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REGULAMENTO (CE) N.o 1724/2001 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 23 de Julho de 2001
relativo à acção na luta contra as minas terrestres antipessoal nos países em desenvolvimento
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO
EUROPEIA,

(6)

O presente regulamento é uma resposta directa à
Convenção sobre a Proibição da Utilização, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e
sobre a sua Destruição (Convenção de Otava).

(7)

Assim sendo, o apoio financeiro deve beneficiar prioritariamente os países em desenvolvimento que estão empenhados na luta contra as minas terrestres antipessoal e
que são Parte na Convenção de Otava.

(8)

A acção da Comunidade no domínio da luta contra as
minas faz frequentemente parte integrante das actividades de ajuda humanitária, de reabilitação, de reconstrução ou de desenvolvimento, embora seja uma actividade distinta e especializada, que responde a prioridades,
requisitos operacionais e imperativos políticos específicos.

(9)

As novas acções e as já existentes que integram essas
actividades, assim como programas-quadro de investigação e desenvolvimento de tecnologias no domínio da
luta contra as minas, continuarão a ser financiadas a
partir de rubricas orçamentais específicas e serão apoiadas, complementadas e coordenadas, quando necessário,
de acordo com o presente regulamento.

(10)

Para que a Comunidade possa contribuir com eficácia
para as medidas preventivas em matéria de luta conta as
minas, será necessário permitir que a acção comunitária
destrua as reservas de minas antipessoal, em conjugação
com operações destinadas a destruir as minas antipessoal
no solo.

(11)

Deverá ser intensificada a investigação científica com o
objectivo de se desenvolverem tecnologias para facilitar
a detecção de minas e a identificação com maior
precisão das áreas afectadas.

(12)

A Comunidade necessita de poder garantir a eficácia das
acções de desminagem que financiou, devendo, para tal,
utilizar os meios técnicos adequados, nomeadamente
tecnologia militar, se necessário.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente o n.o 1 do seu artigo 179.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (2),
Considerando o seguinte:
(1)

A Comunidade Europeia está preocupada com a
presença de minas terrestres antipessoal e de outros
engenhos por explodir em zonas habitadas por população civil que procura recuperar de um conflito
armado.

(2)

As minas terrestres antipessoal causam sofrimento e
mortes, especialmente nas regiões mais pobres do
mundo, constituem um sério entrave ao desenvolvimento económico, dificultam o regresso de refugiados e
de pessoas deslocadas e prejudicam as operações de
ajuda humanitária, de reconstrução e de reabilitação,
bem como a restauração de condições sociais normais.

(3)

A Comunidade está determinada a contribuir plenamente para o objectivo de eliminação total das minas
terrestres antipessoal em todo o mundo nos próximos
anos.

(4)

A Comunidade e os seus Estados-Membros têm fornecido a maior contribuição para os esforços internacionais globais destinados a pôr termo à tragédia das minas
terrestres antipessoal.

(5)

A acção destinada a conseguir uma total eliminação das
minas terrestres antipessoal encontra-se ainda numa fase
inicial, pelo que a Comunidade deverá continuar a assegurar uma liderança firme até à completa realização do
objectivo.

(1) JO C 248E de 29.8.2000, p. 115, eJO C 120E de 24.4.2001, p.
168.
(2) Parecer do Parlamento Europeu de 25 de Outubro de 2000 (ainda
não publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de
31 de Maio de 2001 (JO C 213 de 31.7.2001, p.1) e decisão do
Parlamento Europeu de 4 de Julho de 2001.
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O presente regulamento estabelecerá as bases de uma
abordagem coerente e eficaz para as acções comunitárias
no domínio da luta contra as minas nos países em
desenvolvimento, promovendo a definição de uma estratégia integrada, em estreita coordenação entre a
Comissão, os Estados-Membros e a comunidade internacional em todas as fases das acções de luta contra as
minas.
Tal abordagem não deve impedir a Comunidade de dar
resposta às situações de emergência humanitária, onde
quer que ocorram.

(15)

É necessário assegurar a coerência dessas acções com a
política externa da União Europeia no seu conjunto,
nomeadamente com a Política Externa e de Segurança
Comum.

(16)

As medidas necessárias à execução do presente regulamento serão adoptadas aprovadas nos termos da
Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de
1999, que fixa as regras de exercício das competências
de execução atribuídas à Comissão (1).

(17)

(18)

(19)

(20)

