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(Actos adoptados em aplicação do título V do Tratado da União Europeia)

ACÇÃO COMUM DO CONSELHO
de 20 de Julho de 2001
relativa à criação do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia
(2001/554/PESC)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 14.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Em 10 de Novembro de 2000, o Conselho manifestou o
seu acordo de princípio quanto à criação de um Instituto
de Estudos de Segurança que reunisse as características
pertinentes das actuais estruturas da União da Europa
Ocidental (UEO).

(2)

A criação do Instituto de Estudos de Segurança na União
Europeia contribuirá para a implementação da Política
Externa e de Segurança Comum (PESC) e, em especial,
da Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD).

(3)

O estatuto e a estrutura do Instituto devem permitir-lhe
responder às exigências da União Europeia e dos seus
Estados-Membros e desempenhar as suas funções em
estreita colaboração com as instituições comunitárias,
nacionais e internacionais.

(4)

O Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia
deve gozar de personalidade jurídica e de total independência intelectual no desempenho da sua missão,
mantendo ao mesmo tempo laços estreitos com o
Conselho e tendo devidamente em conta as responsabilidades políticas gerais da União Europeia e das suas
Instituições,

ADOPTOU A PRESENTE ACÇÃO COMUM:

Artigo 1.o
Criação
1.
É criado o Instituto de Estudos de Segurança da União
Europeia (IESUE), a seguir designado «Instituto», que estará
operacional a partir de 1 de Janeiro de 2002.

Artigo 2.o
Missão
O Instituto contribui para o desenvolvimento da PESC, nomeadamente da PESD, levando a efeito investigações e análises a
nível académico em domínios pertinentes. Para o efeito, entre
outras actividades, o Instituto produz e, numa base ad hoc,
encomenda documentos de investigação, organiza seminários,
contribui para enriquecer o diálogo transatlântico promovendo
actividades semelhantes às do Fórum Transatlântico da UEO e
mantém uma rede de intercâmbio com outros institutos de
investigação e grupos de reflexão, tanto no interior como no
exterior da União Europeia. Nos seus trabalhos, o Instituto
utiliza esta rede da forma mais alargada possível e os resultados
são divulgados o mais amplamente possível, excepto no que se
refere às informações confidenciais, a que são aplicáveis as
disposições das regras de segurança do Conselho previstas na
Decisão 2001/264/CE (1).
Artigo 3.o
Supervisão política
O Comité Político e de Segurança exerce uma supervisão política sobre as actividades do Instituto, de acordo com as suas
responsabilidades no domínio da PESC e, em especial, da PESD,
sem interferir na sua independência intelectual no exercício das
actividades de investigação e de organização de seminários.
Artigo 4.o
Personalidade jurídica
O Instituto é dotado da personalidade jurídica necessária ao
exercício das suas funções e à consecução dos seus objectivos.
Os Estados-Membros tamarão as medida necessárias para lhe
conferir a personalidade jurídica de que gozam as pessoas
colectivas nos termos da respectiva legislação nacional. O Instituto pode, nomeadamente, adquirir ou alienar bens móveis e
imóveis e ser parte em acções judiciais. O Instituto não tem
fins lucrativos.
Artigo 5.o
Conselho de Administração

2.

O Instituto tem a sua sede em Paris.

1.
O Instituto dispõe de um Conselho de Administração,
que aprova o seu programa de trabalho anual e a longo prazo,
bem como o orçamento adequado. O Conselho de Administração constitui um fórum de debate das questões relacionadas
com o funcionamento do Instituto e respectivo pessoal.

3.

A infra-estrutura inicial será fornecida pela UEO.

(1) JO L 101 de 11.4.2001, p. 1.
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2.
A presidência do Conselho de Administração é exercida
pelo Secretário-Geral/Alto Representante ou, na sua ausência,
pelo seu representante. Compete ao SG/AR manter o Conselho
informado dos trabalhos do Conselho de Administração.
3.
O Conselho de Administração é composto por um representante designado por cada Estado-Membro e por outro designado pala Comissão. Cada membro do Conselho de Administração pode fazer-se representar ou acompanhar por um
suplente. As credenciais, devidamente autorizadas pelo Estado-Membro ou pela Comissão, consoante o caso, são dirigidas ao
SG/AR.
4.
O Director do Instituto participa, de um modo geral, nas
reuniões do Conselho de Administração. O Director-Geral do
Estado-Maior e o Presidente do Comité Militar, ou os seus
representantes, também podem participar nessas reuniões.
5.
As decisões do Conselho de Administração são tomadas
por maioria qualificada de votos dos representantes dos
Estados-Membro, sendo os votos ponderados nos termos do n.o
2 do artigo 23.o do Tratado, sem prejuízo do n.o 2 do artigo
12.o da presente Acção Comum. O Conselho de Administração
aprova o seu regulamento interno.
6.
O Conselho de Administração pode decidir criar grupos
ad hoc ou comités permanentes, de estrutura idêntica à do
Conselho de Administração e funcionando sob a sua supervisão, para tratar de temas ou assuntos específicos da sua
responsabilidade global. A decisão pela qual são criados esses
órgãos define o seu mandato, composição e duração.
7.
O Conselho de Administração é convocado pelo Presidente, pelo menos duas vezes por ano, e a pedido de, no
mínimo, um terço dos seus membro.

Artigo 6.o
Director
1.
O Conselho de Administração nomeia o Director do
Instituto de entre nacionais dos Estados-Membros. As candidaturas são apresentadas pelos Estados-Membros ao SG/AR, que
as remeterá ao Conselho de Administração. O mandato do
Director tem a duração de três anos, prorrogáveis por um
período adicional de dois anos.
2.
O Director é responsável pelo recrutamento de todo o
restante pessoal do Instituto. Os membros do Conselho de
Administração são informados antecipadamente da nomeação
dos investigadores.
3.
O Director assegura a execução das actividades do Instituto, nos termos do artigo 2.o O Director garante ainda um
elevado nível de competência e profissionalismo do Instituto,
bem como a eficiência e eficácia no cumprimento das suas
missões.
O Director é também responsável pelo seguinte:
— elaboração do programa de trabalho anual e do relatório
anual de actividades do Instituto;
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— preparação dos trabalhos do Conselho de Administração,
nomeadamente do projecto de programa de trabalho anual
do Instituto;
— gestão corrente do Instituto;
— todas as questões respeitantes ao pessoal;
— preparação do mapa de receitas e despesas e execução do
orçamento do Instituto;
— informação do Comité Político e de Segurança sobre o
programa de trabalho anual;
— estabelecimento de contactos e estreita colaboração com as
instituições comunitárias, nacionais e internacionais em
áreas afins.
4.
No âmbito do plano de trabalho e do orçamento aprovados, o Director está habilitado a celebrar contratos, recrutar
pessoal para prover lugares aprovados no orçamento e efectuar
as despesas necessárias ao funcionamento do Instituto.
5.
O Director elabora um relatório anual sobre as actividades do Instituto até 31 de Março do ano seguinte. O relatório
é enviado ao Conselho de Administração e ao Conselho, que o
envia ao Parlamento Europeu, à Comissão e aos Estados-Membros.
6.
O Director responde perante o Conselho de Administração.
7.

O Director é o representante legal do Instituto.
Artigo 7.o
Pessoal

1.
O pessoal do Instituto é constituído por investigadores e
pessoal administrativo que têm o estatuto de agentes contratados e são recrutados de entre os nacionais dos Estados-Membros. O pessoal inicial é recrutado, à medida que for
necessário, de entre o pessoal do Instituto de Estudos de Segurança da UEO.
2.
Os investigadores do Instituto são recrutados com base
no mérito e nas qualificações académicas em matérias relacionadas com a PESC e, em especial, com a PESD, por concurso
equitativo e transparente.
Artigo 8.o
Disposições aplicáveis ao pessoal
As disposições relativas ao pessoal do Instituto são estabelecidas pelo Conselho, deliberando sob recomendação do
Director.
Artigo 9.o
Independência intelectual
O Director e os investigadores gozam de independência intelectual no desempenho das actividades do Instituto em matéria de
investigação e de organização de seminários.
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Artigo 10.o
Programa de trabalho
Com base num projecto apresentado pelo Director, o Conselho
de Administração aprova, o mais tardar até 30 de Novembro
de cada ano, o programa de trabalho anual do Instituto para o
ano seguinte. As medidas a executar de acordo com o
programa anual são acompanhadas de uma estimativa das
despesas necessárias.

Artigo 11.o
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anterior, acompanhado de um relatório sobre as actividades do
Instituto.
3.
O Conselho de Administração dá quitação ao Director
quanto à execução do orçamento.
Artigo 14.o
Regras financeiras
Com a aprovação do Conselho e sob proposta do Director, o
Conselho de Administração estabelece regras financeiras
pormenorizadas que especifiquem, nomeadamente, o procedimento a seguir para a elaboração e execução do orçamento do
Instituto.

Orçamento
1.
Todas as rubricas referentes a receitas e despesas do
Instituto são incluídas nas estimativas a elaborar para cada
exercício orçamental, que coincide com o ano civil, e são
inscritas no orçamento do Instituto, que inclui um quadro de
pessoal.
2.
O orçamento do Instituto deve ser equilibrado em
receitas e despesas.
3.
As receitas do Instituto são constituídas por contribuições
dos Estados-Membro, de acordo com o respectivo PNB. Com o
acordo do Director, podem ser aceites contribuições suplementares provenientes de outras fontes para actividades específicas.

Artigo 12.o
Processo orçamental
1.
Até 30 de Junho de cada ano, o Director elabora um
projecto de orçamento do Instituto, que apresenta as despesas
administrativas e operacionais e as receitas previstas para o
exercício orçamental seguinte, e submete-o ao Conselho de
Administração. O Director envia o projecto de orçamento ao
Conselho, para informação.
2.
O Conselho de Administração aprova o orçamento do
Instituto por unanimidade dos representantes dos Estados-Membros até 15 de Dezembro de cada ano, ajustado-o às
várias contribuições concedidas ao Instituto e aos restantes
recursos.

