50

0202 30 90 9100

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

23,50
23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 10 95 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 29 91 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido
kg peso líquido

46,00
13,00
15,00
37,00

039

EUR/100 kg peso líquido

23,00

1602 50 10 9170 ( )

B02
B03
039

EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido
EUR/100 kg peso líquido

22,50
15,00
17,50

1602 50 31 9125 (5)

A00

EUR/100 kg peso líquido

88,50

1602 50 31 9325 (5)

A00

EUR/100 kg peso líquido

79,00

1602 50 39 9125 (5)

A00

EUR/100 kg peso líquido

88,50

1602 50 39 9325 (5)

A00

EUR/100 kg peso líquido

79,00

1602 50 39 9425 (5)

A00

EUR/100 kg peso líquido

30,00

1602 50 39 9525 (5)

A00

EUR/100 kg peso líquido

30,00

1602 50 80 9535 (8)

A00

EUR/100 kg peso líquido

17,50

0210 20 90 9100
8

(1) A admissão nesta subposição está dependente da apresentação do certificado que consta do anexo do Regulamento (CEE) n.o 32/82
alterado.
(2) A concessão da restituição fica subordinada ao respeito das condições previstas no Regulamento (CEE) n.o 1964/82 alterado.
(3) Efectuadas de acordo com o Regulamento (CEE) n.o 2973/79 da Comissão (JO L 336 de 29.12.1979, p. 44), alterado.
(4) Efectuadas de acordo com o Regulamento (CEE) n.o 2051/96 da Comissão (JO L 274 de 26.10.1996, p. 18), alterado.
(5) JO L 221 de 18.8.1984, p. 28.
(6) O teor de carne de bovino magra com exclusão da gordura é determinado de acordo com o processo de análise que consta do anexo do
Regulamento (CEE) n.o 2429/86 da Comissão (JO L 210 de 1.8.1986, p. 39).
A expressão «teor médio» refere-se à quantidade da amostra, de acordo com a definição do n.o 1 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o
2457/97 (JO L 340 de 11.12.1997, p. 29). A amostra é retirada da parte do lote em questão que apresente maior risco.
(7) Por força do n.o 10 do artigo 33.o do Regulamento (CEE) n.o 1253/1999 alterado, não será concedida nenhuma restituição na exportação
dos produtos importados de países terceiros e reexportados para países terceiros.
(8) A concessão de uma restituição está sujeita ao fabrico no âmbito do regime previsto pelo artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80 do
Conselho alterado.
(9) A concessão da restituição fica subordinada ao cumprimento das condições estabelecidas no artigo 2.o do presente regulamento.

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da
Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1) alterado.
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento (CE) n.o 2032/2000 da Comissão (JO L 243 de
28.9.2000, p. 14).
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Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
B02: B08 e B09,
B03: Ceuta, Melilha, Islândia, Noruega, Ilhas Faroé, Andorra, Gibraltar, Vaticano, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia,
República Checa, Eslováquia, Hungria, Roménia, Bulgária, Albânia, Eslovénia, Croácia, Bósnia-Herzegovina,
Jugoslávia, antiga República jugoslava da Macedónia, comunas de Livigno e de Campione d'Itália, Ilha de
Helgoland, Gronelândia, Chipre, abastecimento e provisões de bordo (destinos referidos nos artigos 36.o e 45.o
e, se for caso disso, no artigo 44.o do Regulamento (CEE) n.o 800/1999 da Comissão, alterado),
B08: Malta, Turquia, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Rússia, Arménia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turquemenistão, Usbequistão, Tajiquistão, Quirguizistão, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egipto, Líbano, Síria, Iraque,
Irão, Israel, Cisjordânia/Faixa de Gaza, Jordânia, Arábia Saudita, Kuwait, Barém, Catar, Emirados Árabes Unidos,
Omã, Iémen, Paquistão, Sri Lanca, Mianmar (Birmânia), Tailândia, Vietname, Indonésia, Filipinas, China, Coreia
do Norte, Hong Kong,
B09: Sudão, Mauritânia, Mali, Burquina Faso, Níger, Chade, Cabo Verde, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra
Leoa, Libéria, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benim, Nigéria, Camarões, República Centro-Africana, Guiné
Equatorial, São Tomé e Príncipe, Gabão, Congo, República Democrática do Congo, Ruanda, Burundi, Santa
Helena e dependências, Angola, Etiópia, Eritreia, Jibuti, Somália, Uganda, Tanzânia, Seicheles e dependências,
território britânico do Oceano Índico, Moçambique, Maurícia, Comores, Mayotte, Zâmbia, Malavi, África do
Sul, Lesoto.
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REGULAMENTO (CE) N.o 442/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que abre a destilação de crise referida no artigo 30.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do
Conselho para os vinhos de mesa em Portugal
de mercado, as regras de execução do Regulamento (CE)
n.o 1493/1999 que estabelece a organização comum do
mercado vitivinícola (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2786/2000 (4). Além
dos artigos deste regulamento que fazem referência à
medida de destilação prevista no artigo 30.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999, outras disposições do Regulamento (CE) n.o 1623/2000 são de aplicação, nomeadamente as disposições em matéria de entrega do álcool ao
organismo de intervenção e as relativas ao pagamento
de um adiantamento.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2826/
/2000 (2), e, nomeadamente, os seus artigos 30.o e 33.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 30.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 prevê
a possibilidade de abrir uma destilação de crise em caso
de perturbação excepcional do mercado provocada pela
existência de importantes excedentes. Esta medida pode
ser limitada a determinadas categorias de vinho e/ou a
determinadas zonas de produção e pode ser aplicada aos
vqprd a pedido do Estado-Membro.

(2)

O Governo português pediu a abertura de uma destilação de crise para os vinhos de mesa produzidos no seu
território.

(3)

A produção de vinhos de mesa em Portugal foi de 6,1
milhões de hectolitros em 1997/1998 e de 3,8 milhões
de hectolitros em 1998/1999. Em 1999/2000 elevou-se
a 7,8 milhões de hectolitros e em 2000/2001 a 5,6
milhões de hectolitros.

(4)

(5)

(6)

No início da campanha, as existências de vinhos de mesa
eram de 3,614 milhões de hectolitros, em 1998, e de
3,437 milhões de hectolitros, em 1999. Diminuíram
para 3,026 milhões de hectolitros em 2000. Em 2001
registaram um importante aumento para 4,039 milhões
de hectolitros, ou seja, cerca de 33 %. Este aumento das
existências teve uma influência negativa na evolução dos
preços, que diminuíram de cerca de 11 % no decorrer da
campanha em curso comparado com o mesmo período
da campanha precedente.
Atendendo a que as condições referidas no n.o 5 do
artigo 30.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 estão
preenchidas, é conveniente prever a abertura de uma
destilação de crise para um volume máximo de 450 000
hectolitros de vinhos de mesa. Este volume deverá
permitir reduzir as existências de vinhos de mesa para
um nível aceitável. A medida é aberta por um período
limitado, a fim de maximizar a sua eficácia. Não é
adequado fixar um limite máximo que cada produtor
pode fazer destilar porque as existências podem variar
sensivelmente de produtor para produtor e dependem
mais dos resultados das vendas do que da produção
anual de cada produtor.
O mecanismo a prever é o mecanismo estabelecido pelo
Regulamento (CE) n.o 1623/2000 da Comissão, de 25 de
Julho de 2000, que fixa, no respeitante aos mecanismos

(1) JO L 179 de 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 de 23.12.2000, p. 2.