O problema das minas terrestres antipessoal, pela natureza de ameaça à vida de que se revestem, assume uma
dimensão mundial que requer procedimentos de tomada
de decisão eficazes, flexíveis e, sempre que necessário,
rápidos para o financiamento das acções da Comunidade.
O presente regulamento estabelece, para todo o seu
período de vigência, um enquadramento financeiro que
constitui para a autoridade orçamental a referência privilegiada no decurso do processo orçamental anual, na
acepção do ponto 33 do Acordo Interinstitucional, de 6
de Maio de 1999, entre o Parlamento Europeu, o
Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a
melhoria do processo orçamental (2).
A Comunidade deve assegurar a máxima transparência
no que respeita à execução da assistência financeira e
proceder a controlos rigorosos da utilização das dotações.
A protecção dos interesses financeiros das Comunidades,
bem como a luta contra a fraude e outras irregularidades
fazem parte integrante do presente regulamento,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
O presente regulamento estabelece o procedimento de
execução das operações comunitárias de luta contra as minas
terrestres antipessoal, no âmbito da política comunitária de
cooperação para o desenvolvimento, promovendo ao mesmo
tempo uma estratégia humanitária sistemática e coerente das
acções de desminagem, de acordo com a Convenção sobre a
Proibição da Utilização, Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre a sua Destruição (seguidamente designada «Convenção de Otava»).
2.
As operações mencionadas no presente regulamento
deverão ser realizadas no território de países em desenvolvimento ou estar directamente relacionadas com situações que
(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
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ocorrem em países em desenvolvimento, nomeadamente nos
mais vulneráveis, bem como nos que se encontram em fase de
recuperação de conflitos.
As acções em matéria de luta contra as minas deverão integrar-se em todas as estratégias dos países em desenvolvimento
que são vítimas das consequências das minas terrestres antipessoal.
Artigo 2.o
1.
A acção da Comunidade abrangida pelo presente regulamento terá por objectivo prestar assistência aos países que são
vítimas das consequências das minas terrestres antipessoal e
criar as condições necessárias para o seu desenvolvimento
económico e social:
a) Apoiando a definição, o acompanhamento e a aplicação de
uma estratégia de luta contra as minas;
b) Prestando assistência a Estados afectados no seu processo de
implementação da Convenção de Otava;
c) Criando e apoiando estruturas internacionais e recursos
locais nos países afectados, a fim de conferir a máxima
eficácia à realização de acções no domínio da luta contra as
minas;
d) Reagindo a situações de emergência de carácter humanitário, evitando acidentes e prestando assistência relacionada
com a reabilitação das vítimas de minas;
e) Apoiando a realização de ensaios nos países em questão,
bem como a introdução da utilização operacional de equipamento e técnicas adequadas de luta contra as minas.
f) Promovendo a coordenação com os utilizadores finais do
equipamento de desminagem nas fases iniciais da investigação e apoiando a utilização das referidas tecnologias nos
países mais pobres afectados pelas minas;
g) Incentivando acções de desminagem compatíveis com o
ambiente local e com o desenvolvimento sustentável da
região afectada;
h) Apoiando a coordenação entre os agentes internacionais em
matéria de acções de luta conta as minas.
2.
As operações financiadas ao abrigo do presente regulamento compreendem todas as actividades relacionadas com a
acção na luta contra as minas terrestres antipessoal que apoiem
os objectivos necessários ao desenvolvimento económico e
social, nomeadamente:
a) A sensibilização para o problema das minas;
b) A formação de pessoal especializado;
c) Estudos de levantamento e delimitação de áreas suspeitas;
d) A detecção e identificação de minas terrestres antipessoal;
e) A remoção de minas de acordo com normas humanitárias e
a destruição de minas terrestres antipessoal no solo e, em
conjugação com tais actividades, a destruição de reservas de
minas terrestres antipessoal;
f) A assistência às vítimas, a reabilitação e a reinserção sócio-económica das vítimas das minas;
g) A gestão da informação, incluindo sistemas de informação
geográfica;
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h) Outras actividades que contribuam para a redução do
impacto humano, económico e ambiental das minas terrestres antipessoal.
3.
No âmbito do n.o 2, será dada prioridade a operações
levadas a cabo nos países mais gravemente afectados pelas
minas, nos quais as minas terrestres antipessoal ou concomitantemente, outras munições por explodir, causem um elevado
número de vítimas civis ou onde a presença ou a suspeita de
presença de tais engenhos constitua um importante entrave à
restauração da actividade económica e social ou ao desenvolvimento, exigindo, por conseguinte, um empenhamento específico a longo prazo, que a ajuda humanitária de emergência ou
a ajuda à reconstrução não estejam em condições de assegurar.
4.
A fim de assegurar a coerência, a complementaridade e a
sinergia no âmbito dos programas de cooperação regional,
assim como dos projectos de ajuda humanitária, de reabilitação, de reconstrução e de desenvolvimento, as acções no
domínio da luta contra as minas que podem ser financiadas no
âmbito de qualquer daqueles programas ou projectos continuarão a ser financiadas ao abrigo da rubrica orçamental
através da qual a principal acção é financiada. Na medida do
necessário, tais acções podem ser complementadas ou apoiadas
por acções de luta contra as minas, financiadas ao abrigo do
presente regulamento.
Artigo 3.o
As operações financiadas ao abrigo do presente regulamento
beneficiarão, em princípio, os países empenhados na luta
contra as minas terrestres antipessoal e que são parte na
Convenção de Otava. Podem ser abertas excepções em situações de emergência de carácter humanitário, a fim de prestar
assistência a vítimas de minas e de levar a cabo acções de apoio
directo a populações civis vulneráveis, nomeadamente os refugiados e as pessoas deslocadas, ou em caso de funcionamento
deficiente da administração nacional.
Artigo 4.o
1.
Podem beneficiar de apoio financeiro ao abrigo do
presente regulamento as organizações e os organismos regionais e internacionais, as organizações não governamentais
(ONG), os serviços e os organismos governamentais nacionais,
os seus departamentos e agências, os institutos e os operadores
públicos e privados com conhecimentos técnicos e experiência
especializada apropriada.
2.
A participação em concursos, bem como a adjudicação
de contratos, será aberta, em igualdade de condições, a todas as
pessoas singulares e colectivas dos Estados-Membros e do país
beneficiário. Em casos excepcionais, plenamente justificados, tal
participação pode ser alargada a países terceiros.
3.
As empresas e outras organizações que concorrem à adjudicação de contratos devem demonstrar que as suas actividades
não põem os respectivos empregados desnecessariamente em
risco e que essas actividades estão cobertas por seguros adequados de acidente e de responsabilidade civil dos empregados.
Artigo 5.o
1.
A ajuda comunitária prestada ao abrigo do presente regulamento pode ser utilizada para financiar assistência técnica,
acções de formação, recursos humanos ou outros serviços rela-
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cionados com a luta contra as minas; ensaios de equipamento e
técnicas; apoio logístico, aquisição, fornecimento e armazenagem de equipamento, aprovisionamentos e obras necessários
à realização de acções de luta contra as minas; estudos e
conferências, bem como medidas destinadas a reforçar a coordenação internacional das acções no domínio da luta contra as
minas; missões de avaliação e de acompanhamento; actividades
de sensibilização da opinião pública e ainda os custos associados à divulgação da natureza comunitária da ajuda prestada.
2.
O financiamento comunitário concedido ao abrigo do
presente regulamento assumirá a forma de subvenção.
3.
Sempre que as operações sejam objecto de acordos de
financiamento entre a Comunidade e os países beneficiários,
tais acordos deverão estipular que o pagamento de impostos,
direitos ou outros encargos não é suportado pela Comunidade.
Artigo 6.o
O enquadramento financeiro para a execução das acções da
Comunidade no domínio da luta contra as minas durante o
período de 2002 a 2009, nos termos de todos os regulamentos
pertinentes no contexto do n.o 4 do artigo 2.o, é de 240
milhões de euros. Deste montante, são disponibilizados 140
milhões de euros para acções de luta contra as minas, nos
termos do presente regulamento e do Regulamento (CE) 1725/
/2001 do Conselho, de 23 de Julho de 2001, relativo à acção
na luta contra as minas terrestres antipessoal em países
terceiros, com excepção dos países em desenvolvimento (1).
As dotações anuais serão autorizadas pela autoridade orçamental nos limites das perspectivas financeiras.
Artigo 7.o
1.

A Comissão é assistida pelo comité geográfico respectivo.

2.
Sempre que seja feita referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE,
tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.o
O período previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/
/468/CE é de três meses.
3.

O comité aprovará o seu regulamento interno.
Artigo 8.o

1.
A Comissão, com base numa troca periódica de informações, incluindo a troca de informações no local, assegurará a
coordenação efectiva das acções de assistência realizadas pela
Comunidade e pelos Estados-Membros individualmente, tendo
em vista aumentar a coerência e a complementaridade dos
respectivos programas.
2.
A Comissão pode procurar possibilidades de co-financiamento com outras entidades financiadoras, especialmente com
Estados-Membros.
3.
A Comissão promoverá a coordenação e a cooperação
com as entidades financiadoras e os agentes internacionais,
nomeadamente com os que integram o sistema das Nações
Unidas e com as ONG, bem como com os centros pertinentes,
tais como o Centro Internacional de Genebra para a Desminagem Humanitária.
4.
Serão tomadas as medidas necessárias para dar visibilidade à contribuição da Comunidade.
(1) Ver página 6 do presente Jornal Oficial.
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Artigo 9.o
1.
A Comissão avaliará, decidirá e administrará as operações
abrangidas pelo presente regulamento em conformidade com
os procedimentos orçamentais e outros em vigor, nomeadamente com os previstos nos artigos 116.o e 118.o do Regulamento Financeiro, de 21 de Dezembro de 1977, aplicável ao
Orçamento Geral das Comunidades Europeias (1).
2.
As decisões de financiamento superiores a 3 milhões de
euros serão aprovadas em conformidade com o procedimento
estabelecido no n.o 2 do artigo 6.o
3.
A Comissão informará o comité pertinente a que se refere
o artigo 6.o de qualquer decisão de financiamento de valor
inferior a 3 milhões de euros. Esta informação será transmitida,
o mais tardar, uma semana antes da aprovação da decisão de
financiamento.
4.
A Comissão pode tomar decisões que alterem as decisões
de financiamento aprovadas nos termos do procedimento estabelecido no n.o 2 do artigo 6.o, sempre que as mesmas não
impliquem alterações substanciais ou autorizações adicionais
que excedam em 20 % a autorização inicial.

1.9.2001

Comunidade, de acordo com o Regulamento (CE, Euratom)
n.o 2988/95 do Conselho (3).

Artigo 12.o
A fim de facilitar a coordenação e a programação de acções
plurianuais no domínio da luta contra as minas, será apresentado periodicamente a uma reunião conjunta dos comités referidos no n.o 1 do artigo 7.o, para apreciação em conformidade
com o procedimento estabelecido no n.o 2 do artigo 7.o. O
documento de estratégia Minas Terrestres Antipessoal (MTAP)
conterá orientações e prioridades horizontais para as acções
comunitárias no domínio da luta contra as minas, bem como
as medidas a tomar para a sua realização. O MTAP abrangerá
questões como um programa indicativo plurianual e fará referência aos programas de acção contra as minas executados a
nível nacional e regional e aos contributos de outros doadores,
incluindo os Estados-Membros, bem como às acções comunitárias no domínio da luta contra as minas, financiadas ao abrigo
de outras rubricas orçamentais. O MTAP será também transmitido ao Parlamento Europeu, a título informativo.