Artigo 13.o
Controlo orçamental
1.
O controlo das autorizações e pagamentos de todas as
despesas, bem como o registo e a cobrança de todas as receitas,
é efectuado por um auditor financeiro independente, designado
pelo Conselho de Administração.
2.
Até 31 de Março de cada ano, o Director apresenta ao
Conselho e ao Conselho de Administração o mapa pormenorizado de todas as receitas e despesas do exercício orçamental

Artigo 15.o
Privilégios e imunidades
Os privilégios e imunidades necessários ao desempenho das
funções do Instituto, do Director do Instituto e do seu pessoal
são definidos num acordo entre os Estados-Membros.
Artigo 16.o
Responsabilidade jurídica
1.
A responsabilidade contratual do Instituto é regulada pela
lei aplicável ao contrato em questão.
2.
A responsabilidade pessoal dos funcionários para com o
Instituto é regulada pelas disposições aplicáveis ao pessoal do
Instituto.
Artigo 17.o
Investigadores convidados
Os Estados-Membros e os países terceiros podem destacar
investigadores para o Instituto, por períodos limitados e mediante acordo do Director, para participarem nas suas actividades, referidas no artigo 2.o
Artigo 18.o
Acesso a documentos
Sob proposta do Director, o Conselho de Administração aprovará, até 30 de Junho de 2002, regras relativas ao acesso do
público aos documentos do Instituto, tendo em conta os princípios e limites estabelecidos no Regulamento n.o 1049/2001
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de
2001, relativo ao acesso do público a documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão (1).
Artigo 19.o
Revisão
O SG/AR apresentará ao Conselho um relatório sobre a
execução da presente Acção Comum, o mais tardar cinco anos
após a sua entrada em vigor, com vista à sua eventual revisão.
(1) JO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
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Artigo 20.o
Disposições transitórias
1.
O primeiro Conselho de Administração do Instituto será
nomeado até 31 de Julho de 2001, devendo o seu Director ser
designado até à mesma data. O Director terá a seu cargo a
gestão da transição de organismo subsidiário da UEO para a
nova entidade.
2.
O Director designado apresentará um projecto de orçamento para o exercício de 2002 até 15 de Setembro de 2001.
O Conselho de Administração aprovará o orçamento até 15 de
Novembro do mesmo ano.
3.
O Instituto substituirá a UEO como entidade empregadora do pessoal ao serviço em 31 de Dezembro de 2001. A
nova entidade empregadora respeitará as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho existentes, definidas nos
instrumentos aplicáveis.
4.
As responsabilidades decorrentes dos contratos não relacionados com pessoal, assinados pala UEO em nome do Insti-
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tuto de Estudos de Segurança da UEO serão igualmente assumidas pelo Instituto.
5.
O orçamento para 2002, no que respeita às despesas
custeadas pelos Estados-Membros, eleva-se a 3,2 milhões de
euros.
Artigo 21.o
A presente acção comum entra em vigor na data da sua
aprovação.
Artigo 22.o
A presente acção comum será publicada no Jornal Oficial.
Feito em Bruxelas, em 20 de Julho de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
J. VANDE LANOTTE
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ACÇÃO COMUM DO CONSELHO
de 20 de Julho de 2001
relativa à criação do Centro de Satélites da União Europeia
(2001/555/PESC)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 14.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Em 10 de Novembro de 2000, o Conselho manifestou o
seu acordo de princípio quanto à criação de um Centro
de Satélites na União Europeia, que reunisse as características pertinentes das actuais estruturas da União Europeia Ocidental (UEO).
A criação do Centro de Satélites da União Europeia é
essencial para reforçar as funções de alerta precoce e de
acompanhamento de crises no âmbito da Política
Externa e de Segurança Comum (PESC) e, em especial,
da Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD).
O estatuto e a estrutura do Centro devem permitir-lhe
responder às exigências da União Europeia e dos seus
Estados-Membros e desempenhar as suas funções em
estreita colaboração com as instituições comunitárias
(nomeadamente o Centro Comum de Investigação da
Comissão), nacionais e internacionais. O Centro deverá
ser coerente com a Estratégia Espacial Europeia aprovada
pelo Conselho de 16 de Novembro de 2000.

(4)

O Centro de Satélites da União Europeia deve gozar de
personalidade jurídica, mantendo ao mesmo tempo
laços estreitos com o Conselho e tendo devidamente em
conta as responsabilidades políticas gerais da União
Europeia e das suas Instituições.

(5)

Nos termos do artigo 6.o do Protocolo relativo à posição
da Dinamarca, anexado ao Tratado da União Europeia e
ao Tratado que institui a Comunidade Europeia, a Dinamarca não participa na elaboração nem na execução de
decisões e acções da União com implicações em matéria
de defesa. Todavia, esta disposição não exclui a participação da Dinamarca nas actividades civis do Centro,
com base na vontade manifestada pela Dinamarca de
contribuir para cobrir as despesas do Centro que não
tenham implicações em matéria de defesa,

2.
O Centro tem a sua sede em Torrejón de Ardoz, em
Espanha.
3.
A infra-estrutura inicial do Centro será fornecida pela
UEO.
Artigo 2.o
Atribuições
1.
O Centro contribui para a tomada de decisões da União
no âmbito da PESC, nomeadamente da PESD, fornecendo o
material resultante da análise de imagens de satélite e dados
colaterais, incluindo, nos casos pertinentes, imagens aéreas, em
conformidade com os artigos 3.o e 4.o
2.
Qualquer Estado-Membro ou a Comissão pode apresentar
pedidos ao Secretário-Geral/Alto Representante que, se a capacidade do Centro o permitir, instruirá o Centro em conformidade, nos termos do artigo 4.o
3.
Os Estados terceiros que tiverem acordado nas disposições do anexo relativas à associação às actividades do Centro
podem também apresentar pedidos ao Secretário-Geral/Alto
Representante que, se a capacidade do Centro o permitir,
instruirá o Centro em conformidade, nos termos do artigo 4.o
4.
As organizações internacionais, como a Organização das
Nações Unidas (ONU), a Organização de Segurança e de
Cooperação na Europa (OSCE) e a Organização do Tratado do
Atlântico Norte (NATO), podem também apresentar pedidos ao
Secretário-Geral/Alto Representante que, se a capacidade do
Centro o permitir, poderá instruir o Centro em conformidade,
nos termos do artigo 4.o
Artigo 3.o
Supervisão política
Em conformidade com as suas responsabilidades no domínio
da PESC e, em especial, da PESD, o Comité Político e de
Segurança (CPS) exerce uma supervisão política sobre as actividades do Centro e fornece ao Secretário-Geral/Alto Representante orientações sobre as prioridades do Centro.

ADOPTOU A PRESENTE ACÇÃO COMUM:

Artigo 1.

o

Criação
1.
É criado o Centro de Satélites da União Europeia (CSUE),
a seguir designado «Centro», que estará operacional a partir de
1 de Janeiro de 2002.

Artigo 4.o
Direcção operacional
1.
O Secretário-Geral/Alto Representante assegura a direcção
operacional do Centro, sem prejuízo das responsabilidades
respectivas do Conselho de Administração e do director do
Centro, estabelecidas na presente acção comum.
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2.
Na execução das suas tarefas definidas no presente artigo,
o Secretário-Geral/Alto Representante informa o CPS nos casos
em que tal se justifique e, no mínimo, de seis em seis meses.
Artigo 5.o
Produtos do Centro
1.
Em resposta aos pedidos formulados nos termos dos
n.os 1, 3 e 4 do artigo 2.o, os produtos do Centro são postos à
disposição dos Estados-Membros, da Comissão e da parte
requerente, no Secretariado-Geral do Conselho, em conformidade com as disposições aplicáveis em matéria de segurança.
Os produtos do Centro são ainda postos à disposição dos
Estados terceiros que tenham aceite as disposições do anexo e
em conformidade com essas disposições.
2.
A bem da transparência, o Secretário-Geral/Alto Representante põe todos os pedidos formulados nos termos do
artigo 2.o à disposição dos Estados-Membros e da Comissão,
bem como dos Estados terceiros que tenham aceite as disposições do anexo, de acordo com as regras especificadas nessas
disposições.
3.
Os produtos do Centro que resultem de pedidos formulados nos termos do n.o 2 do artigo 2.o são postos à disposição
dos Estados-Membros, da Comissão e/ou dos Estados terceiros
que tenham aceite as disposições do Anexo, por decisão da
parte requerente.
Artigo 6.o
Personalidade jurídica
O Centro é dotado da personalidade jurídica necessária ao
exercício das suas funções e à consecução dos seus objectivos.
Cada Estado-Membro deve tomar as medidas necessárias para
conferir ao Centro a capacidade jurídica reconhecida às pessoas
colectivas nos termos da respectiva legislação nacional. O
Centro pode, designadamente, adquirir ou alienar bens móveis
e imóveis e estar em juízo. O Centro é um organismo sem fins
lucrativos.
Artigo 7.o
Conselho de Administração
1.
O Centro dispõe de um Conselho de Administração, que
aprova o seu programa de trabalho anual e a longo prazo, bem
como o orçamento adequado. O Conselho de Administração
constitui um fórum de debate das questões relacionadas com o
funcionamento do Centro e o seu pessoal e equipamento.
2.
A presidência do Conselho de Administração é exercida
pelo Secretário Geral/Alto Representante ou, na sua ausência,
pelo seu representante. O Secretário Geral/Alto Representante
deve manter o Conselho informado dos trabalhos do Conselho
de Administração.
3.
O Conselho de Administração é composto por um representante designado por cada Estado-Membro e por um representante designado pela Comissão. Cada membro do Conselho
de Administração pode fazer-se representar ou acompanhar
por um suplente. As credenciais, devidamente autorizadas pelo
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Estado-Membro ou pela Comissão, conforme o caso, são dirigidas ao Secretário-Geral/Alto Representante.
4.
O director do Centro, ou o seu representante, participa,
por regra, nas reuniões do Conselho de Administração. O
director geral do Estado-Maior da União Europeia e o Presidente do Comité Militar da União Europeia, ou os seus representantes, podem também participar nas reuniões do Conselho
de Administração.
5.
As decisões do Conselho de Administração são tomadas
por maioria qualificada de votos dos representantes dos
Estados-Membros, sendo os votos ponderados em conformidade com o n.o 2, terceiro parágrafo, do artigo 23.o do Tratado
da União Europeia, sem prejuízo do n.o 2 do artigo 13.o da
presente acção comum. O Conselho de Administração aprova
o seu regulamento interno.
6.
O Conselho de Administração é convocado pelo Presidente, pelo menos duas vezes por ano, e a pedido de, no
mínimo, um terço dos seus membros.
7.
O Conselho de Administração pode decidir criar grupos
ad hoc ou comités permanentes, de estrutura idêntica à do
Conselho de Administração e funcionando sob a sua supervisão, para tratar de temas ou assuntos específicos da sua
responsabilidade global. A decisão pela qual são criados esses
grupos ou comités determina o seu mandato, a sua composição
e a sua duração.
Artigo 8.o
Director
1.
O Conselho de Administração nomeia o director do
Centro de entre os nacionais dos Estados-Membros. Os
Estados-Membros apresentam as candidaturas ao Secretário-Geral/Alto Representante, que as remeterá para o Conselho de
Administração. O mandato do director tem a duração de três
anos, prorrogáveis por um período adicional de dois anos.
2.
O director nomeia o director-adjunto do Centro por um
período de três anos, após aprovação do Conselho de Administração. O director é responsável pelo recrutamento de todo o
restante pessoal do Centro.
3.
O director assegura a execução das actividades do Centro,
em conformidade com o artigo 2.o O Director vela ainda pelo
elevado nível de competência e profissionalismo do Centro,
bem como pela eficiência e eficácia no cumprimento da sua
missão. O director toma todas as medidas necessárias para o
efeito, incluindo a formação de pessoal e a condução de
projectos de investigação e desenvolvimento em apoio dessa
missão.
4.
O Director é também responsável pelas seguintes
funções:
— preparação dos trabalhos do Conselho de Administração,
nomeadamente do projecto de programa de trabalho anual
do Centro,
— gestão corrente do Centro,
— preparação do mapa de receitas e despesas e execução do
orçamento do Centro,
— aspectos de segurança,
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— todas as questões respeitantes ao pessoal,
— informação do CPS sobre o programa de trabalho anual,
— a estreita cooperação e troca de informações com os
serviços comunitários relacionados com actividades espaciais, principalmente com o Centro Comum de Investigação
da Comissão,
— estabelecimento de contactos com outras instituições nacionais e internacionais no domínio espacial.
5.
No âmbito do programa de trabalho e do orçamento
aprovados, o director está habilitado a celebrar contratos,
recrutar pessoal para prover lugares aprovados no orçamento e
efectuar as despesas necessárias ao funcionamento do Centro.
6.
O director elabora um relatório anual sobre as actividades
do Centro até 31 de Março do ano seguinte. O relatório é
enviado ao Conselho de Administração e ao Conselho, que o
envia ao Parlamento Europeu, à Comissão e aos Estados-Membros.
7.
O director responde perante o Conselho de Administração.
8.