(7)

É necessário fixar o preço de compra a pagar pelo
destilador ao produtor a um nível que permita remediar
os problemas, permitindo que os produtores beneficiem
da possibilidade oferecida por esta medida. Por outro
lado, não é oportuno fixar este preço a um nível que
prejudique a aplicação da medida de destilação do artigo
29.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999.

(8)

O produto proveniente da destilação de crise só pode ser
um álcool em bruto ou neutro a entregar obrigatoriamente ao organismo de intervenção a fim de evitar a
perturbação do mercado de álcool de boca alimentado,
em primeiro lugar, pela destilação do artigo 29.o do
Regulamento (CE) n.o 1493/1999.

(9)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A destilação de crise, referida do artigo 30.o do Regulamento
(CE) n.o 1493/1999, é aberta para uma quantidade máxima de
450 000 hectolitros de vinhos de mesa em Portugal.
Artigo 2.o
Além das disposições do Regulamento (CE) n.o 1623/1999 que
fazem referência ao artigo 30.o do Regulamento (CE) n.o 1493/
/1999, as disposições seguintes do Regulamento (CE) n.o 1623/
/2000 são igualmente de aplicação para a referida medida no
presente regulamento:
— as disposições do n.o 5 do artigo 62.o para o pagamento do
preço pelo organismo de intervenção referido no n.o 2 do
artigo 6.o,
— as disposições dos artigos 66.o e 67.o no que diz respeito ao
adiantamento referido no n.o 2 do artigo 6.o
(3) JO L 194 de 31.7.2000, p. 45.
(4) JO L 323 de 20.12.2000, p. 4.
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Artigo 3.o
Cada produtor pode subscrever um contrato referido no artigo
65.o do Regulamento (CE) n.o 1623/2000 a partir de 5 de
Março de 2001 e até 12 de Abril de 2001. O contrato é
acompanhado da prova da constituição de uma garantia igual a
5 euros por hectolitro. Estes contratos não podem ser transferidos.
Artigo 4.o
1.
O Estado-Membro determina a taxa de redução a aplicar
aos contratos mencionados, caso o volume global dos
contratos apresentados exceda o volume estabelecido no artigo
1.o
2.
O Estado-Membro toma as disposições administrativas
necessárias para aprovar, o mais tardar em 27 de Abril de
2001, os contratos mencionados com a indicação da taxa de
redução aplicada e o volume de vinho aceite por contrato, bem
como a possibilidade para o produtor de rescindir o contrato
em caso de redução. O Estado-Membro comunica à Comissão,
antes de 4 de Maio de 2001, os volumes dos vinhos que
constam dos contratos aprovados.
3.
As entregas dos vinhos na destilaria devem ser feitas, o
mais tardar, em 30 de Junho de 2001. O álcool produzido deve
ser entregue ao organismo de intervenção o mais tardar em 30
de Novembro de 2001.
4.
A garantia é liberada proporcionalmente às quantidades
entregues quando o produtor faz prova da entrega na destilaria.
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5.
Se nenhuma entrega for efectuada nos prazos previstos a
garantia é executada.
6.
O Estado-Membro pode limitar o número de contratos
que um produtor pode subscrever para a operação de destilação em causa.
Artigo 5.o
O preço mínimo de compra do vinho entregue à destilação, a
título do presente regulamento, é igual a 1,914 euros por
% vol e por hectolitro.
Artigo 6.o
1.
O destilador entrega ao organismo de intervenção o
produto proveniente da destilação. Este produto tem um título
alcoométrico de pelo menos 92 % vol.
2.
O preço a pagar ao destilador pelo organismo de intervenção para o álcool em bruto entregue é de 2,2812 euros por
% vol por hectolitro. O destilador pode receber um adiantamento sobre este montante de 1,1222 euros por % vol por
hectolitro. Neste caso, o preço é diminuído do montante do
adiantamento.
Artigo 7.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 5 de Março de 2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 443/2001 DA COMISSÃO
de 2 de Março de 2001
que altera o Regulamento (CE) n. 2728/2000 que abre a destilação de crise referida no artigo 30.o
do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do Conselho em determinadas regiões vinícolas da Alemanha
o

volume máximo de 1 milhão de hectolitros e a actualidade. De acordo com esta avaliação, seria mais adequado
fixar esse volume, no actual período da campanha em
curso, em 500 000 hectolitros.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2826/
/2000 (2), e, nomeadamente, os seus artigos 30.o e 33.o,

(5)

Justifica-se também adaptar as diferentes datas que
contam do regulamento para o período de subscrição
dos contratos, para a aprovação desses contratos e para
a comunicação à Comissão do volume dos vinhos que
constam dos contratos.

Considerando o seguinte:

(6)

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

O Regulamento (CE) n.o 2728/2000 da Comissão (3)
abriu a destilação de crise do artigo 30.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 para uma quantidade
máxima de 1 milhão de hectolitros de vinhos de mesa
brancos e de vqprd brancos, provenientes de todas as
castas em determinadas regiões vitícolas da Alemanha.

(1)

De acordo com as informações recebidas das autoridades
alemãs, nenhum contrato de destilação foi subscrito até
31 de Janeiro de 2001 entre produtores e destiladores. A
ausência de destilarias nas regiões de produção dos
vinhos, tendo como consequência custos de transporte
elevados, impediu os destiladores, que possuem instalações de dimensões modestas, de subscreverem contratos
no âmbito das margens impostas pelos preços fixados
pelos artigos 5.o e 6.o do Regulamento (CE) n.o 2728/
/2000.

(2)

A fim de tornar ainda possível a aplicação da medida de
destilação de crise na Alemanha, propõe-se permitir que
as autoridades abrangidas derroguem o disposto no n.o 6
do artigo 65.o do Regulamento (CE) n.o 1623/2000 da
Comissão, de 25 de Julho de 2000, que fixa as regras de
execução do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola,
no respeitante aos mecanismos de mercado (4), com a
última redacção que foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2786/2000 (5), que fixa as condições de pagamento
do preço mínimo ao produtor. Em vez de aplicar este
preço a uma mercadoria a granel à saída da exploração
do produtor, a derrogação poderia permitir que as autoridades alemãs previssem a sua aplicação a mercadoria
franco nas instalações do destilador.