Artigo 13.o
Artigo 10.o
1.
Os projectos farão parte do quadro mais vasto do desenvolvimento ou da reconstrução do país ou da região em
questão e serão classificados segundo uma ordem de prioridades adequada e avaliados em termos do seu impacto positivo
e relação de custo-eficácia.
2.
Sempre que possível, o projecto deve ser claramente integrado no âmbito de um programa nacional de luta contra as
minas terrestres antipessoal que seja coordenado pelo Estado
beneficiário ou pela sociedade local em cooperação com as
ONG, ou por uma instituição internacional mandatada para o
efeito. O objectivo desta abordagem é de, na devida altura, o
projecto ser assumido pelo próprio Estado beneficiário ou pela
sociedade local e pelas ONG, a fim de reforçar as capacidades
locais e a sustentabilidade do projecto.

Artigo 11.o
Todos os acordos de financiamento ou contratos celebrados ao
abrigo do presente regulamento devem prever a realização de
controlos no local pela Comissão e pelo Tribunal de Contas, de
acordo com os procedimentos habitualmente seguidos pela
Comissão de acordo com as regras em vigor, nomeadamente as
do Regulamento Financeiro.
Além disso, a Comissão pode realizar controlos e inspecções
no local, nos termos do Regulamento (Euratom, CE) n.o 2185/
/96 do Conselho (2). As medidas tomadas pela Comissão devem
assegurar uma protecção adequada dos interesses financeiros da
(1) JO L 356 de 31.12.1977, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE, CECA, EURATOM) n.o
762/2001 (JO L 31, 111 de 20.4.2001 p. 1).
(2) JO L 292 de 15.11.1996, p. 2.

1.
A Comissão procederá regularmente a avaliações das
operações de luta contra as minas, que sejam financiadas pela
Comunidade com o objectivo de determinar se os objectivos
das operações foram atingidos e de estabelecer directrizes destinadas a conferir uma maior eficácia às futuras operações.
2.
A Comissão no seu relatório anual sobre a cooperação
comunitária para o desenvolvimento, prestará ao Parlamento
Europeu e ao Conselho informações sobre os progressos realizados relativamente a todas as operações comunitárias de luta
contra as minas, bem como sobre os resultados das avaliações
efectuadas. O relatório deverá especificar as acções que foram
executadas, indicando os respectivos montantes das diferentes
rubricas orçamentais.

Artigo 14.o
De três em três anos após a entrada em vigor do presente
regulamento, a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e
ao Conselho uma avaliação global de todas as acções comunitárias de luta contra as minas, bem como sugestões relativas ao
futuro do presente regulamento e, se necessário, propostas para
a sua alteração.

Artigo 15.o
O presente regulamento entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
O presente regulamento é aplicável até 31 de Dezembro de
2009.
(3) JO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
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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 23 de Julho de 2001.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

A Presidente

O Presidente

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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REGULAMENTO (CE) N.o 1725/2001 DO CONSELHO
de 23 de Julho de 2001
relativo à acção na luta contra as minas terrestres antipessoal em países terceiros, com excepção
dos países em desenvolvimento
luta contra as minas, continuarão a ser financiadas a
partir de rubricas orçamentais específicas e serão,
sempre que necessário, apoiadas, complementadas e
coordenadas de acordo com o presente regulamento.

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 308.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,

(10)

Para que a Comunidade possa contribuir com eficácia
para as medidas preventivas em matéria de luta contra as
minas, será necessário permitir que a acção comunitária
destrua as reservas de minas antipessoal, em conjugação
com operações destinadas a destruir as minas antipessoal
no solo.

(11)

Deverá ser intensificada a investigação científica com o
objectivo de se desenvolverem tecnologias para facilitar
a detecção de minas e a identificação com maior
precisão das áreas afectadas.

(12)

A Comunidade necessita de poder garantir a eficácia das
acções de desminagem que financiou, devendo, para tal,
utilizar os meios técnicos adequados, nomeadamente
tecnologia militar, se necessário.

(13)

O presente regulamento estabelecerá as bases de uma
abordagem coerente e eficaz para as acções comunitárias
no domínio da luta contra as minas em países terceiros,
com excepção dos países em desenvolvimento, promovendo a definição de uma estratégia integrada, em
estreita coordenação entre a Comissão, os Estados-Membros e a comunidade internacional em todas as
fases das acções de luta contra as minas.

(14)

Tal abordagem não deve impedir a Comunidade de dar
resposta às situações de emergência humanitária, onde
quer que ocorram.

(15)

É necessário assegurar a coerência dessas acções com a
política externa da União Europeia no seu conjunto,
nomeadamente com a Política Externa e de Segurança
Comum.

(16)

As medidas necessárias à execução do presente regulamento serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/
/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa
as regras de exercício das competências de execução
atribuídas à Comissão (2).

(17)

O problema das minas terrestres antipessoal, pela natureza de ameaça à vida de que se revestem, assume uma
dimensão mundial que requer procedimentos de tomada
de decisão eficazes, flexíveis e, sempre que necessário,
rápidos para o financiamento das acções da Comunidade.

(18)

A Comunidade deve assegurar a máxima transparência
no que respeita à execução da assistência financeira e
proceder a controlos rigorosos da utilização das dotações.

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

A Comunidade Europeia está preocupada com a
presença de minas terrestres antipessoal e de outros
engenhos por explodir em zonas habitadas por população civil que procura recuperar de um conflito
armado.
As minas terrestres antipessoal causam sofrimento e
mortes e constituem um sério entrave ao desenvolvimento económico, dificultam o regresso de refugiados e
de pessoas deslocadas e prejudicam as operações de
ajuda humanitária, de reconstrução e de reabilitação,
bem como a restauração de condições sociais normais.

(3)

A Comunidade está determinada a contribuir plenamente para o objectivo de eliminação total das minas
terrestres antipessoal em todo o mundo nos próximos
anos.

(4)

A Comunidade e os seus Estados-Membros têm fornecido a maior contribuição para os esforços internacionais globais destinados a pôr termo à tragédia das minas
terrestres antipessoal.

(5)

A acção destinada a conseguir uma total eliminação das
minas terrestres antipessoal encontra-se ainda numa fase
inicial, pelo que a Comunidade deverá continuar a assegurar uma liderança firme até à completa realização do
objectivo.

(6)

O presente regulamento é uma resposta directa à
Convenção sobre a Proibição da Utilização, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e
sobre a sua Destruição (Convenção de Otava).

(7)

Assim sendo, o apoio financeiro deve beneficiar prioritariamente os países terceiros que estão empenhados na
luta contra as minas terrestres antipessoal e que são
Parte na Convenção de Otava.

(8)

A acção da Comunidade no domínio da luta contra as
minas faz frequentemente parte integrante das actividades de ajuda humanitária, de reabilitação, de reconstrução ou de desenvolvimento, embora seja uma actividade distinta e especializada, que responde a prioridades,
requisitos operacionais e imperativos políticos específicos.

(9)

As novas acções e as já existentes que integram essas
actividades, assim como programas-quadro de investigação e desenvolvimento de tecnologias no domínio da

(1) JO C 120 E de 24.4.2001, p. 173.

(2) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(19)

A protecção dos interesses financeiros das Comunidades,
bem como a luta contra a fraude e outras irregularidades
fazem parte integrante do presente regulamento.

d) Reagindo a situações de emergência de carácter humanitário, evitando acidentes e prestando assistência relacionada
com a reabilitação das vítimas de minas;

(20)

As operações a que se refere o presente regulamento
inserem-se no quadro da política de cooperação da
Comunidade em países terceiros, com excepção dos
países em desenvolvimento, e são necessárias para
alcançar um dos objectivos do Tratado. O Tratado não
prevê para a aprovação do presente regulamento outros
poderes para além dos estabelecidos no artigo 308.o

e) Apoiando a realização de ensaios nos países em questão,
bem como a introdução da utilização operacional de equipamento e técnicas adequadas de luta contra as minas.