O director é o representante legal do Centro.
Artigo 9.o
Pessoal

1.
O pessoal do Centro, incluindo o director, é constituído
por agentes contratados, recrutados, na mais ampla base
possível, de entre os nacionais dos Estados-Membros. O pessoal
inicial é recrutado, na medida do necessário, de entre o pessoal
do Centro de Satélites da UEO.
2.
O pessoal é nomeado pelo director com base no mérito e
por concurso equitativo e transparente.
3.
As disposições relativas ao pessoal do Centro são aprovadas pelo Conselho, deliberando sob recomendação do
director.
Artigo 10.o
Segurança
1.

O Centro aplica as regras de segurança do Conselho (1).

2.
O Centro garante a segurança e a rapidez adequadas das
suas comunicações com o Secretariado-Geral do Conselho,
incluindo o Estado-Maior da União Europeia.
Artigo 11.o
Programa de trabalhos
Com base num projecto apresentado pelo director, o Conselho
de Administração aprova, até 30 de Novembro de cada ano, o
programa de trabalho anual do Centro para o ano seguinte. As
medidas a executar de acordo com o programa anual são
acompanhadas de uma estimativa das despesas necessárias.
(1) JO L 101 de 11.4.2001, p. 1.
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Artigo 12.o
Orçamento

1.
Todas as rubricas referentes a
Centro são incluídas nas estimativas a
cício orçamental, que coincide com o
no orçamento do Centro, que inclui

receitas e despesas do
elaborar para cada exerano civil, e são inscritas
um quadro de pessoal.

2.
O orçamento do Centro deve ser equilibrado em receitas
e despesas.
3.
As receitas do Centro são constituídas por contribuições
dos Estados-Membros, com excepção da Dinamarca, de acordo
com o respectivo produto nacional bruto e por pagamentos
efectuados em remuneração por serviços prestados.
4.
Os pedidos dos Estados-Membros, da Comissão, de organizações internacionais ou de Estados terceiros que tenham
aceite as disposições do anexo ficam sujeitos às taxas aplicáveis
para efeitos de recuperação de custos, de acordo com as orientações estabelecidas no Regulamento Financeiro a que se refere
o artigo 15.o
5.
Por derrogação ao n.o 4, os produtos que resultem de
pedidos formulados nos termos do n.o 2 do artigo 2.o ficam
livres de encargos até 31 de Dezembro de 2003. Por derrogação ao n.o 3 do artigo 5.o, os produtos que resultem desses
pedidos são postos à disposição de todos os Estados-Membros,
da Comissão e, por decisão da parte requerente, dos Estados
terceiros que tenham aceite as disposições do Anexo e em
conformidade com essas disposições.

Artigo 13.o
Processo orçamental
1.
Até 30 de Junho de cada ano, o director elabora um
projecto de orçamento do Centro, que apresenta as despesas
administrativas e operacionais e as receitas previstas para o
exercício orçamental seguinte, e submete-o ao Conselho de
Administração. O director envia o projecto de orçamento ao
Conselho, para informação.
2.
O Conselho de Administração aprova o orçamento do
Centro por unanimidade dos representantes dos Estados-Membros até 15 de Dezembro de cada ano.
3.
Se, durante o acompanhamento de uma crise, os recursos
de que o Centro dispõe não forem adequados para satisfazer a
procura de produtos, o director pode propor ao Conselho de
Administração um orçamento suplementar.

Artigo 14.o
Controlo orçamental
1.
O controlo das autorizações e pagamentos de todas as
despesas, bem como do registo e cobrança de todas as receitas,
é efectuado por um auditor financeiro independente, designado
pelo Conselho de Administração.
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2.
Até 31 de Março de cada ano, o director apresenta ao
Conselho, para informação, e ao Conselho de Administração o
mapa pormenorizado de todas as receitas e despesas do exercício orçamental anterior, acompanhado de um relatório sobre
as actividades do Centro.
3.
O Conselho de Administração dá quitação ao director
quanto à execução do orçamento.
Artigo 15.o
Regras financeiras
Com a aprovação do Conselho e sob proposta do director, o
Conselho de Administração estabelece regras financeiras
pormenorizadas que especifiquem, nomeadamente, o procedimento a seguir para a elaboração e execução do orçamento do
Centro.
Artigo 16.

o

Privilégios e imunidades
Os privilégios e imunidades necessários ao desempenho das
funções do Centro, do director do Centro e do seu pessoal são
definidos num acordo entre os Estados-Membros.
Artigo 17.o
Pessoal destacado
1.
Em acordo com o director, podem ser destacados para o
Centro peritos dos Estados-Membros e da Comissão, por
períodos de duração não superior a um ano, a fim de se
familiarizarem com as suas funções. Os candidatos devem ser
analistas de imagem experimentados, com qualificações profissionais que lhes permitam trabalhar com imagens digitais e ser
integrados nas actividades operacionais do Centro. As regras do
destacamento são estabelecidas pelo director do Centro.
2.
Em situações de crise, o Centro pode ser reforçado com
pessoal especializado, destacado pelos Estados-Membros, pela
Comissão ou pelo Secretariado-Geral do Conselho. A necessidade e a duração desses destacamentos são determinados pelo
Secretário-Geral/Alto Representante, em consulta com o
director do Centro.
Artigo 18.o
Responsabilidade jurídica
1.
A responsabilidade contratual do Centro é regulada pela
lei aplicável ao contrato em questão.
2.
A responsabilidade pessoal dos agentes perante o Centro
é regulada pelas disposições aplicáveis ao pessoal do Centro.
Artigo 19.o
Acesso a documentos
Sob proposta do director, o Conselho de Administração aprovará, até 30 de Junho de 2002, regras relativas ao acesso do
público a documentos do Centro, tendo em conta os princípios
e limites estabelecidos no Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 2001,
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relativo ao acesso do público aos documentos do Parlamento
Europeu, do Conselho e da Comissão (1).
Artigo 20.o
Posição da Dinamarca
O membro dinamarquês do Conselho de Administração toma
parte nos trabalhos do Conselho de Administração respeitando
plenamente o artigo 6.o do Protocolo relativo à posição da
Dinamarca anexado ao Tratado da União Europeia e ao
Tratado que institui a Comunidade Europeia.
A Dinamarca pode apresentar pedidos que não tenham implicações em matéria de defesa ao Secretário-Geral/Alto Representante nos termos do n.o 2 do artigo 2.o
Os produtos resultantes de atribuições ao abrigo do artigo 2.o
são facultados à Dinamarca nas mesmas condições que aos
outros Estados-Membros, com excepção dos pedidos com
implicações em matéria de defesa, ao abrigo dos n.os 2, 3 e 4
do artigo 2.o, e os produtos daí resultantes.
A Dinamarca tem direito a destacar pessoal para o Centro nos
termos do artigo 17.o
Artigo 21.o
Associação de Estados terceiros
Os membros europeus da NATO que não são membros da
União Europeia, bem como outros Estados que sejam candidatos à adesão à União Europeia, têm direito a ser associados
às actividades do Centro, em conformidade com as disposições
do anexo.
Artigo 22.o
Revisão
O Secretário-Geral/Alto Representante deve apresentar ao
Conselho, o mais tardar cinco anos após a data da sua entrada
em vigor, um relatório sobre a execução da presente acção
comum, com vista à sua eventual revisão.
Artigo 23.o
Disposições transitórias
1.
O primeiro Conselho de Administração do Centro deve
ser designado até 31 de Julho de 2001, devendo o seu director
ser nomeado até à mesma data. O director terá a seu cargo a
gestão da transição de organismo subsidiário da UEO para a
nova entidade.
2.
O director nomeado deve apresentar um projecto de
orçamento para o exercício de 2002 até 15 de Setembro de
2001. O Conselho de Administração deve aprovar o orçamento até 15 de Novembro de 2001.
(1) JO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
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3.
O Centro substitui a UEO como entidade empregadora
do pessoal ao serviço em 31 de Dezembro de 2001. A nova
entidade empregadora deve respeitar as obrigações decorrentes
dos contratos de trabalho existentes, definidas nos instrumentos aplicáveis.
4.
As responsabilidades decorrentes de contratos não relacionados com o pessoal, assinados pela UEO em nome do
Centro de Satélites da UEO, são igualmente assumidas pelo
Centro.
5.
Os trabalhos a efectuar correspondentes a pedidos que já
tenham sido apresentados à UEO até 31 de Dezembro de 2001
serão terminados, sem mais encargos para a parte requerente.
6.
O orçamento para 2002, no que respeita às despesas
suportadas pelos Estados-Membros, eleva-se a 9,3 milhões de
euros, incluindo uma contribuição voluntária da Dinamarca.

L 200/9
Artigo 24.o

A presente acção comum entra em vigor na data da sua
aprovação.
Artigo 25.o
A presente acção comum será publicada no Jornal Oficial.
Feito em Bruxelas, em 20 de Julho de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
J. VANDE LANOTTE
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ANEXO
DISPOSIÇÕES RELATIVAS À ASSOCIAÇÃO DE ESTADOS TERCEIROS ÀS ACTIVIDADES DO CENTRO DE
SATÉLITES DA UNIÃO EUROPEIA

Artigo 1.o
Objectivo
As presentes disposições estabelecem o âmbito de aplicação e as regras de participação de Estados terceiros
nas actividades do Centro.
Artigo 2.o
Âmbito
Os Estados terceiros referidos no artigo 21.o da acção comum têm direito a:
— apresentar pedidos nacionais de análise de imagens a efectuar pelo Centro,
— apresentar ao Centro candidatos a destacamento como analistas de imagens por período limitado,
— ter acesso aos produtos do Centro em conformidade com o artigo 5.o das presentes disposições.
Artigo 3.o
Pedidos
1.
Os pedidos de trabalhos de análise de imagens a efectuar pelo Centro podem ser apresentados pelos
Estados terceiros ao Secretário-Geral/Alto Representante, nos termos do n.o 3 do artigo 2.o da acção
comum.
2.
Se a capacidade do Centro o permitir, o Secretário-Geral/Alto Representante instruirá o Centro em
conformidade, nos termos do artigo 4.o da acção comum.
3.
Os Estados terceiros farão acompanhar cada pedido dos dados pertinentes e reembolsarão o Centro
em conformidade com o n.o 4 do artigo 12.o da acção comum e das regras relativas às taxas aplicáveis para
efeitos de recuperação dos custos, definidas nas regras financeiras do Centro. Os Estados terceiros indicarão
se os pedidos e/ou os produtos deverão ou não ser postos à disposição de outros Estados terceiros e
organizações internacionais.
Artigo 4.o
Destacamento de analistas de imagem
1.
Os Estados terceiros terão direito a apresentar ao Centro candidatos ao destacamento como analistas
de imagem, por período limitado, a fim de se familiarizarem com o seu funcionamento.
2.