(3)

As autoridades alemãs procederam igualmente a uma
reavaliação da situação do mercado entre o momento de
pedido inicial de abertura da destilação de crise para um

(4)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

179
328
316
194
323

de
de
de
de
de

14.7.1999, p. 1.
23.12.2000, p. 2.
15.12.2000, p. 14.
31.7.2000, p. 45.
20.12.2000, p. 4.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 2728/2000 é alterado do seguinte
modo:
1. No artigo 1.o, o volume de «1 milhão de hectolitros» é
substituído pelo volume de «500 000 hectolitros».
2. No artigo 3.o, a data de «16 de Dezembro de 2000» é
substituída pela data de «5 de Março de 2001» e a data de
«31 de Janeiro de 2001» é substituída pela data de «6 de
Abril de 2001».
3. No n.o 2 do artigo 4.o, a data de «15 de Fevereiro de 2001» é
substituída pela data de «20 de Abril de 2001» e a data de
«20 de Fevereiro de 2001» é substituída pela data de «27 de
Abril de 2001».
4. Ao artigo 5.o é aditada a seguinte frase:
«Em derrogação do n.o 6 do artigo 65.o do Regulamento
(CE) n.o 1623/2000, as autoridades alemãs podem permitir,
se necessário para garantir a aplicação da medida, que o
preço acima referido se aplique a uma mercadoria a granel,
franco nas instalações do destilador.».

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 5 de Março de 2001.

3.3.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Março de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 26 de Fevereiro de 2001
que nomeia um membro efectivo e um membro suplente neerlandeses do Comité das Regiões
(2001/173/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, e, nomeadamente o seu artigo 263.o,
Tendo em conta a Decisão do Conselho de 26 de Janeiro de 1998 (1) que nomeia os membros efectivos e
os membros suplentes do Comité das Regiões,
Considerando que vagaram no Comité das Regiões um lugar de membro efectivo e um lugar de membro
suplente, na sequência das renúncias de A.G.J.M. ROMBOUTS, membro efectivo, e de Mathilde VAN DEN
BRINK, membro suplente, das quais foi dado conhecimento ao Conselho respectivamente em 21 de
Setembro de 2000 e 6 de Fevereiro de 2001;
Tendo em conta a proposta do Governo neerlandês,
DECIDE:

Artigo único
O Sr. W. ZWANN é nomeado membro efectivo do Comité das Regiões, em substituição de A.G.J.M.
ROMBOUTS, e o Sr. VERKERK é nomeado membro suplente do Comité das Regiões, em substituição de
Mathilde VAN DEN BRINK, pelo período remanescente dos seus mandatos, ou seja, até 25 de Janeiro de
2002.
Feito em Bruxelas, em 26 de Fevereiro de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
A. LINDH

(1) JO L 28 de 4.2.1998, p. 19.
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DECISÃO DO CONSELHO
de 26 de Fevereiro de 2001
que nomeia um membro britânico do Comité Económico e Social
(2001/174/CE, Euratom)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, e, nomeadamente o seu artigo 258.o,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, e, nomeadamente o
seu artigo 166.o,
Tendo em conta a Decisão do Conselho, de 15 de Setembro de 1998, que nomeia os membros do Comité
Económico e Social para o período compreendido entre 21 de Setembro de 1998 e 20 de Setembro de
2002 (1),
Considerando que vagou um lugar de membro do citado Comité na sequência da renúncia de Tom
JENKINS, comunicada ao Conselho em 17 de Dezembro de 1999,
Tendo em conta as candidaturas apresentadas pelo Governo Britânico,
Obtido o parecer da Comissão das Comunidades Europeias,
DECIDE:

Artigo único
David FEICKERT é nomeado membro do Comité Económico e Social, em substituição de Tom JENKINS
pelo período remanescente do seu mandato, que termina em 20 de Setembro de 2002.
Feito em Bruxelas, em 26 de Fevereiro de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
M. WINBERG

(1) JO L 257 de 19.9.1998, p. 37.
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DECISÃO DO CONSELHO
de 26 de Fevereiro de 2001
que nomeia um membro português do Comité Económico e Social
(2001/175/CE, Euratom)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, e, nomeadamente o artigo 258.o,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, e, nomeadamente o
seu artigo 166.o,
Tendo em conta a Decisão do Conselho, de 15 de Setembro de 1998, que nomeia os membros do Comité
Económico e Social para o período que vai de 21 de Setembro de 1998 a 20 de Setembro de 2002 (1),
Considerando que vagou um lugar de membro do citado Comité na sequência da renúncia de Manuel
António ARAÚJO DOS SANTOS, comunicada ao Conselho em 14 de Setembro de 2000;
Tendo em conta as candidaturas apresentadas pelo Governo português,
Obtido o parecer da Comissão das Comunidades Europeias,
DECIDE:

Artigo único
Alfredo Manuel VIEIRA CORREIA é nomeado membro do Comité Económico e Social, em substituição de
Manuel António ARAÚJO DOS SANTOS pelo período remanescente do seu mandato, que termina em 20
de Setembro de 2002.
Feito em Bruxelas, em 26 de Fevereiro de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
A. LINDH

(1) JO L 257 de 19.9.1998, p. 37.
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 21 de Dezembro de 2000
relativa a um processo de aplicação do artigo 86.o do Tratado CE, respeitante à prestação em Itália
de novos serviços postais que garantem a entrega em data ou hora certas
[notificada com o número C(2000) 4067]
(Apenas faz fé o texto em língua italiana)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/176/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo
86.o,
Após ter dado às autoridades italianas, por carta de 16 de Maio de 2000, e ao operador postal histórico, a
Poste Italiane SpA., por carta de 30 de Maio de 2000, a possibilidade de apresentarem as suas observações
sobre as acusações formuladas pela Comissão relativamente ao n.o 4 do artigo 4.o do Decreto Legislativo
n.o 261, de 22 de Julho de 1999,
Considerando o seguinte:

I. OS FACTOS

A. A medida estatal em questão
(1)

Em 6 de Agosto de 1999, entrou em vigor o Decreto Legislativo n.o 261, de 22 de Julho de 1999 (1)
(a seguir denominado o «decreto»). O n.o 1 do artigo 4.o do decreto define a área reservada ao
operador público, Poste Italiane SpA (a seguir designado «PI»), como:
«a recolha, o transporte, a triagem, e a distribuição de envios postais a nível interno e transfronteiras, inclusivamente através de entrega expressa, cujo preço seja inferior ao quíntuplo da tarifa
pública aplicada a um envio postal do primeiro escalão de peso da categoria normalizada mais
rápida, na condição de o seu peso ser inferior a 350 gramas.».

(2)

O n.o 4 do artigo 4.o estabelece:
«relativamente à fase de entrega, incluem-se entre os envios postais referidos no n.o 1 os envios
produzidos por tecnologias telemáticas.».