(21)

O artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1724/2001 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Julho de
2001, relativo à acção na luta contra as minas terrestres
antipessoal nos países em desenvolvimento prevê (1), um
enquadramento financeiro para a execução de todas as
acções da Comunidade no domínio da luta contra as
minas, nomeadamente nos termos do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

f) Promovendo a coordenação com os utilizadores finais do
equipamento de desminagem nas fases iniciais da investigação e apoiando a utilização das referidas tecnologias nos
países mais pobres afectados pelas minas;
g) Incentivando acções de desminagem compatíveis com o
ambiente local e com o desenvolvimento sustentável da
região afectada;
h) Apoiando a coordenação entre os agentes internacionais em
matéria de acções de luta conta as minas.
2.
As operações financiadas ao abrigo do presente regulamento compreendem todas as actividades relacionadas com a
acção na luta contra as minas terrestres antipessoal que apoiem
os objectivos necessários ao desenvolvimento económico e
social, nomeadamente:
a) A sensibilização para o problema das minas;

1.
O presente regulamento estabelece o procedimento de
execução das operações comunitárias de luta contra as minas
terrestres antipessoal, no âmbito da política comunitária de
cooperação em países terceiros, promovendo ao mesmo tempo
uma estratégia humanitária sistemática e coerente das acções de
desminagem, de acordo com a Convenção sobre a Proibição da
Utilização, Armazenagem, Produção e Transferência de Minas
Antipessoal e sobre a sua Destruição (seguidamente designada
«Convenção de Otava»).

b) A formação de pessoal especializado;

2.
As operações mencionadas no presente regulamento
devem ser realizadas no território de países terceiros, com
excepção dos países em desenvolvimento, ou estar directamente relacionadas com situações que ocorrem nesses países,
nomeadamente nos que se encontram em fase de recuperação
de conflitos.

f) A assistência às vítimas, a reabilitação e a reinserção socioeconómica das vítimas das minas;

As acções em matéria de luta contra as minas devem integrar-se em todas as estratégias nacionais e de cooperação relativas aos países terceiros que são vítimas das consequências das
minas terrestres antipessoal.
Artigo 2.o
1.
As operações da Comunidade abrangidas pelo presente
regulamento têm por objectivo prestar assistência aos países
que são vítimas das consequências das minas terrestres antipessoal e criar as condições necessárias para o seu desenvolvimento económico e social:
a) Apoiando a definição, o acompanhamento e a aplicação de
uma estratégia de luta contra as minas;
b) Prestando assistência a Estados afectados no seu processo de
implementação da Convenção de Otava;
c) Criando e apoiando estruturas internacionais e recursos
locais nos países afectados, a fim de conferir a máxima
eficácia à realização de acções no domínio da luta contra as
minas;
(1) Ver página 1 do presente Jornal Oficial.

c) Estudos de levantamento e delimitação de áreas suspeitas;
d) A detecção e identificação de minas terrestres antipessoal;
e) A remoção de minas de acordo com normas humanitárias e
a destruição de minas terrestres antipessoal no solo e, em
conjugação com tais actividades, a destruição de reservas de
minas terrestres antipessoal;

g) A gestão da informação, incluindo sistemas de informação
geográfica;
h) Outras actividades que contribuam para a redução do
impacto humano, económico e ambiental das minas terrestres antipessoal.
3.
No âmbito do n.o 2, é dada prioridade a operações
levadas a cabo nos países mais gravemente afectados pelas
minas, nos quais as minas terrestres antipessoal ou concomitantemente, outras munições por explodir, causem um elevado
número de vítimas civis ou onde a presença ou a suspeita da
presença de tais engenhos constitua um importante entrave à
restauração da actividade económica e social ou ao desenvolvimento, exigindo, por conseguinte, um empenho específico a
longo prazo, que a ajuda humanitária de emergência ou a ajuda
à reconstrução não estejam em condições de assegurar.
4.
A fim de assegurar a coerência, a complementaridade e a
sinergia no âmbito dos programas de cooperação regional,
assim como dos projectos de ajuda humanitária, de reabilitação, de reconstrução e de desenvolvimento, as acções no
domínio da luta contra as minas que podem ser financiadas no
âmbito de qualquer daqueles programas ou projectos continuam a ser financiadas ao abrigo da rubrica orçamental através
da qual é financiada a acção principal. Na medida do necessário, tais acções podem ser complementadas ou apoiadas por
acções de luta contra as minas, financiadas ao abrigo do
presente regulamento.
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Artigo 3.o
As operações financiadas ao abrigo do presente regulamento
beneficiam, em princípio, os países empenhados na luta contra
as minas terrestres antipessoal e que são Parte na Convenção de
Otava. Podem ser abertas excepções em situações de emergência de carácter humanitário, de assistência a vítimas de
minas e de acções de apoio directo a populações civis vulneráveis, nomeadamente os refugiados e as pessoas deslocadas, ou
em caso de funcionamento deficiente da administração nacional.
Artigo 4.o
1.
Podem beneficiar de apoio financeiro ao abrigo do
presente regulamento as organizações e as agências regionais e
internacionais, as organizações não governamentais (ONG), os
serviços e os organismos governamentais nacionais, regionais e
locais, os seus departamentos e agências, os institutos e os
operadores públicos e privados com conhecimentos técnicos e
experiência especializada apropriada.
2.
A participação em concursos, bem como a adjudicação
de contratos, está aberta, em igualdade de condições, a todas as
pessoas singulares e colectivas dos Estados-Membros e do país
beneficiário. Em casos excepcionais, plenamente justificados,
essa participação pode ser alargada a países terceiros.
3.
As empresas e outras organizações que concorram à
adjudicação de contratos devem demonstrar que as suas actividades não põem os respectivos empregados desnecessariamente
em risco e que essas actividades estão cobertas por seguros
adequados de acidente e de responsabilidade civil dos empregados.
Artigo 5.o
1.
A ajuda comunitária prestada ao abrigo do presente regulamento pode ser utilizada para financiar assistência técnica,
acções de formação, recursos humanos ou outros serviços relacionados com a luta contra as minas; ensaios de equipamento e
técnicas; apoio logístico, aquisição, fornecimento e armazenagem de equipamento, abastecimento e obras necessários à
realização de acções de luta contra as minas; estudos e conferências, bem como medidas destinadas a reforçar a coordenação internacional das acções no domínio da luta contra as
minas; missões de avaliação e de acompanhamento e ainda
actividades de sensibilização da opinião pública.
2.
O financiamento comunitário concedido ao abrigo do
presente regulamento assume a forma de subvenção.
3.
Sempre que as operações sejam objecto de acordos de
financiamento entre a Comunidade e os países parceiros, esses
acordos devem estipular que o pagamento de impostos, direitos
ou outros encargos não é custeado pela Comunidade.
Artigo 6.o
1.

A Comissão é assistida pelo comité geográfico respectivo.

2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE.
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O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/
/468/CE é de três meses.
3.