As candidaturas serão tomadas em consideração de acordo com a disponibilidade de postos.

3.
A duração da estadia será, inicialmente de seis meses, sujeita a revisão com base numa proposta do
director do Centro e dependendo da capacidade do Centro para prolongar essa estadia por um período
máximo de seis meses. Ter-se-á em consideração a mais ampla rotação possível entre os candidatos dos
Estados terceiros interessados.
4.
Os candidatos serão analistas de imagem experimentados, com qualificações profissionais que lhes
permitam trabalhar com imagens digitais. Os peritos destacados tomarão em princípio parte nas actividades
operacionais do Centro que utilizem imagens comerciais.
5.
Os analistas de imagem provenientes de Estados terceiros respeitarão as regras de segurança do Centro
e subscreverão um compromisso de confidencialidade com o Centro.
6.
Os Estados terceiros pagarão o vencimento dos seus analistas de imagem destacados e todas as
despesas associadas, tais como abonos, subsídios, encargos sociais, despesas de instalação e de viagem, bem
como quaisquer custos adicionais para o orçamento do Centro, como previsto nas regras referidas no n.o 8.
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7.
As despesas de missão inerentes às actividades desenvolvidas no Centro pelos analistas de imagem
destacados provenientes de Estados terceiros serão afectadas ao orçamento do Centro.
8.

As regras do destacamento serão estabelecidas pelo director do Centro.
Artigo 5.o
Disponibilidade dos produtos do Centro

1.
O Secretário-Geral/Alto Representante informará os Estados terceiros quando os produtos solicitados
em conformidade com o artigo 2.o da acção comum estiverem disponíveis no Secretariado-Geral do
Conselho.
2.
Os pedidos e os produtos solicitados em conformidade com o n.o 1 do artigo 2.o da acção comum
serão postos à disposição dos Estados terceiros quando o Secretário-Geral/Alto Representante o considerar
relevante para o diálogo, a consulta e a cooperação com a União Europeia em matéria de PESD.
3.
Os pedidos e os produtos do Centro que resultem de pedidos formulados em conformidade com os
n.os 2, 3 e 4 do artigo 2.o da acção comum serão postos à disposição dos Estados terceiros por decisão da
parte requerente.
Artigo 6.o
Segurança
Nas suas relações com o Centro, e no que se refere aos seus produtos, os Estados terceiros confirmarão,
mediante troca de cartas com o Centro, a aplicação das normas de segurança definidas na Decisão
2001/264/CE do Conselho, bem como dos que tiverem sido estabelecidos por eventuais fornecedores de
informações classificadas.
Artigo 7.o
Comité Consultivo
1.
Será instituído um Comité Consultivo, presidido pelo director do Centro ou pelo seu representante e
constituído por representantes dos membros do Conselho de Administração e por representantes dos
Estados terceiros que tenham aceite as presentes disposições. O Comité Consultivo pode reunir-se em
diferentes formações.
2.
O Comité aborda temas de interesse comum abrangidos no âmbito de aplicação das presentes
disposições.
3.
O Comité é convocado pelo Presidente, por iniciativa deste ou a pedido de, pelo menos, um terço dos
seus membros, e, em qualquer caso, nunca menos do que duas vezes por ano, reunindo-se no Centro.
Artigo 8.o
Entrada em vigor
1.
As presentes disposições produzem efeitos, no que se refere a cada Estado terceiro, no primeiro dia do
mês subsequente ao da notificação dirigida ao Secretário-Geral/Alto Representante pela autoridade competente do Estado terceiro relativamente à aceitação dos termos nelas estabelecidos.
2.
O Estado terceiro deve notificar o Secretário-Geral/Alto Representante o mais tardar um mês antes da
sua decisão de deixar de aplicar as presentes disposições.
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I
(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N.o 1507/2001 DA COMISSÃO
de 24 de Julho 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 25 de Julho de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho 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 24 de Julho 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 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
508
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
052
388
512
528
804
999
052
064
999
052
061
400
404
999
052
999
064
624
999

74,1
74,1
66,8
66,8
73,1
73,1
78,9
88,4
74,3
80,5
140,4
164,7
112,0
118,2
133,8
96,2
85,2
122,9
84,9
104,3
52,9
79,5
135,2
215,3
99,9
107,6
133,6
82,3
69,0
67,2
143,4
99,1
185,4
116,1
150,8
303,6
258,3
242,2
245,5
262,4
146,7
146,7
91,1
231,2
161,1

(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 1508/2001 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2001
que estabelece a norma de comercialização aplicável às cebolas e que altera o Regulamento (CEE)
n.o 2213/83
pois, necessário ter em conta essas alterações ao aplicar
as normas nos estádios da comercialização que se
seguem ao estádio da expedição.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
(5)

Tendo em conta o Regulamento (CE) n. 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 911/2001 da Comissão (2), e, nomeadamente, o
n.o 2 do seu artigo 2.o,
o

Considerando o seguinte:
As cebolas figuram, no anexo I do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, entre os produtos que devem ser objecto
de normas. O Regulamento (CEE) n.o 2213/83 da
Comissão, de 28 de Julho de 1983, que fixa as normas
de qualidade para as cebolas e chicórias witloof (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2390/97 (4), foi alterado diversas vezes, pelo que a
sua clareza jurídica deixa de estar assegurada.

(1)

Por razões de clareza, é oportuno tornar autónoma,
relativamente aos outros produtos abrangidos pelo
Regulamento (CEE) n.o 2213/83, a regulamentação
respeitante às cebolas. É, pois, necessário efectuar uma
reformulação dessa regulamentação e suprimir o anexo I
do Regulamento (CEE) n.o 2213/83. Para esse efeito, é
conveniente, por razões de transparência no mercado
mundial, atender à norma recomendada para as cebolas
pelo grupo de trabalho para a normalização dos géneros
perecíveis e para o melhoramento da qualidade da
Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas
(CEE/ONU).

(2)

A aplicação da presente norma deve permitir eliminar
do mercado os produtos de qualidade não satisfatória,
orientar a produção de forma a satisfazer as exigências
dos consumidores e facilitar as relações comerciais na
base de uma concorrência leal, contribuindo assim para
melhorar a rentabilidade da produção.

(3)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A norma de comercialização relativa às cebolas do código
NC 0703 10 19 consta do anexo.
A norma aplica-se a todos os estádios da comercialização, nas
condições previstas no Regulamento (CE) n.o 2200/96.
No entanto, nos estádios que se seguem ao da expedição,
produtos podem apresentar, em relação às prescrições
norma, uma ligeira diminuição do estado de frescura e
turgescência e ligeiras alterações devidas à sua evolução e
seu carácter mais ou menos perecível.

os
da
de
ao

Artigo 2.o
O Regulamento (CEE) n.o 2213/83 é alterado conforme a
seguir indicado:
1. No título do regulamento, são suprimidos os termos «às
cebolas e».
2. No artigo 1.o, o primeiro parágrafo passa a ter a seguinte
redacção:
«1.
A norma de comercialização relativa às chicórias
witloof do código NC 0705 21 00 consta do anexo.».
3. O anexo I é suprimido.
4. No anexo II, o título é substituído pelo título «Anexo».

As normas são aplicáveis a todos os estádios da comercialização. O transporte a grande distância, o armazenamento de uma certa duração ou os diferentes manuseamentos a que os produtos são submetidos podem causar
certas alterações devidas à evolução biológica desses
produtos ou ao seu carácter mais ou menos perecível. É,

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
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21.11.1996, p. 1.
11.5.2001, p. 3.
4.8.1983, p. 13.
2.12.1997, p. 12.

Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de Janeiro de
2002.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
NORMA RELATIVA ÀS CEBOLAS

I. DEFINIÇÃO DO PRODUTO
A presente norma diz respeito às cebolas das variedades (cultivares) de Allium cepa L., que se destinem a ser
apresentadas ao consumidor no seu estado inalterado, com exclusão das cebolas verdes com folhas inteiras e das
cebolas destinadas a transformação industrial.
II. DISPOSIÇÕES RELATIVAS À QUALIDADE
O objectivo da norma é definir as características de qualidade que as cebolas devem apresentar depois de acondicionadas e embaladas.
A. Características mínimas
Em todas as categorias, tidas em conta as disposições específicas previstas para cada categoria e as tolerâncias
admitidas, as cebolas devem apresentar-se:
— inteiras,
— sãs; são excluídos os produtos que apresentem podridões ou alterações que os tornem impróprios para
consumo,
— limpas, praticamente isentas de matérias estranhas visíveis,
— isentas de danos causados pelo gelo,
— suficientemente secas para a utilização prevista (para as cebolas de conservação, pelo menos as duas primeiras
escamas exteriores, assim como a ramagem, devem estar completamente secas),
— desprovidas de escapo oco e resistente,
— praticamente isentas de parasitas,
— praticamente isentas de ataques de parasitas,
— isentas de humidades exteriores anormais,
— isentas de odores e/ou sabores estranhos.
Além disso, a ramagem deve estar torcida ou apresentar um golpe seco, e não exceder 6 cm de comprimento (à
excepção das cebolas apresentadas em réstias).
O desenvolvimento e o estado das cebolas devem permitir-lhes:
— suportar o transporte e as outras movimentações a que são sujeitas, e
— chegar ao lugar de destino em condições satisfatórias.
B. Classificação
As cebolas são classificadas nas duas categorias a seguir definidas:
i) Categoria I
As cebolas classificadas nesta categoria devem ser de boa qualidade e devem apresentar as características da
variedade.
Os bolbos devem apresentar-se:
—
—
—
—

rijos e consistentes,
desprovidos de rebentos visíveis exteriormente,
isentos de intumescências provocadas por um desenvolvimento vegetativo anormal,
praticamente desprovidos de raízes. Contudo, para as cebolas apanhadas antes da maturação completa, é
admitida a presença de raízes.