(3)

A entrega de envios postais constituídos mediante tecnologias «telemáticas» faz parte do chamado
serviço de «correio electrónico híbrido». O direito exclusivo conferido à PI pelo n.o 4 do artigo 4.o do
Decreto n.o 261/99 inclui todas as entregas dos envios postais realizadas através de meios telemáticos, independentemente do facto de estes apresentarem ou não um valor acrescentado em relação
ao serviço de entrega tradicional e prescindindo do facto de a PI fornecer ou não o mesmo serviço de
entrega com valor acrescentado. Desta forma, excluiu-se a possibilidade de os operadores privados
satisfazerem o pedido específico de semelhantes tipos de entrega com valor acrescentado.

(1) Título completo: Decreto Legislativo n.o 261 de 22 de Julho de 1999, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, série
geral, n.o 182.
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Antes da entrada em vigor do n.o 4 do artigo 4.o, nenhuma medida estatal garantia à PI direitos
especiais ou exclusivos para qualquer das fases do serviço de correio electrónico híbrido. Os Decretos
Ministeriais n.os 333, de 24 de Junho de 1987 (1), n.o 269, de 29 de Maio de 1988 (2) e n.o 260, de 7
de Agosto de 1990 (3), que constituem a base jurídica para a introdução em Itália de um serviço de
correio electrónico híbrido do operador postal histórico não sujeitaram a uma reserva a fase de
entrega deste serviço. Em virtude do n.o 19 do artigo 2.o da Lei n.o 662 de 1996 (4), todos os serviços
postais não explicitamente reservados pela lei ao operador postal histórico foram abertos à concorrência.
B. Serviços relevantes

(5)

O serviço postal universal oferecido pela PI em Itália inclui:
— um serviço de correio normal. Este serviço tem o objectivo de entrega não vinculativo de J+3
para 80 %, de J+4 para 90 % e de J+5 para 99 % dos envios postais,
— o serviço de correio electrónico híbrido normal. O objectivo de entrega é idêntico ao do serviço
de correio normal,
— um serviço de correio registado. Este serviço caracteriza-se pelo mesmo objectivo de entrega não
vinculativo do serviço de correio normal. Segundo a PI, o serviço de correio registado inclui duas
tentativas de entrega, um sistema de seguimento e controlo da correspondência durante o
percurso («tracking and tracing»), a possibilidade de mudar o destinatário durante a expedição e um
sistema de certificação electrónica da entrega,
— um serviço de correio prioritário (5). Para os destinos urbanos este serviço caracteriza-se por um
objectivo de entrega não vinculativo de J+1 para 80 %, de J+2 para 90 % e de J+3 para 99 % dos
envios postais. Para os destinos não urbanos caracteriza-se por um objectivo não vinculativo de
entrega de J+2 para 85 %, de J+3 para 95 % e de J+4 para 99 % dos envios postais. Segundo a PI,
o serviço de correio prioritário em Itália permite mudar o destino ou o destinatário durante o
percurso, a notificação de alterações de endereço do destinatário ou da impossibilidade de
identificar um novo endereço.

(6)

Os operadores privados começaram a oferecer à clientela de empresas novos pacotes de serviços de
gestão da correspondência em «outsourcing». Estes serviços incluem a produção, preparação, encaminhamento e entrega de envios postais sensíveis ao factor tempo. No âmbito dos serviços em
«outsourcing» mais avançados, a recolha, a triagem e o encaminhamento dos dados são efectuados
electronicamente, enquanto a entrega, depois da fase de impressão é efectuada de forma física. O
serviço de correio electrónico híbrido organiza o processo de produção por forma a reduzir a
necessidade de transporte físico da correspondência antes que esta seja impressa e entregue. O pacote
de «outsourcing» da correspondência permite uma maior velocidade e fiabilidade na fase de entrega,
graças a dois serviços fundamentais:
— entrega garantida num dia pré-estabelecido (entrega «em data certa»), ou
— entrega garantida num horário pré-estabelecido (entrega «em hora certa»).

(7)

O pagamento do serviço de entrega em data ou hora certas depende de a entrega ter efectivamente
ocorrido na data ou hora pré-estabelecidas. A empresa prestadora do serviço compromete-se a
garantir que a entrega ocorra numa data ou hora certas, pelo menos na totalidade do território de
uma região italiana.

(8)

Entre as variantes destes dois serviços fundamentais existem os seguintes serviços: 1) um serviço que
fornece a entrega em data ou hora certas com base numa sequência pré-determinada pelo cliente; 2)
em caso de não entrega no primeiro destino, tentativas de entrega em data certa em (um ou mais)
destinos alternativos. Os serviços seguintes são em geral associados ao serviço de entrega em data ou
hora certas: 1) um sistema de seguimento e controlo da correspondência durante o percurso
(«tracking and tracing»), quer na fase electrónica, quer na fase de entrega física; 2) a confirmação
electrónica da entrega ocorrida na data ou hora pré-estabelecidas; 3) arquivamento electrónico da
confirmação da entrega; 4) arquivamento electrónico dos avisos de não entrega; 5) tentativa de
localização de um novo endereço do destinatário; e 6) actualização constante das listas de endereços
preparadas especificamente para o cliente. Em certos casos é também oferecida a possibilidade de
verificação da resposta do destinatário (por exemplo, recolha do pagamento no momento da
recepção do aviso de pagamento de apólices de seguros).

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

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana de 8 de Agosto de 1987, n.o 184.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana de 15 de Julho de 1988, n.o 165.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana de 18 de Setembro de 1990, n.o 218.
Lei n.o 23 de Dezembro de 1996, n.o 62, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana de 28 de Dezembro de 1996,
n.o 303.
(5) O serviço postal prioritário foi introduzido por um Decreto Ministerial de 24 de Maio de 1999, Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana de 13 de Junho de 1999, n.o 128.
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(9)

Os bancos, as companhias de seguros ou outras empresas procuram serviços de entrega que
garantam a data ou a hora de entrega para determinados envios postais particularmente sensíveis ao
factor tempo. Estes envios postais incluem os documentos sujeitos a um prazo legal, as comunicações relativas a pagamentos com prazos a vencer (em relação a uma série de títulos de crédito, como
as letras, as livranças ou as cartas de crédito), as ofertas a tempo determinado para a aquisição de
uma série de produtos e serviços financeiros ou de seguros, as actualizações de última hora das
contas bancárias, as comunicações de pagamento de apólices de seguros, as ofertas promocionais de
duração determinada relativas ao lançamento de produtos. Os envios postais sensíveis ao factor
tempo perdem o seu valor se for ultrapassado o prazo legal de resposta, se for ultrapassado o prazo
para a eventual adesão à oferta ou se a manifestação a que a carta se referia ocorrer entretanto. Por
conseguinte, os clientes precisam de ter a certeza que o envio postal sensível ao factor tempo é
entregue exactamente na data ou hora pré-estabelecidas.