O comité aprovará o seu regulamento interno.
Artigo 7.o

1.
A Comissão, com base numa troca periódica de informações, incluindo a troca de informações no local, facilita a
coordenação efectiva das acções de assistência realizadas pela
Comunidade e pelos Estados-Membros individualmente, tendo
em vista aumentar a coerência e a complementaridade dos
respectivos programas.
2.
A Comissão pode procurar possibilidades de cofinanciamento com outras entidades financiadoras, especialmente com
Estados-Membros.
3.
A Comissão promove a coordenação e a cooperação com
as entidades financiadoras e os agentes internacionais, nomeadamente com os que integram o sistema das Nações Unidas e
com as ONG, bem como com os centros competentes, tais
como o Centro Internacional de Genebra para a Desminagem
Humanitária.
4.
Serão tomadas as medidas necessárias para dar visibilidade à contribuição da Comunidade.
Artigo 8.o
1.
A Comissão avalia, decide e administra as operações
abrangidas pelo presente regulamento em conformidade com
os procedimentos orçamentais e outros em vigor, nomeadamente com os previstos nos artigos 116.o e 118.o do Regulamento Financeiro, de 21 de Dezembro de 1977, aplicável ao
Orçamento Geral das Comunidades Europeias (1).
2.
As decisões de financiamento superiores a 3 milhões de
euros são aprovadas nos termos do n.o 2 do artigo 6.o
3.
A Comissão informa o Comité competente a que se refere
o n.o 1 do artigo 6.o de qualquer decisão de financiamento de
valor inferior a 3 milhões de euros. Esta informação é transmitida, o mais tardar, uma semana antes da aprovação da decisão
de financiamento.
4.
A Comissão pode tomar decisões que alterem as decisões
de financiamento aprovadas nos termos do n.o 2 do artigo 6.o,
sempre que as mesmas não impliquem alterações substanciais
ou autorizações adicionais que excedam em 20 % a autorização
inicial.
Artigo 9.o
1.
Os projectos fazem parte do quadro mais vasto da
reconstrução do país ou da região em causa e são classificados
segundo uma ordem de prioridades adequada e avaliados em
termos do seu impacto positivo e relação de custo-eficácia.
(1) JO L 356 de 31.12.1977, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE, CECA, Euratom)
n.o 762/2001 (JO L 111 de 20.4.2001 p. 1).
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2.
Sempre que possível, o projecto deve ser claramente integrado no âmbito de um programa nacional de luta contra as
minas terrestres antipessoal que seja coordenado pelo Estado
beneficiário ou pela sociedade local em cooperação com as
ONG, ou por uma instituição internacional mandatada para o
efeito. O objectivo desta abordagem é de, na devida altura, o
projecto ser assumido pelo próprio Estado beneficiário ou pela
sociedade local e pelas ONG, a fim de reforçar as capacidades
locais e a sustentabilidade do projecto.
Artigo 10.o
Todos os acordos de financiamento ou contratos celebrados ao
abrigo do presente regulamento devem prever a realização de
controlos no local pela Comissão e pelo Tribunal de Contas,
pelos procedimentos habitualmente seguidos pela Comissão de
acordo com as regras em vigor, nomeadamente as do Regulamento Financeiro.
Além disso, a Comissão pode realizar controlos e inspecções
no local, nos termos do Regulamento (Euratom, CE) n.o 2185/
/96 do Conselho (1). As medidas tomadas pela Comissão devem
assegurar uma protecção adequada dos interesses financeiros da
Comunidade, de acordo com o Regulamento (CE, Euratom) n.o
2988/95 do Conselho (2).
Artigo 11.o
A fim de facilitar a coordenação e a programação de acções
plurianuais no domínio da luta contra as minas, é apresentado
periodicamente a uma reunião conjunta dos comités referidos
no artigo 6.o, para apreciação nos termos do n.o 2 do artigo 6.o,
um documento de estratégia Minas Terrestres Antipessoal
(MTAP) que conterá orientações e prioridades horizontais para
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as acções comunitárias no domínio da luta contra as minas,
bem como as medidas a tomar para a sua realização. O documento de estratégia MTAP abrange questões como um
programa indicativo plurianual e faz referência aos programas
de acção contra as minas executados a nível nacional e regional
e aos contributos de outros doadores, incluindo os Estados-Membros, bem como às acções comunitárias no domínio da
luta contra as minas, financiadas ao abrigo de outras rubricas
orçamentais. O documento de estratégia MTAP é igualmente
transmitido ao Parlamento Europeu, a título informativo.
Artigo 12.o
A Comissão procede regularmente a avaliações das operações
de luta contra as minas financiadas pela Comunidade, com o
objectivo de determinar se os objectivos das operações foram
atingidos e de estabelecer directrizes destinadas a conferir uma
maior eficácia às futuras operações.
Artigo 13.o
De três em três anos após a entrada em vigor do presente
regulamento, a Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e
ao Conselho uma avaliação global de todas as acções comunitárias de luta contra as minas, bem como sugestões relativas ao
futuro do presente regulamento e, se necessário, propostas para
a sua alteração.
Artigo 14.o
O presente regulamento entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável até 31 de Dezembro de 2009.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 23 de Julho de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) JO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
(2) JO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1726/2001 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 23 de Julho de 2001
que altera o artigo 21. do Regulamento (CE) n.o 1292/96 do Conselho relativo à política e à gestão
da ajuda alimentar e às acções específicas de apoio à segurança alimentar
o

O PARLAMENTO
EUROPEIA,

EUROPEU

E

O

CONSELHO

DA

UNIÃO

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 179.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (2),
Considerando o seguinte:
(1)

A Comunidade e os seus Estados-Membros são parte em
determinados acordos internacionais relativos à política
e gestão da ajuda alimentar e a acções específicas de
apoio à segurança alimentar, designadamente na
Convenção relativa à ajuda alimentar de 1999.

(2)

Essa convenção foi aprovada pela Decisão 2000/421/CE
do Conselho, de 13 de Junho de 2000, sobre a
conclusão, em nome da Comunidade Europeia, da
Convenção relativa à ajuda alimentar de 1999 (3).

(3)

O artigo 21.o do Regulamento (CE) n.o 1292/96 do
Conselho (4) deve ser substancialmente adaptado aos
artigos III e IV da Convenção relativa à ajuda alimentar
de 1999,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O artigo 21.o do Regulamento (CE) n.o 1292/96 passa a ter a
seguinte redacção:
«Artigo 21.o
1.
O Conselho, deliberando por maioria qualificada sob
proposta da Comissão e após consulta do Parlamento
Europeu, fixará, quer em toneladas de equivalente-trigo ou
valor, quer numa combinação de toneladas e valor, a parte
que incumbe à Comunidade do montante global da ajuda
previsto na Convenção relativa à ajuda alimentar, como
contribuição total da Comunidade e dos seus Estados-Membros.
2.
A Comissão assegura a coordenação da Comunidade
e dos Estados-Membros no que se refere ao fornecimento
da ajuda ao abrigo da Convenção relativa à ajuda alimentar
e igualmente que a contribuição total da Comunidade e dos
seus Estados-Membros atinja, pelo menos, as quantidades
previstas nessa convenção.».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no 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 23 de Julho de 2001.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

A Presidente

O Presidente

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) JO C 154 E de 29.5.2001, p. 108.
(2) Parecer do Parlamento Europeu de 16 de Maio de 2001 (ainda não
publicado no Jornal Oficial) e decisão do Conselho de 10 de Julho
de 2001.
3
( ) JO L 163 de 4.7.2000, p. 37.
4
( ) JO L 166 de 5.7.1996, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1727/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto 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 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

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 31 de Agosto 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

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50
0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
999
388
524
528
999
052
999
388
400
512
528
804
999
052
999
052
999
052
064
066
068
094
999

74,7
74,7
72,7
56,4
67,7
65,6
73,0
73,0
89,3
77,8
72,4
63,6
104,5
81,5
109,2
109,2
108,0
108,0
75,4
58,7
61,1
48,7
41,0
57,0

(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 1728/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa as restituições aplicáveis aos produtos dos sectores dos cereais e do arroz entregues no
âmbito de acções comunitárias e nacionais de ajuda alimentar
ajuda alimentar, é necessário determinar o nível das
restituições concedidas às referidas acções.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 2, terceiro
parágrafo, do seu artigo 13.o,
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 (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1667/2000 (4), e,
nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
O artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 2681/74 do
Conselho, de 21 de Outubro de 1974, relativo ao financiamento comunitário das despesas resultantes do fornecimento de produtos agrícolas a título de ajuda
alimentar (5), prevê que o Fundo Europeu de Orientação
e de Garantia Agrícola, secção «Garantia», seja responsável pela parte das despesas correspondente às restituições à exportação fixadas nesta matéria em conformidade com as regras comunitárias.