As cebolas podem, no entanto, apresentar os defeitos a seguir indicados, desde que estes não prejudiquem o
aspecto geral do produto, nem a sua qualidade, conservação e apresentação na embalagem:
— um ligeiro defeito de forma,
— um ligeiro defeito de coloração,
— ligeiras manchas que não afectem de maneira nenhuma a última escama pergaminácea que protege a polpa,
na condição de não excederem 1/5 da superfície do bolbo,
— fendilhamento superficial das escamas exteriores e ausência parcial destas, na condição de a polpa estar
protegida.
ii) Categoria II
Esta categoria abrange as cebolas que não podem ser classificadas na categoria I, mas respeitam as características mínimas acima definidas. Estas cebolas devem ser suficientemente rijas.
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Podem apresentar os defeitos a seguir indicados, desde que mantenham as características essenciais de
qualidade, conservação e apresentação:
— defeitos de forma,
— defeitos de coloração,
— início de germinação visível exteriormente (no limite de 10 %, em número ou em peso, por unidade de
apresentação),
— marcas de atrito,
— marcas ligeiras que resultam de ataques de parasitas ou doenças,
— pequenas fendas cicatrizadas,
— ligeiras contusões cicatrizadas, não susceptíveis de prejudicar a conservação,
— raízes,
— manchas que não afectem de maneira nenhuma a última escama pergaminácea que protege a polpa, na
condição de não excederem metade da superfície do bolbo,
— fendilhamento das escamas exteriores e ausência parcial destas no máximo de 1/3 da superfície do bolbo,
na condição de a polpa não estar danificada.
III. DISPOSIÇÕES RELATIVAS À CALIBRAGEM
O calibre é determinado pelo diâmetro máximo da secção equatorial. A diferença de diâmetro entre a cebola mais
pequena e a maior, na mesma embalagem, não deve exceder:
— 5 mm quando a cebola mais pequena tiver um diâmetro compreendido entre 10 mm, inclusive, e
exclusive. Contudo, para as cebolas com um diâmetro compreendido entre 15 mm, inclusive, e
exclusive, a diferença pode ser de 10 mm,
— 15 mm quando a cebola mais pequena tiver um diâmetro compreendido entre 20 mm, inclusive, e
exclusive,
— 20 mm quando a cebola mais pequena tiver um diâmetro compreendido entre 40 mm, inclusive, e
exclusive,
— 30 mm quando a cebola mais pequena tiver um diâmetro igual ou superior a 70 mm.

20 mm,
25 mm,
40 mm,
70 mm,

O diâmetro mínimo é fixado em 10 mm.
IV. DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS TOLERÂNCIAS
Em cada embalagem (ou lote, no caso de apresentação a granel) são admitidas tolerâncias de qualidade e de calibre no
que respeita a produtos que não satisfazem os requisitos da categoria indicada.
A. Tolerâncias de qualidade
i) Categoria I
10 %, em número ou em peso, de cebolas que não correspondam às características da categoria, mas respeitem
as da categoria II ou, excepcionalmente, sejam abrangidas pelas tolerâncias desta última.
ii) Categoria II
10 %, em número ou em peso, de cebolas que não correspondam às características da categoria, nem respeitem
as características mínimas, com exclusão dos produtos com podridões ou qualquer outra alteração que os tome
impróprios para consumo.
B. Tolerâncias de calibre
Para todas as categorias: 10 %, em número ou em peso, de cebolas que não correspondam ao calibre identificado,
mas com um diâmetro 20 % inferior ou superior a este, no máximo.
V. DISPOSIÇÕES RELATIVAS À APRESENTAÇÃO
A. Homogeneidade
O conteúdo de cada embalagem (ou lote, no caso de apresentação a granel) deve ser homogéneo e comportar
apenas cebolas da mesma origem, variedade, qualidade e calibre.
A parte visível do conteúdo da embalagem (ou lote, no caso de apresentação a granel) deve ser representativa da
sua totalidade.
B. Acondicionamento
As cebolas devem ser acondicionadas de modo a ficarem convenientemente protegidas.
Os materiais utilizados no interior das embalagens devem ser novos e estar limpos e não devem ser susceptíveis
de provocar quaisquer alterações internas ou externas nos produtos. É autorizada a utilização de materiais
(nomeadamente de papéis ou selos) que ostentem indicações comerciais, desde que a impressão ou rotulagem
sejam efectuadas com tintas ou colas não tóxicas.
As embalagens devem estar isentas de corpos estranhos.
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C. Apresentação
As
—
—
—
—

cebolas podem ser apresentadas:
dispostas em camadas,
a granel na embalagem (incluindo em contentores paletizáveis — palloxes),
transportadas a granel no veículo de transporte,
em réstias:
quer caracterizadas pelo número de bolbos; nesse caso, as réstias devem ser constituídas, no mínimo, por seis
cebolas (com a ramagem completamente seca),
quer caracterizadas pelo peso líquido.

No caso da apresentação em réstias, as características destas (número de cebolas ou peso líquido) devem ser
uniformes para cada embalagem.
VI. DISPOSIÇÕES RELATIVAS À MARCAÇÃO
No caso da apresentação em embalagens, cada embalagem deve apresentar, em caracteres legíveis, indeléveis, visíveis
do exterior e agrupados do mesmo lado, as indicações referidas a seguir.
No caso das cebolas expedidas a granel (carregamento directo num veículo de transporte), as indicações previstas
devem constar de um documento de acompanhamento da mercadoria, que será fixado de modo visível no interior do
dispositivo de transporte.
A. Identificação
Embalador e/ou expedidor: nome e endereço ou identificação simbólica emitida ou reconhecida por um serviço
oficial. Contudo, quando for utilizado um código (identificação simbólica), a indicação «embalador e/ou expedidor» (ou uma abreviatura equivalente) deve figurar na proximidade desse código (identificação simbólica).
B. Natureza do produto
«Cebolas», se o conteúdo não for visível do exterior.
C. Origem do produto
País de origem e, eventualmente, zona de produção ou denominação nacional, regional ou local.
D. Características comerciais
— Categoria,
— Calibre expresso pelos diâmetros mínimo e máximo,
— Peso líquido.
E. Marca oficial de controlo (facultativa)
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REGULAMENTO (CE) N.o 1509/2001 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2001
que altera o Regulamento (CEE) n. 1713/93 que estabelece normas especiais para aplicação da taxa
de conversão agrícola no sector do açúcar
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Por conseguinte, em relação à Grécia, durante a
campanha de comercialização de 2000/2001, devem ser
aplicadas duas taxas de conversão, uma para o período
de l de Julho a 31 de Dezembro de 2000, correspondente à média, pro rata temporis, das taxas de conversão
agrimonetárias e da taxa de conversão do euro durante a
citada campanha de comercialização, e, para o período
de l de Janeiro a 30 de Junho de 2001, a taxa de
conversão do euro fixada pelo Regulamento (CE)
n.o 2866/98.

(4)

Para permitir a aplicação a esses pagamentos da taxa
resultante da média pro rata temporis das citadas taxas de
conversão, é também conveniente fixar os factos geradores específicos relativos às importâncias devidas a
título dos preços mínimos da beterraba, assim como
quotizações à produção e complementar.

(5)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), e, nomeadamente o n.o 3 de seu artigo 6.o, o n.o 8 do seu artigo 15.o e o
n.o 5 do seu artigo 16.o,
Considerando o seguinte:
Nos termos do artigo 1.o do Regulamento (CEE)
n.o 1713/93 da Comissão, de 30 de Junho de 1993, que
estabelece normas especiais para aplicação da taxa de
conversão agrícola no sector do açúcar (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1642/1999 (3), os preços mínimos da beterraba referidos no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2038/
/1999 (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 906/2001 da Comissão (5), e as
quotizações à produção e a quotização complementar
referidas, respectivamente, nos artigos 33.o e 34.o do
mesmo regulamento são convertidos 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 durante a
campanha de comercialização em causa.

(1)

Em relação à Grécia, durante o período compreendido
entre 1 de Julho de 2000 e 31 de Dezembro de 2000,
era aplicável a taxa calculada com base no método
previsto no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1713/
/93, ao passo que a partir de 1 de Janeiro de 2001, por
força do Regulamento (CE) n.o 2799/98 do Conselho, de
15 de Dezembro de 1998, que estabelece o regime
agrimonetário do euro (6), apenas é aplicável a taxa de
conversão entre o euro e as moedas dos Estados-Membros que adoptam o euro, fixadas pelo Regulamento (CE) n.o 2866/98 do Conselho (7), alterado com a
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1478/2000 (8). Desse modo, a aplicação da taxa de
conversão do euro a toda a campanha de comercialização de 2000/2001 conduziria à aplicação retroactiva
de uma taxa diferente da que seria fixada, se o método
estabelecido pelo Regulamento (CEE) n.o 1713/93 fosse
aplicado à Grécia e não corresponderia à confiança legítima que os operadores depositam no método de cálculo
das taxas de conversão aplicáveis a determinados pagamentos no sector do açúcar.

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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30.6.2001, p. 1.
1.7.1993, p. 94.
28.7.1999, p. 3.
25.9.1999, p. 1.
9.5.2001, p. 28.
24.12.1998, p. 1.
31.12.1998, p. 1.
7.7.2000, p. 1.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
No Regulamento (CEE) n.o 1713/93 é inserido o seguinte artigo
1.o B:
«Artigo 1.oB
Relativamente à campanha de comercialização 2000/2001
e à Grécia,
1. Para a conversão dos preços mínimos da beterraba referidos no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2038/1999
do Conselho (*) e das quotizações à produção e da
quotização complementar referidas, respectivamente,
nos artigos 33.o e 34.o do citado regulamento, são aplicáveis:
— em relação ao período de l de Julho a 31 de
Dezembro de 2000, a taxa de conversão agrícola
específica: 1 euro = 339,771 dracmas gregas,
— em relação ao período de 1 de Janeiro a 30 de Junho
de 2001, a taxa de conversão fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2866/98 do Conselho (**).
2. Para efeitos de aplicação das taxas referidas no ponto 1,
são estabelecidos os factos geradores seguintes:
— para as importâncias devidas a título do pagamento
dos preços mínimos da beterraba referidos no artigo
5.o do Regulamento (CE) n.o 2038/1999: o primeiro
dia da campanha de comercialização,
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— para as importâncias devidas a título do pagamento da quotização à produção e da quotização
complementar referidas, respectivamente, nos artigos 33.o e 34.o do mesmo regulamento: o
primeiro dia da campanha de comercialização.
(*) JO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(**) JO L 359 de 31.12.1998, p. 1.».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
É aplicável às importâncias devidas a título dos preços mínimos da beterraba, bem como das quotizações à produção e complementar, durante a campanha de comercialização de 2000/2001.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 1510/2001 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2001
que altera o Regulamento (CE) n. 1047/2001 que institui um regime de certificados de importação
e de origem, e determina o modo de gestão de contingentes pautais, relativamente ao alho
importado de países terceiros
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

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 911/2001 da Comissão (2), e, nomeadamente, o
n.o 2 do seu artigo 31.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1047/2001 da Comissão (3)
estabelece, no n.o 2 do seu artigo 4.o, as condições em
que os pedidos de certificados de importação de alho
podem ser apresentados, bem como a quantidade
máxima que cada pedido pode abranger.
Para facilitar as operações comerciais e para estabilizar o
mercado, importa, em relação aos importadores tradicionais, fixar a quantidade máxima para cada pedido apresentado por trimestre no que respeita à importação de
alho proveniente de uma origem específica em função
das importações anuais efectuadas anteriormente por
tais importadores a partir dessa origem específica, e não
em relação à quantidade máxima disponível.
As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão das
Frutas e dos Produtos Hortícolas,

O n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1047/2001
passa a ter a seguinte redacção:
«2.
Para cada uma das três origens e para cada trimestre
indicado no anexo I, não podem ser apresentados pelo
mesmo requerente mais de quatro pedidos de certificados A
de importação de alho, devendo existir um intervalo
mínimo de cinco dias entre pedidos consecutivos. Além
disso:
a) Cada um dos pedidos de um importador tradicional, na
acepção do n.o 3 do artigo 6.o, apenas pode abranger
uma quantidade que não seja superior ao nível máximo
das suas importações para esse trimestre, nos três anos
civis precedentes;
b) Cada um dos pedidos de um novo importador, na
acepção do n.o 4 do artigo 6.o, apenas pode abranger, no
máximo, uma quantidade igual a 10 % da quantidade
referida no anexo I para a origem e o trimestre em
questão.
Os pedidos
informações
considerem
disposto no

de certificados A serão acompanhados das
que as autoridades nacionais competentes
necessárias para verificar a observância do
presente número.».
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 24 de Julho de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 297 de 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 129 de 11.5.2001, p. 3.
(3) JO L 145 de 31.5.2001, p. 35.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1511/2001 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2001
que determina em que medida os pedidos de certificados de exportação no sector dos ovos podem
ser aceites
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1371/95 da Comissão,
de 16 de Junho de 1995, que estabelece as normas de execução
dos certificados de exportação no sector dos ovos (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2336/1999 (2), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 3.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
O Regulamento (CE) n.o 1371/95 prevê medidas especiais sempre que os certificados de exportação sejam
respeitantes a quantidades e/ou despesas que superem ou
possam superar as quantidades de escoamento normal,
atendendo aos limites referidos no n.o 12 do artigo 8.o
do Regulamento (CEE) n.o 2771/75 do Conselho (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 1516/96 da Comissão (4), e/ou as respectivas
despesas durante o período considerado.