(10)

Os operadores privados em Itália criaram a infra-estrutura necessária para prestar o serviço de
correio electrónico híbrido em «outsourcing» numa parte significativa do território nacional. Actualmente, a sua infra-estrutura de entrega abrange diversas regiões e cerca de 40 % do território italiano.
Assim que o volume crítico seja atingido, esta estrutura será largada até abranger a totalidade do
território nacional. O acesso à rede de entrega do operador público não oferece a possibilidade de
garantir uma entrega em data ou hora certas. A razão desta situação consiste no facto de os serviços
de entrega prestados pelo operador público não atingirem o nível de qualidade do serviço necessário.
C. O procedimento

(11)

Em 16 de Maio de 2000, a Comissão deu início a um procedimento de infracção contra a Itália por
violação do artigo 86.o, em articulação com o artigo 82.o do Tratado CE, e convidou o Governo
italiano a comunicar, no prazo de dois meses a contar da recepção da notificação, as medidas que
tencionava adoptar para pôr fim às infracções, ou as observações relativas às questões levantadas na
carta de notificação. O Governo italiano apresentou as suas observações em 26 de Julho de 2000; a
PI, que tinha sido convidada a apresentar as suas observações em 30 de Maio de 2000, respondeu
em 14 de Julho de 2000. Antes de dar início ao procedimento, a Comissão realizou diversas reuniões
com o Governo italiano e com a PI, a fim de discutir os problemas relativos ao n.o 4 do artigo 4.o do
Decreto n.o 261/99. Em especial, em 23 de Fevereiro e em 28 de Março de 2000, realizaram-se
reuniões conjuntamente com o Governo italiano e com a PI. Em 13 de Março de 2000, realizou-se
uma reunião posterior com a PI. As questões levantadas na notificação foram objecto de discussão
numa outra reunião, realizada em conjunto com o Governo italiano e com a PI, em 11 de Setembro
de 2000. Em 23 de Outubro de 2000, realizou-se uma nova reunião com o Governo italiano. Em 11
de Outubro de 2000, realizou-se uma reunião apenas com os representantes da PI. A pedido da PI, a
Comissão prorrogou por várias vezes o prazo para apresentação das observações à carta de
notificação. Além disso, foi concedida à PI a oportunidade de apresentar observações suplementares,
que viriam a ser recebidas em 28 de Outubro de 2000 e em 30 de Outubro de 2000. Em 15 de
Novembro, a PI apresentou igualmente um parecer legal.
II. APRECIAÇAO JURÍDICA

Artigo 86.o
(12)

O n.o 1 do artigo 86.o do Tratado estabelece que, no que respeita às empresas públicas e às empresas
a que concedam direitos especiais ou exclusivos, os Estados-Membros não tomarão nem manterão
qualquer medida contrária ao disposto no Tratado, designadamente às regras relativas à concorrência. A PI é uma empresa pública na acepção do n.o 1 do artigo 86.o do Tratado, na medida em
que é totalmente propriedade do Estado italiano. Além disso, por força do artigo 4.o do decreto, o
Estado italiano conferiu à PI direitos exclusivos.

(13)

O n.o 1 do artigo 86.o do Tratado proíbe os Estados-Membros de colocar, por via legislativa,
regulamentar ou administrativa, as empresas públicas e as empresas a que concedam direitos
especiais ou exclusivos numa situação em que as referidas empresas não poderiam elas próprias
colocar-se através de comportamentos autónomos sem violar o artigo 82.o (1). Consequentemente, o
n.o 3 do artigo 86.o autoriza a Comissão a «dirigir... as... decisões adequadas» aos Estados-Membros
quando a Comissão identificar uma medida estatal adoptada ou mantida em violação do artigo do
n.o 1 do artigo 86.o, em articulação com o disposto no artigo 82.o

(1) Ver processo C-18/88, Régie des télégraphes et des téléphones/GB-Inno, Col. 1991, p. I-5941, ponto 20 e processo
C-320/91, Corbeau, Col. 1993, p. I-2533, ponto 12.
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(14)

Da redacção do n.o 3 do artigo 86.o do Tratado e da rácio das disposições deste artigo conclui-se que
a Comissão pode empreender qualquer acção que considere necessária para salvaguardar a aplicação
das normas em matéria de concorrência (1). A Comissão dispõe do poder discricionário de apreciar a
oportunidade de iniciar uma acção contra um Estado-Membro ao abrigo do artigo 226.o ou do n.o 3
do artigo 86.o do Tratado (2). Além disso, se a Comissão considerar necessário, a fim de tutelar as
normas em matéria de concorrência, pode intervir ao abrigo do n.o 3 do artigo 86.o, bem como do
artigo 226.o (3). De resto, o Governo italiano não pode defender que a acção da Comissão relativa ao
n.o 4 do artigo 4.o do decreto se deveria basear unicamente no artigo 226.o e que este procedimento
constitui uma lex specialis em relação ao procedimento previsto no n.o 3 do artigo 86.o

(15)

Em primeiro lugar, o procedimento iniciado nos termos do n.o 3 do artigo 86.o do Tratado
salvaguarda plenamente o direito de defesa dos Estados-Membros (4). O procedimento é iniciado com
o envio de uma carta de notificação ao Estado-Membro interessado, ao qual é dada a oportunidade
de se pronunciar no prazo de dois meses. A Comissão só pode adoptar a decisão prevista no n.o 3 do
artigo 86.o após ter apreciado as observações apresentadas pelo Estado-Membro interessado no
referido prazo (5). Além disso, sem que existisse qualquer obrigação jurídica nesse sentido, no caso
em apreço, o prazo de dois meses foi repetidamente prorrogado, a fim de dar, tanto à PI, como ao
Governo italiano novas oportunidades para apresentar os seus argumentos. Por fim, qualquer decisão
da Comissão é sujeita à apreciação dos tribunais comunitários. O controlo por parte dos tribunais
comunitários de todas as medidas adoptadas pela Comissão em aplicação do n.o 3 do artigo 86.o
garante a manutenção do equilíbrio entre as instituições. Ao contrário do que foi afirmado pela PI, o
procedimento nos termos do n.o 3 do artigo 86.o, não altera o equilíbrio institucional entre os
Estados-Membros, o Conselho e a Comissão.

A. Os mercados relevantes

(16)

Os dois mercados relevantes para efeitos da presente decisão são: 1) o mercado do serviço de entrega
não tradicional, que inclui a referida garantia de entrega em data ou hora certas e 2) o mercado do
serviço de entrega tradicional, que contempla objectivos de entrega, mas que não oferece qualquer
segurança nem garantia em relação à data ou hora exactas de entrega.