(1)

Para facilitar a elaboração e a gestão do orçamento das
acções comunitárias de ajuda alimentar e a fim de dar a
conhecer aos Estados-Membros o nível de participação
comunitária no financiamento das acções nacionais de

(2)

(3)

As regras gerais e as modalidades de aplicação previstas
pelo artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 e
pelo artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95 relativas às restituições à exportação são aplicáveis mutatis
mutandis às operações acima citadas.

(4)

Os critérios específicos a tomar em conta no cálculo da
restituição à exportação para o arroz serão definidos no
artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95.

(5)

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
Para as acções de ajuda alimentar comunitárias e nacionais,
efectuadas no âmbito de convenções internacionais ou outros
programas complementares bem como de outras acções comunitárias de fornecimento gratuito, as restituições aplicáveis aos
produtos dos sectores dos cereais e do arroz, são fixadas em
conformidade com o anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

181
193
329
193
288

de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.12.1995, p. 18.
29.7.2000, p. 3.
25.10.1974, p. 1.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Agosto de 2001, que fixa as restituições aplicáveis aos produtos dos
sectores dos cereais e do arroz entregues no âmbito de acções comunitárias e nacionais de ajuda alimentar
(Em EUR/t)
Código do produto

1001 10 00 9400

Montante
das restituições

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

28,50

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

26,50

1006 30 92 9100

217,00

1006 30 92 9900

217,00

1006 30 94 9100

217,00

1006 30 94 9900

217,00

1006 30 96 9100

217,00

1006 30 96 9900

217,00

1006 30 98 9100

194,00

1006 30 98 9900

—

1006 30 65 9900

217,00

1007 00 90 9000

26,50

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

42,50

1102 20 10 9200

37,07

1102 20 10 9400

31,78

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

47,66

1104 12 90 9100

0,00

NB: Os códigos dos produtos são definidos no Regulamento (CEE) n.o
3846/87 da Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1), alterado.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1729/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que altera o Regulamento (CEE) n. 391/92 que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento dos
departamentos franceses ultramarinos em produtos cerealíferos de origem comunitária
o

mundial, é conveniente fixar de novo as ajudas ao abastecimento dos DU nos montantes referidos no anexo.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 3763/91 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1991, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos agrícolas
a favor dos departamentos franceses ultramarinos (DU) (1), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1448/2001 (2), e, nomeadamente, o n.o 6 do seu artigo 2.ο,
Considerando o seguinte:
Os montantes das ajudas ao fornecimento em produtos
cerealíferos dos departamentos franceses ultramarinos
foram fixados pelo Regulamento (CEE) n.o 391/92 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1552/2001 (4). Antecedendo
as alterações das cotações e dos preços no sector dos
cereais na parte europeia da Comunidade e no mercado

(1)

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.ο
O anexo do Regulamento (CEE) n.o 391/92 alterado é substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2.ο
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

356 de 24.12.1991, p. 1.
198 de 21.7.2001, p. 3.
43 de 19.2.1992, p. 23.
205 de 31.7.2001, p. 14.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Agosto de 2001, que altera o Regulamento (CEE) n.o 391/92 que fixa os
montantes das ajudas ao fornecimento dos departamentos franceses ultramarinos em produtos cerealíferos de
origem comunitária
(Em EUR/t)
Montante da ajuda
Produto
(código NC)

Destino
Guadalupe

Martinica

Guiana
francesa

Reunião

(1001 90 99)

21,00

21,00

21,00

25,00

Cevada
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Milho
(1005 90 00)

32,50

32,50

32,50

35,50

Trigo duro
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Aveia
(1004 00 00)

21,00

21,00

—

—

Trigo mole
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REGULAMENTO (CE) N.o 1730/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que altera o Regulamento (CEE) n. 1833/92 que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento dos
Açores e da Madeira em produtos cerealíferos de origem comunitária
o

ente fixar de novo as ajudas ao abastecimento dos
Açores e da Madeira nos montantes referidos no anexo.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece medidas
específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor
dos Açores e da Madeira (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1449/2001 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 10.o,
Considerando o seguinte:
Os montantes das ajudas ao fornecimento em produtos
cerealíferos dos Açores e da Madeira foram fixados pelo
Regulamento (CEE) n.o 1833/92 da Comissão (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1551/2001 (4). Antecedendo as alterações das cotações e dos preços no sector dos cereais na parte europeia da Comunidade e no mercado mundial, é conveni-

(1)

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo do Regulamento (CEE) n.o 1833/92 alterado é substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

173
198
185
205

de
de
de
de

27.6.1992, p. 1.
21.7.2001, p. 5.
4.7.1992, p. 28.
31.7.2001, p. 12.

L 234/18

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

1.9.2001

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Agosto de 2001, que altera o Regulamento (CEE) n.o 1833/92, que fixa os
montantes das ajudas ao fornecimento dos Açores e da Madeira em produtos cerealíferos de origem comunitária
(Em EUR/t)
Montante da ajuda
Produto
(código NC)

Destino
Açores

Madeira

Trigo mole

(1001 90 99)

17,00

17,00

Cevada

(1003 00 90)

17,00

17,00

Milho

(1005 90 00)

29,50

29,50

Trigo duro

(1001 10 00)

17,00

17,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 1731/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que altera o Regulamento (CEE) n. 1832/92 que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento das
ilhas Canárias em produtos cerealíferos de origem comunitária
o

ente fixar de novo as ajudas ao abastecimento das ilhas
Canárias nos montantes referidos no anexo.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1601/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece medidas
específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor
das ilhas Canárias (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1450/2001 (2), e, nomeadamente, o
n.o 4 do seu artigo 3.ο,
Considerando o seguinte:
Os montantes das ajudas ao fornecimento em produtos
cerealíferos das ilhas Canárias foram fixados pelo Regulamento (CEE) n.o 1832/92 da Comissão (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1550/2001 (4). Antecedendo as alterações das cotações e dos preços no sector dos cereais na parte europeia da Comunidade e no mercado mundial, é conveni-

(1)

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.ο
O anexo do Regulamento (CEE) n.o 1832/92 alterado é substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2.ο
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

173
198
185
205

de
de
de
de

27.6.1992, p. 13.
21.7.2001, p. 7.
4.7.1992, p. 26.
31.7.2001, p. 10.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Agosto de 2001, que altera o Regulamento (CEE) n.o 1832/92, que fixa os
montantes das ajudas ao fornecimento das ilhas Canárias em produtos cerealíferos de origem comunitária
(Em EUR/t)
Produto
(código NC)

Montante da ajuda

Trigo mole

(1001 90 99)

17,00

Cevada

(1003 00 90)

17,00

Milho

(1005 90 00)

29,50

Trigo duro

(1001 10 00)

17,00

Aveia

(1004 00 00)

17,00

1.9.2001
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REGULAMENTO (CE) N.o 1732/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento dos Açores e da Madeira em produtos do sector
do arroz de origem comunitária
lece normas de execução do regime específico para o
abastecimento dos Açores e da Madeira em produtos do
sector do arroz e a estimativa das necessidades de abastecimento (5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1683/94 (6).

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece medidas
específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor
dos Açores e da Madeira (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE)n.o 1449/2001 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 10.o,

(3)

A aplicação destas normas à situação actual dos
mercados no sector do arroz e, nomeadamente, às cotações ou preços destes produtos na parte europeia da
Comunidade e no mercado mundial conduz à fixação da
ajuda ao abastecimento dos Açores e da Madeira nos
montantes referidos no anexo.

(4)

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

Considerando o seguinte:
Nos termos do disposto no artigo 10.o do Regulamento
(CEE) n.o 1600/92, a satisfação das necessidades dos
Açores e da Madeira em arroz é garantida em termos de
quantidades, preços e qualidade através da mobilização,
em condições de escoamento equivalentes à isenção de
direitos niveladores, de arroz comunitário, o que implica
a concessão de uma ajuda para os fornecimentos de
origem comunitária. Essa ajuda deve ser fixada atendendo, nomeadamente, aos custos das diferentes fontes
de abastecimento à base dos preços praticados na exportação para países terceiros.