(1)

O mercado de certos produtos do sector dos ovos caracteriza-se por alguma incerteza. A alteração iminente das
restituições aplicáveis a estes produtos originou o pedido
de certificados de exportação, com fins especulativos. A

(2)

emissão de certificados para as quantidades pedidas em
16 e 17 de Julho de 2001 pode conduzir a uma superação das quantidades de escoamento normal dos
produtos em questão. É conveniente recusar os pedidos
relativamente aos quais não foram ainda concedidos
certificados de exportação para os produtos em causa,

Artigo 1.o
No que diz respeito aos pedidos de certificados de exportação
apresentados nos termos do Regulamento (CE) n.o 1371/95 no
sector dos ovos não é dado seguimento aos pedidos pendentes
de 16 e 17 de Julho de 2001 cuja emissão deveria ocorrer a
partir de 25 de Julho de 2001 para a categoria três referida no
anexo I do mesmo regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 25 de Julho de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 11 de Julho de 2001
que estabelece listas provisórias de estabelecimentos de países terceiros dos quais os Estados-Membros autorizam a importação de gelatina destinada ao consumo humano
[notificada com o número C(2001) 1788]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/556/CE)
disso, a Decisão 2000/20/CE da Comissão (7) estabelece
certificados sanitários no que respeita à importação de
gelatina a partir de países terceiros.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Decisão 95/408/CE do Conselho, de 22 de
Junho de 1995, relativa às regras de elaboração, por um
período transitório, de listas provisórias de estabelecimentos de
países terceiros dos quais os Estados-Membros são autorizados
a importar determinados produtos de origem animal, produtos
da pesca e moluscos bivalves vivos (1), com a última redacção
que lhe foi dada pela Decisão 98/603/CE (2), e, nomeadamente,
o n.o 1 do seu artigo 2.o,
Considerando o seguinte:

(3)

A Comissão recebeu listas de estabelecimentos de certos
países terceiros que constam da lista da parte XIII do
anexo da Decisão 94/278/CE. As autoridades competentes desses países terceiros apresentaram à Comissão
garantias de que os seus estabelecimentos respeitam
plenamente os requisitos comunitários pertinentes em
matéria sanitária.

(4)

A fim de permitir que decorra o tempo necessário para a
realização de inspecções comunitárias em países
terceiros destinadas a verificar se os respectivos estabelecimentos cumprem as disposições comunitárias e de
evitar perturbações no comércio com países terceiros,
devem ser elaboradas listas provisórias de estabelecimentos que produzem gelatina destinada ao consumo
humano de acordo com o procedimento previsto na
Decisão 95/408/CE.
As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Veterinário
Permanente,

(1)

A parte XIII do anexo da Decisão 94/278/CE da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pela Decisão 98/597/CE (4), estabelece uma lista de
países terceiros em proveniência dos quais os Estados-Membros autorizam a importação de gelatina destinada
ao consumo humano.

(2)

O capítulo 4 do anexo II da Directiva 92/118/CEE do
Conselho, de 17 de Dezembro de 1992, que define as
condições sanitárias e de polícia sanitária que regem o
comércio e as importações na Comunidade de produtos
não sujeitos, no que respeita às referidas condições, às
regulamentações comunitárias específicas referidas no
capítulo I do anexo A da Directiva 89/662/CEE e, no
que respeita aos agentes patogénicos, da Directiva 90/
/425/CEE (5), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 1999/724/CE (6), estabelece as condições
sanitárias aplicáveis à colocação no mercado e à importação de gelatina destinada ao consumo humano. Além

(5)

L
L
L
L
L
L

Os Estados-Membros autorizarão a importação de gelatina
destinada ao consumo humano dos estabelecimentos enumerados no anexo da presente decisão.

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

243 de 11.10.1995, p. 17.
289 de 28.10.1998, p. 36.
120 de 11.5.1994, p. 44.
286 de 23.10.1998, p. 59.
62 de 15.3.1993, p. 49.
290 de 12.11.1999, p. 32.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o

(7) JO L 6 de 11.1.2000, p. 60.
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Artigo 2.o
A presente decisão é aplicável com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001.
Artigo 3.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 11 de Julho de 2001.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER —
VERZEICHNIS DER BETRIEBE — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ — LIST OF ESTABLISHMENTS — LISTE
DES ÉTABLISSEMENTS — ELENCO DEGLI STABILIMENTI — LIJST VAN BEDRĲVEN — LISTA DOS ESTABELECIMENTOS — LUETTELO LAITOKSISTA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR
Producto: gelatina destinada al consumo humano — Produkt: gelatine til konsum — Erzeugnis: zum Verzehr
bestimmte Gelatine — Προϊόν: ζελατίνη µε προορισµό την κατανάλωση από τον άνθρωπο — Product : gelatine
intended for human consumption — Produit: gélatine destinée à la consommation humaine — Prodotto: gelatine
destinate al consumo umano — Product: voor menselĳke consumptie bestemde gelatine — Produto: gelatina
destinada ao consumo humano — Tuote: ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini — Varuslag: gelatin avsett som
livsmedel
1 = Referencia nacional — National reference — Nationaler Code — Εθνικός αριθµός έγκρισης — National reference —
Référence nationale — Riferimento nazionale — Nationale code — Referência nacional — Kansallinen viite —
Nationell referens
2 = Nombre — Navn — Name — Τίτλος εγκατάστασης — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn
3 = Ciudad — By — Stadt — Πόλη — Town — Ville — Città — Stad — Cidade — Kaupunki — Stad
4 = Región — Region — Region — Περιοχή — Region — Région — Regione — Regio — Região — Alue — Region

País: ARGENTINA — Land: ARGENTINA — Land: ARGENTINIEN — Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ — Country: ARGENTINA —
Pays: ARGENTINE — Paese: ARGENTINA — Land: ARGENTINIË — País: ARGENTINA — Maa: ARGENTIINA — Land:
ARGENTINA
1

2

3

4

43

S.K.W. Biosystems Argentina S.A.

Villa Tesei

Buenos Aires

964

Leiner Davis Gelatin Argentina

Sauce Viejo

Santa Fe

País: BRASIL — Land: BRASILIEN — Land: BRASILIEN — Χώρα: ΒΡΑΖΙΛΙΑ — Country: BRAZIL — Pays: BRÉSIL —
Paese: BRASILE — Land: BRAZILIË — País: BRASIL — Maa: BRASILIA — Land: BRASILIEN
1

2

3

4

1520

Leiner Davis Gelatin Indústria e
Comércio Ltda

Cotia

São Paulo

1732

Leiner Davis Gelatin Indústria e
Comércio Ltda

Estância Velha

Rio Grande do Sul

1999

Sargel Ltda

Mococa

São Paulo

2365

Leiner Davis Gelatin Indústria e
Comércio Ltda

Maringa

Paraná

2678

Colas e Gelatinas Rebiere Ltda

Arcadas Amparo

São Paulo

3475

Colas e Gelatinas Rebiere Ltda

Presidente Epitacio

São Paulo

4266

Gelnex Indústria e Comércio Ltda

Ita

Santa Catarina

L 200/26
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País: BIELORRUSIA — Land: BELARUS — Land: BELARUS — Χώρα: ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ — Country: BELARUS — Pays:
BELARUS — Paese: BIELORUSSIA — Land: BELARUS — País: BIELORRÚSSIA — Maa: VALKO-VENÄJÄ — Land:
VITRYSSLAND
1

2

3

1

OAO «Mogileyovskiy zhelatinovyi
zavod»

Mogilyov

4

País: CHINA — Land: KINA — Land: CHINA — Χώρα: ΚΙΝΑ — Country: CHINA — Pays: CHINE — Paese: CINA —
Land: CHINA — País: CHINA — Maa: KIINA — Land: KINA
1

2

3

4

1500/80001

Baotou Dongbao Lucky Gelatine Co.,
Ltd

Bayantala East Street, Baotou

Inner Mongolia

1500/80002

Jining Gelatine Factory of Qinghai
Jinniu Group Company

68. Minjian Road, Jining

Inner Mongolia

1999

Bengbu BBCA Gelatine Co., Ltd

171, Xiao Bengbu 1 road, Bengbu

Anhui

2365

Kunming Glue Factory

Shuanglong North Suburb

Kunming

4266

Yunnan Tonghai Bone Glue Factory

Yangguang, Tonghai

Yunnan

País: COLOMBIA — Land: COLOMBIA — Land: KOLUMBIEN — Χώρα: ΚΟΛΟΜΒΙΑ — Country: COLOMBIA — Pays:
COLOMBIE — Paese: COLOMBIA — Land: COLOMBIA — País: COLÔMBIA — Maa: KOLUMBIA — Land: COLOMBIA
1

2

3

0001-00

Productora de gelatinas S.A. — Progel

Manizales

0002-00

Gelatinas de Colombia S.A. — Gelco

Barranquilla

4

País: COREA — Land: KOREA — Land: REPUBLIK KOREA — Χώρα: ΚΟΡΕΑ — Country: KOREA — Pays: CORÉE —
Paese: COREA — Land: KOREA — País: COREIA — Maa: KOREA — Land: KOREA
1

2

3

4

Kyungin FDA 14th

Sammi Industrial Co., Ltd

Ansan City

Kyunggi-Do

Kyungin FDA 46th

Highgel Co., Ltd

Yongin

Kyunggi-Do

Pusan FDA 55th

Geltech Co., Ltd

Kangsu

Pusan

País: PAKISTÁN — Land: PAKISTAN — Land: PAKISTAN — Χώρα: ΠΑΚΙΣΤΑΝ — Country: PAKISTAN — Pays:
PAKISTAN — Paese: PAKISTAN — Land: PAKISTAN — País: PAQUISTÃO — Maa: PAKISTAN — Land: PAKISTAN
1

2

3

4

01-AOD-Gelatin-LPGL

M/S Leiner Pak Gelatine Ltd

19TH Km, Shahrah-E-Pakistan, Kala
Shah Kaku, Distt. Sheikhupura

Punjab
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País: REPÚBLICA ESLOVACA — Land: SLOVAKIET — Land: SLOWAKISCHE REPUBLIK — Χώρα: ΣΛΟΒΑΚΙΑ —
Country: SLOVAK REPUBLIC — Pays: RÉPUBLIQUE SLOVAQUE — Paese: REPUBBLICA SLOVACCA — Land:
SLOWAAKSE REPUBLIEK — País: REPÚBLICA ESLOVACA — Maa: SLOVAKIA — Land: SLOVAKIEN
1

2

3

4

SK 12

Gelina A.S.