(17)

O serviço que garante a entrega em data ou hora certas diverge de forma significativa do serviço de
entrega tradicional do ponto de vista 1) das respectivas características e 2) das necessidades a que dá
resposta:

1. O serviço de entrega tradicional não oferece qualquer garantia em relação à data ou hora em que
o envio postal é entregue (6). O serviço de entrega tradicional caracteriza-se por objectivos de
entrega gerais que não especificam nunca a data ou a hora exactas de entrega. O serviço de
entrega tradicional não oferece garantias quanto à data ou hora precisas de entrega do envio
postal.

2. O serviço de entrega tradicional não pode satisfazer a referida procura de entrega em data ou
hora certas. Os dois serviços não são intersubstituíveis. Como acima sublinhado, as entregas em
data ou hora certas destinam-se a satisfazer as necessidades peculiares da clientela de empresas,
(1) Ver processo T-266/97, Vaamse Televisie Maatschappij NV, ponto 75.
(2) Conclusões do Advogado-Geral Mischo, depositadas em 19 de Outubro de 2000 no processo C-163/99, República
Portuguesa/Comissão, ponto 46. Ver também processo C-202/88, França/Comissão, Col. 1991, p. I-1223.
(3) Ver processos reunidos C-48/90 e C-66/90, Países Baixos/Comissão, Col. 1992, p. I-627; pontos 33-35.
4
( ) Ver processos reunidos C-48/90 e C-66/90, Países Baixos/Comissão, Col. 1992, p. I-627; pontos 33-35 e 37.
(5) Ver processos reunidos C-48/90 e C-66/90, Países Baixos/Comissão, Col. 1992, p. I-627, pontos 33-35 e 37.
(6) Além disso, o serviço de entrega tradicional não fornece as referidas variantes destas duas garantias fundamentais ou
seja: 1) a entrega em data ou hora certas com base na sequência pré-determinada pelo cliente; 2) em caso de não
entrega no primeiro destino, a entrega em data certa e em (um ou mais) destinos alternativos. A partir do momento
em que os serviços são variantes dos dois serviços principais, ou seja, a entrega em data ou hora certas, a sua
presença, em suplemento à entrega em data ou hora certas não é um pré-requisito para efeitos de distinguir os
serviços de entregas tradicionais dos não tradicionais.
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que precisa que determinados envios postais, sensíveis ao factor tempo, sejam entregues numa
data ou numa hora precisas. O serviço de entrega tradicional, por outro lado, satisfaz as
exigências da generalidade dos utentes, para os quais não é relevante o dia ou a data de entrega da
correspondência (1).
(18)

A partir do momento em que estes dois tipos de serviços de entrega apresentam características
diferentes e satisfazem necessidades significativamente diferentes, não é correcta a argumentação da
PI, segundo a qual o serviço de entrega em data ou hora certas seria uma mera «evolução» e
«adaptação» do serviço de entrega tradicional (2). Além disso, ao contrário do que foi afirmado pelo
PI, a «plataforma» utilizada para realizar o envio de correspondência não foi utilizada como critério
para definir o mercado. A distinção entre serviço de entrega tradicional e serviço de entrega em data
ou hora certas baseia-se nas características diferentes e nas exigências diferentes que os dois serviços
satisfazem, não dependendo do facto de o envio da correspondência ser recolhido e encaminhado
fisicamente ou electronicamente. Por conseguinte, o Governo italiano e a PI não têm razão quando
afirmam que a definição da Comissão de mercado relevante se baseia na modalidade de realização do
envio de correspondência.

(19)

A PI defende que não existe uma verdadeira procura de serviços de entrega em data ou hora
certas (3). Contudo, os operadores privados efectuaram investimentos para realizarem a infra-estrutura necessária, com o objectivo de fornecerem o serviço de correio electrónico híbrido com entrega
em data ou hora certas. Este facto demonstra que estes operadores reconheceram a existência da
procura de um serviço de entrega em data ou hora certas. Além disso, o facto de os bancos e
companhias de seguros poderem ser mais sensíveis ao preço do que ao factor tempo em relação a
determinados tipos de envios postais normalizados (4) não exclui que estas entidades sejam, por
outro lado, particularmente sensíveis aos tempos de entrega em relação aos envios postais específicos
a que foi feita referência anteriormente.

(20)

Por fim, o serviço de entrega em data ou hora certas distingue-se também da entrega «com
marcação» que a PI afirma estar incluído no serviço «Postacelere» (5). A PI descreve esta prestação
como um serviço de entrega «ad hoc» para envios de correio individuais e fora do percurso habitual
de entrega do carteiro (6). Segundo a PI, o carteiro, assim que a correspondência chega ao centro de
triagem, fixa um encontro prévio com o destinatário, por forma a estabelecer uma data e uma hora
de entrega convenientes para as duas partes (7). É portanto evidente que este serviço diverge
fundamentalmente do serviço de entrega em data ou hora certas sob diversos aspectos:
— o carteiro só fixa um «encontro» quando o envio postal chega ao centro de triagem. A entrega «ad
hoc» não altera o facto de este serviço, como todos os outros serviços prestados pela PI acima
referidos, ser caracterizado por objectivos de entrega e não pela garantia que a entrega ocorra
efectivamente na data ou hora pré-estabelecidas. Um sistema com objectivos de entrega não
vinculativos é substancialmente diferente da garantia que os envios postais sejam entregues numa
data ou hora precisas e pré-estabelecidas (8),
— o pagamento do serviço «Postacelere» não é condicionado ao resultado da efectiva entrega na data
ou hora garantidas. Nenhum serviço de entrega tradicional na Europa, incluindo a Itália,
condicionam o pagamento ao resultado de a entrega ocorrer efectivamente na data ou hora
pré-estabelecidas.