(1)

O Regulamento (CEE) n.o 1696/92 da Comissão (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n.o 2596/93 (4), estabelece normas de execução
comuns do regime de abastecimento específico dos
Açores e da Madeira em certos produtos agrícolas, entre
os quais o arroz. As que as normas complementares ou
derrogatórias das disposições do regulamento supracitado foram definidas pelo Regulamento (CEE) n.o 1983/
/92 da Comissão, de 16 de Julho de 1992, que estabe-

(2)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em aplicação do disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE)
n.o 1600/92, os montantes das ajudas ao fornecimento de
arroz de origem comunitária no âmbito do regime específico
para o abastecimento dos Açores e da Madeira são fixados no
anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

173
198
179
238

de
de
de
de

27.6.1992, p. 1.
21.7.2001, p. 5.
1.7.1992, p. 6.
23.9.1993, p. 24.

(5) JO L 198 de 17.7.1992, p. 37.
(6) JO L 178 de 12.7.1994, p. 53.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Agosto de 2001, que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento dos
Açores e da Madeira em produtos no sector do arroz de origem comunitária
(Em EUR/t)
Montante da ajuda
Produto
(código NC)

Arroz branqueado
(1006 30)

Destino
Açores

Madeira

223,00

223,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 1733/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento das ilhas Canárias em produtos no sector do
arroz de origem comunitária
Canárias em certos produtos agrícolas, entre os quais o
arroz.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.ο 1601/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece medidas
específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor
das ilhas Canárias (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1450/2001 (2), e, nomeadamente, o
seu artigo 3.o,
Considerando o seguinte:
Nos termos do disposto no artigo 3.o do Regulamento
(CEE) n.o 1601/92, a satisfação das necessidades das ilhas
Canárias em arroz é garantida em termos de quantidades, preços e qualidade através da mobilização, em
condições de escoamento equivalentes à isenção de
direitos niveladores, de arroz comunitário, o que implica
a concessão de uma ajuda para os fornecimentos de
origem comunitária. Essa ajuda deve ser fixada atendendo, nomeadamente, aos custos das diferentes fontes
de abastecimento à base dos preços praticados na exportação para países terceiros.

(1)

O Regulamento (CE) n.o 2790/94 da Comissão (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1620/1999 (4), estabelece normas de execução
comuns do regime de abastecimento específico das ilhas

(2)

(3)

A aplicação destas normas à situação actual dos
mercados no sector do arroz e, nomeadamente, às cotações ou preços destes produtos na parte europeia da
Comunidade e no mercado mundial conduz à fixação da
ajuda ao abastecimento das ilhas Canárias nos
montantes referidos no anexo.

(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
Em aplicação do disposto no artigo 3.o do Regulamento (CEE)
n.o 1601/92, os montantes das ajudas ao fornecimento de
arroz de origem comunitária no âmbito do regime específico
para o abastecimento das ilhas Canárias são fixados no anexo
do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

173
198
296
192

de
de
de
de

27.6.1992, p. 13.
21.7.2001, p. 7.
17.11.1994, p. 23.
24.7.1999, p. 19.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Agosto de 2001, que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento das
ilhas Canárias em produtos no sector do arroz de origem comunitária
(Em EUR/t)
Produto
(código NC)

Arroz branqueado
(1006 30)
Trincas de arroz
(1006 40)

Montante da ajuda

223,00
49,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 1734/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa os direitos de importação no sector dos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1249/96 estabeleceu as normas
de execução do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 no que
respeita aos direitos de importação no sector dos cereais.

(4)

Os direitos de importação são aplicáveis até que entre
em vigor o resultado de uma nova fixação; esses direitos
permanecem igualmente em vigor se não estiver disponível qualquer cotação na bolsa de referência mencionada no anexo II do Regulamento (CE) n.o 1249/96 no
decurso das duas semanas anteriores à fixação periódica
seguinte.

(5)

Para permitir o funcionamento normal do regime dos
direitos de importação, é conveniente utilizar para o
cálculo destes últimos as taxas representativas do
mercado verificadas durante um período de referência
no que diz respeito às moedas flutuantes.

(6)

A aplicação do Regulamento (CE) n.o 1249/96 conduz a
fixar os direitos de importação em conformidade com o
anexo do presente regulamento,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1249/96 da Comissão,
de 28 de Junho de 1996, que estabelece as normas de execução
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho no que
respeita aos direitos de importação no sector dos cereais (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2235/2000 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 2.o,
Considerando o seguinte:
O artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 prevê
que, na importação dos produtos referidos no artigo 1.o
do mencionado regulamento, serão cobradas as taxas
dos direitos da pauta aduaneira comum; que, todavia, no
que respeita aos produtos referidos no n.o 2 do mesmo
artigo, o direito de importação é igual ao preço de
intervenção válido para esses produtos no momento da
importação, majorado de 55 % e diminuído do preço de
importação CIF aplicável à remessa em causa; este
direito não pode, no entanto, exceder a taxa dos direitos
da pauta aduaneira comum.

(1)

Por força do n.o 3 do artigo 10.o do Regulamento (CEE)
n.o 1766/92, os preços de importação CIF são calculados
com base nos preços representativos para os produtos
em questão no mercado mundial.

(2)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os direitos de importação no sector dos cereais referidos no n.o
2 do artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 são fixados
no anexo I do presente regulamento com base nos elementos
constantes do anexo II.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181
193
161
256

de
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de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
29.6.1996, p. 125.
10.10.2000, p. 13.
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ANEXO I
Direitos de importação dos produtos referidos no n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92

Código NC

1001 10 00

Designação da mercadoria

Direito de importação
por via terrestre, fluvial ou
marítima proveniente
de portos mediterrânicos,
do mar Negro
ou do mar Báltico (em EUR/t)

Direito de importação
por via aérea ou
por via marítima
proveniente de outros portos (2)
(em EUR/t)

Trigo duro de alta qualidade

0,00

0,00

de qualidade média (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Trigo mole, para sementeira

0,00

0,00

1001 90 99

Trigo mole de alta qualidade, com exclusão do trigo mole para
sementeira (3)

0,00

0,00

de qualidade média

11,56

1,56

de qualidade baixa

27,76

17,76

1002 00 00

Centeio

26,79

16,79

1003 00 10

Cevada, para sementeira

26,79

16,79

1003 00 90

Cevada, com exclusão de cevada para sementeira (3)

26,79

16,79

1005 10 90

Milho para sementeira, com exclusão do híbrido

70,93

60,93

1005 90 00

Milho, com exclusão do milho para sementeira (3)

70,93

60,93

1007 00 90

Sorgo de grão, com exclusão do híbrido destinado a sementeira

51,50

41,50

(1) Em relação ao trigo duro que não satisfaça a qualidade mínima para o trigo duro de qualidade média, referida no anexo I do Regulamento (CE) n.o 1249/96, é aplicável o
direito fixado para o trigo mole de baixa qualidade.
(2) No que respeita às mercadorias que chegam à Comunidade através do oceano Atlântico ou via Canal do Suez [n.o 4 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96], o
importador pode beneficiar de uma diminuição dos direitos de:
— 3 EUR/t, se o porto de descarga se situar no Mediterrâneo,
— 2 EUR/t, se o porto de descarga se situar na Irlanda, no Reino Unido, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia ou na costa atlântica da Península Ibérica.
(3) O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 24 ou 8 EUR/t, sempre que as condições estabelecidas no n.o 5 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96
estejam satisfeitas.
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ANEXO II
Elementos de cálculo dos direitos
(período de 17.8.2001 a 30.8.2001)
1. Médias no período das duas semanas anteriores ao dia da fixação:
Cotações em bolsa