Liptovsky Mikulas

Zilina

País: SUIZA — Land: SCHWEIZ — Land: SCHWEIZ — Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ — Country: SWITZERLAND — Pays: SUISSE —
Paese: SVIZZERA — Land: ZWITSERLAND — País: SUÍÇA — Maa: SVEITSI — Land: SCHWEIZ
1

2

3

4

CH-GL-1

Biogel AG

Gewerbering, CH-6105 Schachen

Luzern

CH-GL-2

Geistlich Gelatine AG

Bahnhofstr. 40, CH-6110 Wolhusen

Luzern

País: TAIWÁN — Land: TAIWAN — Land: TAIWAN — Χώρα: ΤΑΪΒΑΝ — Country: TAIWAN — Pays: TAIWAN —
Paese: TAIWAN — Land: TAIWAN — País: TAIWAN — Maa: TAIWAN — Land: TAIWAN
1

2

3

4

99-202922-06

China Synthetic Rubber Corp.

Ping Tung County

Taiwan

País: USA — Land: USA — Land: USA — Χώρα: ΗΠΑ — Country: USA — Pays: USA — Paese: USA — Land: VSA —
País: EUA — Maa: USA — Land: USA
1

2

3

4

1211518

Atlantic Gelatin, Kraft Foods, Inc

Woburn

MA

1212170

Eastman Gelatin Corp.

Peabody

MA

1920862

Kind & Knox Gelatin Sergent

Bluff

IA

3002190779

Leiner Davis Gelatin

Davenport

IA
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 11 de Julho de 2001
que exclui do financiamento comunitário determinadas despesas efectuadas pelos Estados-Membros
a título do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), secção Garantia
[notificada com o número C(2001) 1795]
(Apenas fazem fé os textos nas línguas alemã, inglesa, espanhola, francesa, grega, italiana, neerlandesa e
portuguesa)

(2001/557/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

Os artigos 2.o e 3.o do Regulamento (CEE) n.o 729/70 e
o artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999
dispõem que apenas podem ser financiadas as restituições à exportação para países terceiros e as intervenções
destinadas à regularização dos mercados agrícolas,
respectivamente concedidas ou empreendidas segundo
as regras comunitárias no âmbito da organização
comum dos mercados agrícolas.

(5)

As verificações efectuadas, os resultados das discussões
bilaterais e os processos de conciliação revelaram que
uma parte das despesas declaradas pelos Estados-Membros não satisfazem essas condições, pelo que não
podem ser financiadas pelo FEOGA, secção Garantia.

(6)

Do anexo da presente decisão constam os montantes
não reconhecidos a cargo do FEOGA, secção Garantia,
que não dizem respeito às despesas efectuadas antes dos
24 meses que precederam a comunicação escrita dos
resultados das verificações aos Estados-Membros, pela
Comissão.

(7)

Para os casos abrangidos pela presente decisão, o cálculo
dos montantes a excluir por não conformidade com as
regras comunitárias foi comunicado pela Comissão aos
Estados-Membros no âmbito de um relatório de síntese
nessa matéria.

(8)

A presente decisão não prejudica as consequências
financeiras que a Comissão possa tirar de acórdãos do
Tribunal de Justiça relativos aos processos pendentes em
31 de Março de 2001 e respeitantes a matérias por esta
abrangidas,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 729/90 do Conselho,
de 21 de Abril de 1970, relativo ao financiamento da política
agrícola comum (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1287/95 (2), e, nomeadamente, o
n.o 2, alínea c), do seu artigo 5.o,
Após consulta do Comité do Fundo,
Considerando o seguinte:
(1)

O n.o 2, alínea c), do artigo 5.o do Regulamento (CEE)
n.o 729/70 determina que a Comissão decidirá das
despesas a excluir do financiamento comunitário quando
concluir que as mesmas não foram efectuadas nos
termos das regras comunitárias.

(2)

O referido artigo do Regulamento (CEE) n.o 729/70, bem
como os n.os 1 e 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE)
n.o 1663/95 da Comissão, de 7 de Julho de 1995, que
estabelece as regras de execução do Regulamento (CEE)
n.o 729/70 no que respeita ao processo de apuramento
das contas do FEOGA, secção Garantia (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2245/1999 (4), dispõem que a Comissão procederá às
verificações necessárias, comunicará aos Estados-Membros os resultados das mesmas, tomará conhecimento das observações por eles emitidas, convocará
debates bilaterais para chegar a um acordo com os
Estados-Membros em causa e comunicará formalmente
as suas conclusões a esses Estados-Membros, fazendo
referência à Decisão 94/442/CE da Comissão, de 1 de
Julho de 1994, relativa à criação de um processo de
conciliação no quadro do apuramento das contas do
FEOGA, secção Garantia (5), alterada pela Decisão 2000/
/649/CE (6).
Os Estados-Membros tiveram a possibilidade de pedir a
abertura de um processo de conciliação. Em certos casos
essa possibilidade foi utilizada e o relatório emitido foi
examinado pela Comissão.

(3)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

94 de 28.4.1970, p. 13.
125 de 8.6.1995, p. 1.
158 de 8.7.1995, p. 6.
273 de 23.10.1999, p. 5.
182 de 16.7.1994, p. 45.
272 de 25.10.2000, p. 41.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
As despesas dos organismos pagadores aprovados dos Estados-Membros, indicadas no anexo, declaradas a título do FEOGA,
secção Garantia, são excluídas do financiamento comunitário
pela presente decisão por não estarem em conformidade com
as regras comunitárias.

25.7.2001
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Artigo 2.o
O Reino da Bélgica, a República Federal da Alemanha, a República Helénica, o Reino de Espanha, a
República Francesa, a República Irlandesa, a República Italiana, a República Portuguesa e o Reino Unido da
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 11 de Julho de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

L 200/30

ANEXO

TOTAL DE CORRECÇÕES

Deduções
já efecuadas
(moeda nacional)

Consequências financeiras
desta decisão
(moeda nacional)

Medidas Agro-Ambientais

BE

Diversos

Prémios por bovinos — controlo inadequado

– 22 583 914,00

0,00

– 22 583 914,00

1998-1999

Prémios por animal

BE

Diversos

Prémios por bovinos — controlo inadequado

– 66 649 000,00

0,00

– 66 649 000,00

1998-1999

Prémios por animal

BE

2190

– 1 132 500,00

– 1 132 500,00

0,00

1998-1999

– 90 365 414,00

– 1 132 500,00

– 89 232 914,00

608 583,40

0,00

608 583,40

Motivo

Pagamentos atrasados inelegíveis

BE Total

Exercício
financeiro

Prémios por animal

DE

2062

Acórdão pelo Tribunal de Justiça C-245/97

Prémios por animal

DE

2120

Sistema de controlo deficiente e controlo inadequado da elegibilidade

– 5 337 992,00

0,00

– 5 337 992,00

1996-1997

Prémios por animal

DE

2125

Sistema de controlo deficiente e controlo inadequado da elegibilidade

– 1 028 704,00

0,00

– 1 028 704,00

1996-1997

– 5 758 112,60

0,00

– 5 758 112,60

DE Total

1993

ES

Diversos

Sistema de controlo não satisfatório

– 874 279 258,00

0,00

– 874 279 258,00

1996-1997

Leite e produtos lácteos

ES

Diversos

Sistema de controlo não satisfatório

– 1 842 669 000,00

0,00

– 1 842 669 000,00

1997-1999

Prémios por animal

ES

Diversos

Sistema de controlo não satisfatório

– 846 866 000,00

0,00

– 846 866 000,00

1997-1999

Prémios por animal

ES

2125

Prémio à extensificação — falta de controlo na
Catalunha

– 168 440 000,00

0,00

– 168 440 000,00

1997-1999

Prémios por animal

ES

2133

Sistema não conforme às regras

– 185 046 088,00

0,00

– 185 046 088,00

1997

Prémios por animal

ES

3150

Despesas relacionadas com abastecimento gratuito
de produtos agrícolas à Federação da Rússia

– 3 169 653,00

0,00

– 3 169 653,00

1999

– 3 920 469 999,00

0,00

– 3 920 469 999,00

ES Total

25.7.2001

Prémios por animal
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Rubrica
orçamental

PT

Despesas a excluir do
financiamento
(moeda nacional)

Estados-Membros

Sector

Prémios por animal

FR

5011

Prémios por animal

FR

Diversos

Prémios por animal

FR

Prémios por animal

Motivo

Deduções
já efecuadas
(moeda nacional)

Consequências financeiras
desta decisão
(moeda nacional)

Exercício
financeiro

– 55 638,00

Prémios por bovinos — controlo inadequado

– 4 907 000,00

0,00

– 4 907 000,00

1999

2124

Sistema de controlo deficiente

– 1 766 463,00

0,00

– 1 766 463,00

1998-1999

FR

2128

Sistema de controlo deficiente

– 1 214 329,00

0,00

– 1 214 329,00

1998-1999

Prémios por animal

FR

2190

Pagamentos atrasados inelegíveis

– 224 645,72

– 224 645,72

0,00

1998-1999

Prémios por animal

FR

Diversos

Anomalias detectadas para as culturas arvenses
«pequenos produtores»

– 26 149 995,00

0,00

– 26 149 995,00

1998-1999

Prémios por animal

FR

1040

Utilização de rendimento incorrecto para o cálculo
das ajudas

– 3 694 272,00

0,00

– 3 694 272,00

1998

Prémios por animal

FR

1040

Utilização de rendimento incorrecto para o cálculo
das ajudas

– 4 301 361,00

0,00

– 4 301 361,00

1999

Prémios por animal

FR

Diversos

Anomalias detectadas mas não totalmente analisadas em pormenor

– 27 252 016,00

0,00

– 27 252 016,00

1998

Prémios por animal

FR

Diversos

Anomalias detectadas mas não totalmente analisadas em pormenor

– 10 504 446,00

0,00

– 10 504 446,00

1999

Óleos e gorduras

FR

5011

Anomalias detectadas mas não totalmente analisadas em pormenor

– 1 953 560,00

0,00

– 1 953 560,00

1998

Óleos e gorduras

FR

5011

Anomalias detectadas mas não totalmente analisadas em pormenor

– 637 293,00

0,00

– 637 293,00

1999

Óleos e gorduras

FR

Diversos

– 20 077 950,04

– 22 098 248,40

2 020 298,36

1999

Frutas e produtos hortícolas

FR

3201-001

– 1 182 200,00

0,00

– 1 182 200,00

1999

– 103 921 168,76

– 22 322 894,12

– 81 598 274,64

Não observância dos prazos de pagamento
Replantação de cana-de-açúcar

1997-1998

L 200/31

0,00
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– 55 638,00

FR Total

Deficiências na aplicação do sistema gestão e
controlo no departamento de Cantal

Despesas a excluir do
financiamento
(moeda nacional)