(1) Como já indicado, os seguintes serviços são normalmente associados ao serviço de entrega em data ou horas certas:
1) um sistema de seguimento e controlo da correspondência durante o percurso («tracking and tracing»), tanto na fase
electrónica, como na fase de entrega física; 2) relatório electrónico da entrega ocorrida em data ou hora pré-estabelecidas; 3) arquivamento electrónico dos relatórios de entrega; 4) arquivamento electrónico dos relatórios de não
entrega; 5) tentativa de localizar o novo endereço do destinatário; e 6) actualização constante das listas de endereços
preparadas especificamente para o cliente. Em certos casos, é também oferecida a possibilidade de verificar a resposta
do destinatário (por exemplo, a recolha de um pagamento no momento da recepção de um aviso de pagamento de
apólices de seguro). Enquanto estas características de serviço adicionais são normalmente associadas às entregas em
data ou hora certas e facilitam a oferta de entregas caracterizadas por esta garantia, a sua presença não é por si um
pré-requisito para distinguir o serviço de entrega tradicional do não tradicional.
(2) Ver as observações da Poste Italiane de 15 de Novembro de 2000, p. 7.
3
( ) Ver anexo 2 das observações da Poste Italiane de 11 de Outubro de 2000, p. 2.
(4) Ver anexo 2 das observações da Poste Italiane de 11 de Outubro de 2000, p. 2.
(5) Ver anexo 3 das observações da Poste Italiane de 11 de Outubro de 2000 e p. 4 nota 1 das observações da Poste
Italiane de 28 de Outubro de 2000.
(6) Ver anexo 3 das observações da Poste Italiane de 11 de Outubro de 2000, p. 3. A própria Poste Italiane afirmou que
este serviço não é «universal».
(7) Ver anexo 1 das observações da Poste Italiane de 28 de Outubro de 2000, p. 4.
8
( ) O próprio Governo italiano afirma que os serviços postais são fundamentalmente baseados em objectivos de entrega e
não em garantias contratuais. Nenhum banco estaria interessado num serviço de entrega em data ou hora certas
garantidas.
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Em virtude destas considerações, os serviços de entrega não tradicional podem ser diferenciados pelo
facto de garantirem contratualmente a entrega em data ou hora certas. Estes aspectos permitem
identificar um mercado diferente do serviço de entrega tradicional, que não fornece, nem garante, a
entrega em data ou hora certas. Com base numa distinção clara deste tipo entre serviços de entrega
tradicionais e não tradicionais, a PI não pode defender que os operadores privados fazem publicidade
ao serviço de entrega em data ou hora certas apenas como «cobertura» para a prestação de serviços
tradicionais (1).
B. A dimensão geográfica dos mercados relevantes

(22)

A dimensão geográfica dos mercados relevantes corresponde a todo o território do Estado italiano.
Com efeito, é este o âmbito de cobertura geográfica do monopólio sobre o serviço de correio
normal, que compreende a fase de entrega do serviço de correio electrónico híbrido, abrangida pela
reserva prevista no n.o 4 do artigo 4.o do decreto.
C. A posição dominante

(23)

O artigo 4.o do decreto confere ao operador postal público o referido direito exclusivo para a
totalidade do território italiano. Por conseguinte, o titular deste direito exclusivo detém uma posição
dominante em relação ao serviço coberto pela exclusividade. Segundo a jurisprudência do Tribunal
de Justiça, uma empresa beneficiária de um monopólio legal num determinado mercado ocupa uma
posição dominante nesse mercado na acepção do artigo 82.o do Tratado (2). Além disso, o território
de um Estado-Membro abrangido por esse monopólio pode constituir uma parte substancial do
mercado comum (3).
D. O abuso de posição dominante

(24)

Segundo o Tribunal de Justiça, constitui abuso na acepção do artigo 82.o do Tratado, o facto de uma
empresa beneficiária de uma posição dominante num determinado mercado se reservar, sem
necessidade objectiva, o exercício de outras actividades pertencentes a um mercado separado e
diferente (4), ainda que tais actividades possam ser exercidas por uma terceira empresa no âmbito das
suas actividades num mercado próximo, embora diferente (5).

(25)

Baseando-se na articulação dos artigos 86.o e 82.o do Tratado, o Tribunal de Justiça considerou
igualmente que o alargamento de um monopólio a um mercado próximo e concorrencial, sem uma
justificação objectiva, é proibido enquanto tal pelo n.o 1 do artigo 86.o, em articulação com o artigo
82.o, se este alargamento for o efeito de uma medida estatal (6).

(26)

A PI declarou que não oferece, actualmente, um serviço de entrega que garanta com certeza a data
ou hora de entrega (7). Não obstante, a medida estatal que reserva um mercado contíguo, embora
diferente, viola o n.o 1 do artigo 86.o, em articulação com o artigo 82.o, independentemente do facto
de o operador público estar já ou não a operar nesse mercado distinto:
— na medida em que o alargamento da área reservada ao serviço de entrega em data ou hora certas
induza a PI a prestar esta modalidade de entrega, o n.o 4 do artigo 4.o do decreto implica o
alargamento da posição dominante da PI do mercado do serviço de entrega tradicional ao
mercado contíguo, embora diferente, da entrega em data ou hora certas,
— na medida em que a PI não oferece o serviço de entrega em data ou hora certas, o n.o 4 do artigo
4.o do decreto induz a PI, mediante o simples exercício de direito exclusivo, a limitar a oferta do
serviço em questão, uma vez que impede que os operadores privados tenham a possibilidade de
satisfazer a procura específica de entrega garantida em data ou hora certas (8).

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

Ver anexo 3 das observações apresentadas em 11 de Outubro de 2000.
Ver processo C-320/91, Corbeau, Col. 1993, p. 9.
Ver processo C-41/90, Höffner, Col. 1991, p. I-1979, ponto 28 e C-260/89, ERT, Col. 1991, p. I-2925, ponto 31.
Ver processo C-320/91, Corbeau, Col. 1993, p. I-2533, ponto 19.
Ver processo 311/84, CBEM, Co1.1985, p. 3261.
Ver processo C-18/88, Régie des télégraphes et des téléphones/GB-Inno, Col.1991, p. I-5941 ponto 24.
Nas observações apresentadas em 11 de Outubro de 2000, a PI contesta que exista uma procura de serviços de
entregas em data ou hora certas e, consequentemente, que haja um mercado para estes serviços. Segundo a PI, os
bancos e as companhias de seguros não requerem entregas em data certa, mas sim entregas por um bom preço (Ver
anexo 2 das observações de 11 de Outubro de 2000, p. 1 e 2). Além disso, no anexo 3 das observações de 11 de
Outubro de 2000, a PI apresenta uma lista de todos os serviços de entrega (reservados e não reservados) que pode
prestar. Nessa lista não figuram as entregas em data ou hora certas.
8
( ) Ver processo C-41/90, Höffner, Col. 1991, p. I-1979, ponto 31.

3.3.2001

3.3.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(27)

Não é relevante estabelecer se a fase de entrega do serviço de correio electrónico híbrido se
encontrava ou não aberta à concorrência antes da entrada em vigor do n.o 4 do artigo 4.o do decreto.
Mesmo que a entrega do serviço de correio electrónico híbrido fosse sujeita a reserva antes da
entrada em vigor do n.o 4 do artigo 4.o do decreto, o que não é possível concluir da legislação
italiana referida, o n.o 4 do artigo 4.o seria igualmente contrário ao artigo 86.o em articulação com o
artigo 82.o, uma vez que o n.o 1 do artigo 86.o proíbe também a manutenção de uma medida estatal
contrária ao artigo 82.o

(28)

Em relação à objecção levantada pelo Governo italiano, segundo a qual o alargamento da área
reservada seria objectivamente justificada, a fim de salvaguardar o equilíbrio financeiro da PI,
remete-se para os pontos relativos ao n.o 2 do artigo 86.o

E. O efeito sobre o comércio entre Estados-Membros
(29)

A responsabilidade dos Estados-Membros a título do n.o 1 do artigo 86.o e do artigo 82.o do Tratado
só subsiste se o abuso for susceptível de afectar o comércio entre Estados-Membros. No caso
concreto; verifica-se esse prejuízo, na medida em que qualquer exclusão da concorrência em
mercados diferentes e separados da área reservada impede que as empresas estabelecidas nos
Estados-Membros, capazes de prestar serviços de entrega em data e horas certas, alarguem as suas
actividades ao território do Estado italiano.

F. O n.o 2 do artigo 86.o do Tratado
(30)

O n.o 2 do artigo 86.o do Tratado estabelece que o operador postal histórico encarregado do serviço
de interesse económico geral fica submetido às regras do Tratado e em especial às regras de
concorrência, na medida em que a aplicação destas regras não constitua obstáculo ao cumprimento,
de direito ou de facto, da missão particular que lhe foi confiada. Cabe ao Estado-Membro o ónus de
provar que a aplicação das regras de concorrência pode produzir um efeito desse tipo. Pelas razões
apresentadas a seguir, o Governo italiano e a PI não podem considerar 1) nem que a concorrência,
no que se refere às entregas de correspondência em data ou hora certas, põe em perigo o equilíbrio
financeiro da PI (1), nem 2) que a abertura aos operadores privados da fase de entrega em data ou
hora certas produz o resultado de criar um efeito de diminuição dos rendimentos da PI (2).
— em primeiro lugar, como já indicado, a PI não oferece actualmente qualquer serviço postal
caracterizado por uma garantia de entrega em data ou hora certas (3). Por conseguinte, a PI não
sofreria qualquer contracção do volume de negócios em relação a este mercado. Além disso, a
fim de garantir que as entregas se verifiquem em data ou hora certas, a PI deveria empreender
uma reorganização radical das próprias fases de triagem e de entrega. Este facto torna improvável
a entrada da PI em tal mercado a curto e médio prazo. De qualquer forma, o volume de negócios
adicional que poderia ser realizado através da prestação de serviços postais altamente especializados e particularmente centrados no factor tempo permanecerá marginal em relação ao défice
da PI,
— em segundo lugar, o serviço de entrega em data ou hora certas satisfaz uma exigência muito
específica e limitada unicamente aos envios postais sensíveis ao factor tempo. O serviço de
entrega deste tipo de envios de correio constitui um novo serviço que cria um volume adicional
de envios de correio. Além disso, os envios postais sensíveis ao factor tempo não substituem nem
desviam a procura relativa à entrega tradicional (reservada) e, consequentemente, não prejudicarão o volume de correspondência entregue mediante modalidades tradicionais, nem o respectivo volume de negócios realizado pela PI na área reservada,
— em terceiro lugar, a rede postal dos operadores privados já abrange o território de várias regiões
italianas, atingindo uma cobertura de 40 % do território nacional. Este serviço, cobrindo o
território de regiões inteiras, não se limita apenas aos percursos urbanos rendíveis, deixando à PI
a prestação do serviço nas áreas rurais não rendíveis.

(1) Ver as observações do Governo italiano de 13 de Julho de 2000, p. 19-21. Ver também as observações da Poste
Italiane de 14 de Julho de 2000, p. 92-9; as observações da Poste Italiane de 11 de Outubro de 2000, p. 1 e 2 e as
observações da Poste Italiane de 15 de Novembro de 2000, p. 23.
2
( ) Ver as observações do Governo italiano de 3 de Julho de 2000, p. 11. Ver também as observações da Poste Italiane
de 11 de Outubro de 2000, ponto C, p. 3 e ponto F, p. 4 e as observações da Poste Italiane de 14 de Julho de
2000, pontos 95 e 96.
3
( ) Ver a lista do serviço da Poste Italiane (reservados e não reservados) contida no anexo 3 das observações apresentadas
a 11 de Outubro de 2000.
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III. CONCLUSÕES
(31)

Tendo em conta o acima referido, a Comissão considera que a Itália, ao excluir a concorrência na
fase de entrega em data ou hora certas do serviços de correio electrónico híbrido, viola o n.o 1 do
artigo 86.o, em articulação com o artigo 82.o do Tratado. Na medida em que nenhum outro
Estado-Membro, com excepção da Itália, adoptou uma norma semelhante à do n.o 4 do artigo 4.o do
decreto, que reserva expressamente a fase de entrega do serviço de correio electrónico híbrido,
independentemente das características particulares desta fase, a Comissão deve adoptar uma decisão
em relação apenas ao Estado italiano,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
As normas italianas que regulam o sector postal, nomeadamente o n.o 4 do artigo 4.o do Decreto Legislativo
n.o 261 de 22 de Julho de 1999, violam o n.o 1 do artigo 86.o, em articulação com o artigo 82.o do
Tratado, na medida em que eliminam a concorrência relativamente à fase de entrega em data ou hora certas
dos serviços de correio electrónico híbrido.
A Itália deve pôr termo a esta infracção, eliminando os direitos exclusivos conferidos à Poste Italiane S.p.A.
no que diz respeito à fase de entrega em data ou hora certas dos serviços de correio electrónico híbrido.
Artigo 2.o
A Itália deverá abster-se no futuro de conferir direitos exclusivos relativamente à fase de entrega em data ou
hora certas dos serviços de correio electrónico híbrido.
Artigo 3.o
A Itália informará a Comissão no prazo de três meses a contar da notificação da presente decisão das
medidas adoptadas para pôr fim à infracção referida no artigo 1.o
Artigo 4.o
A República Italiana é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 21 de Dezembro de 2000.
Pela Comissão
Mario MONTI

Membro da Comissão
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n.o 1995/2000 do Conselho, de 18 de Setembro de 2000, que cria um direito
anti-dumping definitivo e que estabelece a cobrança definitiva dos direitos provisórios criados sobre as importações de soluções de ureia e de nitrato de amónio originárias da Argélia, da Bielorrússia, da Lituânia, da Rússia e
da Ucrânia, e que encerra o processo anti-dumping relativo às importações originárias da República Eslovaca
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 238 de 22 de Setembro de 2000)
Na página 23, no artigo 3.o, é aditada a seguinte frase:
«Caso os direitos definitivos sejam mais elevados do que os direitos provisórios, apenas serão cobrados definitivamente
os montantes garantes ao nível dos direitos provisórios.».

Rectificação ao Acordo sob forma de troca de cartas entre a Comunidade Europeia e a República da Tunísia
sobre medidas de liberalização recíprocas e a alteração dos protocolos agrícolas do Acordo de Associação
CE/República da Tunísia
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 336 de 30 de Dezembro de 2000)
Na página 99, no anexo 1 A, no Protocolo n.o 1, no quadro, na quarta linha da coluna «Código NC»:
em vez de: «ex 0805 10 80»,
deve ler-se: «ex 0805 30 10».
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