PT

Rubrica
orçamental

25.7.2001

Estados-Membros

Sector

Deduções
já efecuadas
(moeda nacional)

Consequências financeiras
desta decisão
(moeda nacional)

Armazenagem pública

GB

2190

Pagamentos atrasados inelegíveis

– 345 623,49

– 345 623,49

0,00

1998-1999

Armazenagem pública

GB

2190

Pagamentos atrasados inelegíveis

– 74 773,18

– 74 773,18

0,00

1998-1999

Armazenagem pública

GB

1400

Processo 148/99THE — linho e cânhamo Reino
Unido

8 966 470,00

0,00

8 966 470,00

1996-1997

8 546 073,33

– 420 396,67

8 966 470,00

Motivo

GB Total

Exercício
financeiro

GR

2220

Sistema de controlo não satisfatório

– 9 421 033 000,00

– 4 702 269 261,00

– 4 718 763 739,00

1996-1999

Culturas arvenses

GR

2221

Sistema de controlo não satisfatório

– 2 442 900 000,00

– 1 587 554 332,00

– 855 345 668,00

1996-1999

Culturas arvenses

GR

1210

Deficiências no sistema de controlo

– 17 308 535 972,00

– 8 535 172 442,00

– 8 773 363 530,00

1997-1998

Culturas arvenses

GR

1410

Controlos no local inadequados — DAS 1996 e
1997

– 4 163 259 550,00

– 3 683 367 261,00

– 479 892 289,00

1996-1997

Prémios por animal

GR

1513

Ajuda à produção de passas de uvas

– 3 144 838 970,00

0,00

– 3 144 838 970,00

1997-1999

Prémios por animal

GR

Diversos

0,00

– 3 777 502 522,00

3 777 502 522,00

– 36 480 567 492,00

– 22 285 865 818,00

– 14 194 701 674,00

Observância dos critérios de acreditação

GR Total

1999

Medidas Agro-Alimentares

IE

2190

Pagamentos atrasados inelegíveis

– 45 871,14

– 45 871,14

0,00

1998-1999

Medidas Agro-Ambientais

IE

2190

Pagamentos atrasados inelegíveis

– 10 831,71

– 10 831,71

0,00

1998-1999

– 56 702,85

– 56 702,85

0,00

– 8 707 876 239,25

– 8 707 876 239,25

0,00

– 8 707 876 239,25

– 8 707 876 239,25

0,00

IE Total
Auditoria financeira

IT

Diversos

Não observância dos prazos de pagamentos

IT Total

1999

PT

2011

Custos técnicos carne

– 4 839 243,00

0,00

– 4 839 243,00

1999

Auditoria financeira

PT

2012

Custos financeiros carne

– 2 238 402,00

0,00

– 2 238 402,00

1999

Auditoria financeira

PT

2013

Outros custos carne

– 78 733 025,00

0,00

– 78 733 025,00

1999

– 85 810 670,00

0,00

– 85 810 670,00

25.7.2001

Auditoria financeira

PT Total

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Armazenagem pública

PT

Rubrica
orçamental

L 200/32

Despesas a excluir do
financiamento
(moeda nacional)

Estados-Membros

Sector

25.7.2001

TOTAL DE CORRECÇÕES

Despesas a excluir do
financiamento
(Euro)

Deduções já
efectuadas
(Euro)

Consequências financeiras
desta decisão
(Euro)

Medidas Agro-Ambientais

BE

Diversos

Prémios por bovinos — controlo inadequado

– 559 839,22

0,00

– 559 839,22

1998-1999

Prémios por animal

BE

Diversos

Prémios por bovinos — controlo inadequado

– 1 652 181,46

0,00

– 1 652 181,46

1998-1999

Prémios por animal

BE

2190

– 28 073,87

– 28 073,87

0,00

1998-1999

– 2 240 094,55

– 28 073,87

– 2 212 020,67

310 501,73

0,00

310 501,73

Motivo

Pagamentos atrasados inelegíveis

BE Total

Exercício
financeiro

Prémios por animal

DE

2062

Acórdão pelo Tribunal de Justiça C-245/97

Prémios por animal

DE

2120

Sistema de controlo deficiente e controlo inadequado da elegibilidade

– 2 723 465,31

0,00

– 2 723 465,31

1996-1997

Prémios por animal

DE

2125

Sistema de controlo deficiente e controlo inadequado da elegibilidade

– 524 848,98

0,00

– 524 848,98

1996-1997

– 2 937 812,55

0,00

– 2 937 812,55

DE Total

1993

ES

Diversos

Sistema de controlo não satisfatório

– 5 254 524,17

0,00

– 5 254 524,17

1996-1997

Leite e produtos lácteos

ES

Diversos

Sistema de controlo não satisfatório

– 11 074 663,73

0,00

– 11 074 663,73

1997-1999

Prémios por animal

ES

Diversos

Sistema de controlo não satisfatório

– 5 089 767,17

0,00

– 5 089 767,17

1997-1999

Prémios por animal

ES

2125

Prémio à extensificação — falta de controlo na
Catalunha

– 1 012 344,79

0,00

– 1 012 344,79

1997-1999

L 200/33

Prémios por animal

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Rubrica
orçamental

PT

Estado-Membro

Sector

Rubrica
orçamental

Prémios por animal

ES

2133

Sistema não conforme às regras

Prémios por animal

ES

3150

Despesas relacionadas com abastecimento
produtos agrícolas à Federação da Rússia

Despesas a excluir do
financiamento
(Euro)

Motivo

Deduções já
efectuadas
(Euro)

Consequências financeiras
desta decisão
(Euro)

Exercício
financeiro

0,00

– 1 112 149,39

1997

– 19 050,00

0,00

– 19 050,00

1999

– 23 562 499,24

0,00

– 23 562 499,24

– 8 481,40

0,00

– 8 481,40

Prémios por bovinos — controlo inadequado

– 748 018,29

0,00

– 748 018,29

1999

de

ES Total
Deficiências na aplicação do sistema gestão e
controlo no departamento de Cantal

PT

– 1 112 149,39

L 200/34

Estado-Membro

Sector

5011

1997-1998

Prémios por animal

FR

Diversos

Prémios por animal

FR

2124

Sistema de controlo deficiente

– 269 277,90

0,00

– 269 277,90

1998-1999

Prémios por animal

FR

2128

Sistema de controlo deficiente

– 185 111,13

0,00

– 185 111,13

1998-1999

Prémios por animal

FR

2190

Pagamentos atrasados inelegíveis

– 34 244,77

– 34 244,77

0,00

1998-1999

Prémios por animal

FR

Diversos

Anomalias detectadas para as culturas arvenses
«pequenos produtores»

– 3 986 279,73

0,00

– 3 986 279,73

1998-1999

Prémios por animal

FR

1040

Utilização de rendimento incorrecto para o cálculo
das ajudas

– 563 151,22

0,00

– 563 151,22

1998

Prémios por animal

FR

1040

Utilização de rendimento incorrecto para o cálculo
das ajudas

– 655 695,27

0,00

– 655 695,27

1999

Prémios por animal

FR

Diversos

Anomalias detectadas mas não totalmente analisadas em pormenor

– 4 154 270,73

0,00

– 4 154 270,73

1998

Prémios por animal

FR

Diversos

Anomalias detectadas mas não totalmente analisadas em pormenor

– 1 601 287,50

0,00

– 1 601 287,50

1999

Óleos e gorduras

FR

5011

Anomalias detectadas mas não totalmente analisadas em pormenor

– 297 798,78

0,00

– 297 798,78

1998

25.7.2001

FR

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Prémios por animal

Óleos e gorduras

FR

5011

Óleos e gorduras

FR

Diversos

Frutas e produtos hortícolas

FR

3201-001

Motivo

Anomalias detectadas mas não totalmente analisadas em pormenor
Não observância dos prazos de pagamento
Replantação de cana-de-açúcar

FR Total

Despesas a excluir do
financiamento
(Euro)

Deduções já
efectuadas
(Euro)

Consequências financeiras
desta decisão
(Euro)

Exercício
financeiro

– 97 148,32

0,00

– 97 148,32

1999

– 3 060 663,12

– 3 368 635,43

307 972,31

1999

– 180 213,41

0,00

– 180 213,41

1999

– 15 841 641,58

– 3 402 880,20

– 12 438 761,38

GB

2190

Pagamentos atrasados inelegíveis

– 555 218,46

– 555 218,46

0,00

1998-1999

Armazenagem pública

GB

2190

Pagamentos atrasados inelegíveis

– 120 117,56

– 120 117,56

0,00

1998-1999

Armazenagem pública

GB

1400

Processo 148/99 TJE — linho e cânhamo Reino
Unido

14 403 967,87

0,00

14 403 967,87

1996-1997

13 728 631,86

– 675 336,02

14 403 967,87

GB Total
GR

2220

Sistema de controlo não satisfatório

– 27 647 932,50

– 13 799 763,06

– 13 848 169,45

1996-1999

Culturas arvenses

GR

2221

Sistema de controlo não satisfatório

– 7 169 185,62

– 4 659 000,24

– 2 510 185,38

1996-1999

Culturas arvenses

GR

1210

Deficiências no sistema de controlo

– 50 795 410,04

– 25 048 194,99

– 25 747 215,06

1997-1998

Culturas arvenses

GR

1410

Controlos no local inadequados — DAS 1996 e
1997

– 12 217 929,71

– 10 809 588,44

– 1 408 341,27

1996-1997

Prémios por animal

GR

1513

Ajuda à produção de passas de uvas

– 9 229 167,92

0,00

– 9 229 167,92

1997-1999

Prémios por animal

GR

Diversos

0,00

– 11 085 847,46

11 085 847,46

1999

– 107 059 625,80

– 65 402 394,18

– 41 657 231,62

GR Total

Observância dos critérios de acreditação

L 200/35

Armazenagem pública

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Armazenagem pública

PT

Rubrica
orçamental

25.7.2001

Estado-Membro

Sector

Deduções já
efectuadas
(Euro)

Consequências financeiras
desta decisão
(Euro)

Medidas Agro-Ambientais

IE

2190

Pagamentos atrasados inelegíveis

– 58 064,73

– 58 064,73

0,00

1998-1999

Medidas Agro-Ambientais

IE

2190

Pagamentos atrasados inelegíveis

– 13 711,03

– 13 711,03

0,00

1998-1999

– 71 775,76

– 71 775,76

0,00

– 4 497 242,76

– 4 497 242,76

0,00

– 4 497 242,76

– 4 497 242,76

0,00

Motivo

IE Total
Auditoria financeira

IT

Diversos

Não observância dos prazos de pagamento

IT Total

Exercício
financeiro

PT

Rubrica
orçamental

1999

PT

2011

Custos técnicos carne

– 24 138,28

0,00

– 24 138,28

1999

Auditoria financeira

PT

2012

Custos financeiros carne

– 11 165,21

0,00

– 11 165,21

1999

Auditoria financeira

PT

2013

Outros custos carne

– 392 722,59

0,00

– 392 722,59

1999

– 428 026,09

0,00

– 428 026,09

– 142 910 086,47

– 74 077 702,79

– 68 832 383,68

Total

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Auditoria financeira

PT Total

L 200/36

Despesas a excluir do
financiamento
(Euro)

Estado-Membro

Sector

25.7.2001