Produto (% de proteínas a 12 % de humidade)

Cotação (euros/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

qualidade
média (*)

US barley 2

124,78

119,89

109,30

93,30

194,25 (**)

184,25 (**)

109,82 (**)

17,27

11,66

9,20

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prémio relativo ao Golfo (euros/t)

—

Prémio relativo aos Grandes Lagos (euros/t)

20,70

(*) Prémio negativo de um montante de 10 euros por tonelada [n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Fretes/despesas: Golfo do México-Roterdão: 18,31 euros/t, Grandes Lagos-Roterdão: 30,43 euros/t.
3. Subvenções referidas no n.o 2, terceiro parágrafo, do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96: 0,00 euros/t (HRW2)
0,00 euros/t (SRW2).
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REGULAMENTO (CE) N.o 1735/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa as restituições à exportação, tal qual, para os xaropes e alguns outros produtos do sector
do açúcar
as zonas não deficitárias da Comunidade, durante o mês
para o qual é fixado o montante de base e as cotações
ou preços do açúcar branco verificados no mercado
mundial e, por outro lado, a necessidade de estabelecer
um equilíbrio entre a utilização de produtos de base da
Comunidade, tendo em vista a exportação de produtos
de transformação com destino a países terceiros, e a
utilização dos produtos desses países admitidos ao
tráfego de aperfeiçoamento.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE)
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que
zação comum dos mercados no sector do
damente, o segundo parágrafo do n.o 5

n.o 1260/2001 do
estabelece a organiaçúcar (1), e, nomeado seu artigo 27.o,

Considerando o seguinte:
(1)

Por força do artigo 27.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001, a diferença entre as cotações ou os preços no
mercado mundial dos produtos referidos no n.o 1, alínea
d), do artigo 1.o do referido regulamento e os preços
desses produtos na Comunidade pode ser coberta por
uma restituição à exportação.

(2)

De acordo com o artigo 3.o do Regulamento (CE)
n.o 2135/95 da Comissão, de 7 de Setembro de 1995,
relativo às normas de execução da concessão das restituições à exportação no sector do açúcar (2), a restituição
em relação a 100 quilogramas dos produtos referidos no
n.o 1, alínea d), do artigo 1.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/2001 e que são objecto de uma exportação é
igual ao montante de base multiplicado pelo teor em
sacarose aumentado, eventualmente, do teor em outros
açúcares convertidos em sacarose. Este teor em sacarose,
verificado em relação ao produto em causa, é determinado de acordo com as disposições do artigo 3.o do
Regulamento (CE) n.o 2135/95.

(3)

Nos termos do n.o 3 do artigo 30.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/2001, o montante de base da restituição para a
sorbose exportada tal qual deve ser igual ao montante de
base da restituição, diminuído do centésimo da restituição à produção válida, por força do Regulamento (CE)
n.o 1265/2001 da Comissão, de 27 de Junho de 2001,
que estabelece as normas de execução do Regulamento
(CE) n.o 1260/2001 do Conselho no respeitante à
concessão da restituição à produção para determinados
produtos do sector do açúcar utilizados na indústria
química (3), para os produtos enumerados no anexo
deste último regulamento.

(4)

Nos termos do n.o 1 do artigo 30.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/2001 em relação aos outros produtos referidos
no n.o 1, alínea d), do artigo 1.o do referido regulamento
exportados tal qual, o montante de base da restituição
deve ser igual ao centésimo de um montante estabelecido, tendo em conta, por um lado, a diferença entre o
preço de intervenção para o açúcar branco válido para

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 214 de 8.9.1995, p. 16.
(3) JO L 178 de 30.6.2001, p. 63.

(5)

Nos termos do n.o 4 do artigo 30.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/2001 a aplicação do montante de base pode
ser limitado a certos produtos referidos na alínea d) do
n.o 1 do artigo 1.o do referido regulamento.

(6)

Por força do artigo 27.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001, pode ser prevista uma restituição à exportação tal
qual dos produtos referidos no n.o 1, alíneas f), g) e h),
do artigo 1.o do referido regulamento. O nível da restituição deve ser determinado em relação a 100 quilogramas
de matéria seca, tendo em conta, nomeadamente, a restituição aplicável à exportação dos produtos do código
NC 1702 30 91, a restituição aplicável à exportação dos
produtos referidos no n.o 1, alínea d), do artigo 1.o do
Regulamento (CE) n.o 1260/2001 e os aspectos económicos das exportações previstas. No que respeita aos
produtos referidos no n.o 1, alíneas f) e g), do artigo 1.o
do mesmo regulamento, a restituição só é concedida
para os produtos que satisfazem as condições previstas
no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95. No que
respeita aos produtos referidos no n.o 1, alínea h), do
artigo 1.o do mesmo regulamento, a restituição só é
concedida para os produtos que satisfazem as condições
previstas no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2135/
/95.

(7)

As restituições acima referidas devem ser fixadas todos
os meses. Podem ser alteradas nesse intervalo.

(8)

A aplicação dessas modalidades leva a fixar as restituições para os produtos em causa nos montantes indicados no anexo do presente regulamento.

(9)

O Regulamento (CE) n.o 1260/2001 não prevê a recondução do regime de perequação das despesas de armazenagem a partir de 1 de Julho de 2001. Importa,
portanto, tê-lo em conta na fixação das restituições a
conceder quando a exportação tiver lugar depois de 30
de Setembro de 2001.

(10)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Açúcar,
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições a conceder aquando da exportação, tal qual, dos produtos referidos no n.o 1, alíneas d), f), g)
e h), do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 são fixadas tal como é indicado no anexo.
Se a utilização de um certificado de exportação cujo montante da restituição tenha sido fixado em
conformidade com o primeiro parágrafo tiver depois de 30 de Setembro de 2001, a referida restituição será
reduzida em 2 euros por 100 quilogramas líquidos expressos em equivalente açúcar branco.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de 2001.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Agosto de 2001, que fixa as restituições à exportação para os xaropes e
alguns outros produtos do sector do açúcar tal qual
Código do produto

Destino

Unidade de medida

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg de matéria seca
EUR/100 kg de matéria seca
EUR/100 kg de matéria seca

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de matéria seca

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido
EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido
EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de matéria seca

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido

Montante da restituição

41,20 (2)
41,20 (2)
78,28 (4)
0,4120 (1)
41,20 (2)
0,4120 (1)
0,4120 (1)
0,4120 (1) (3)
41,20 (2)
0,4120 (1)

(1) O montante de base não é aplicável aos xaropes de pureza inferior a 85 % [Regulamento (CE) n.o 2135/95]. O teor em sacarose é
determinado em conformidade com o artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.
(2) Aplicável unicamente aos produtos referidos no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.
(3) O montante de base não é aplicável ao produto definido no ponto 2 do anexo do Regulamento (CEE) n.o 3513/92 (JO L 355 de
5.12.1992, p. 12).
(4) Aplicável unicamente aos produtos referidos no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.

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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REGULAMENTO (CE) N.o 1736/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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 5, terceiro parágrafo, do seu artigo 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

As restituições aplicáveis à exportação para o açúcar
branco e para o açúcar em bruto foram fixadas pelo
Regulamento (CE) n.o 1686/2001 da Comissão (2), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1711/2001 (3).

(2)

A aplicação das modalidades estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 1686/2001 aos dados de que a Comissão
tem conhecimento conduz à alteração das restituições à

exportação, actualmente em vigor, em conformidade
com o anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos na alínea a)
do n.o 1 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, tal
qual e não desnaturados, fixadas no anexo do Regulamento
(CE) n.o 1686/2001, são modificadas de acordo com os
montantes referidos no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 228 de 24.8.2001, p. 6.
(3) JO L 233 de 31.8.2001, p. 6.

L 234/32

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

1.9.2001

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Agosto de 2001, modificando as restituições à exportação do açúcar
branco e do açúcar em bruto puro
Código do produto

Destino

Unidade de medida

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido

Montante das restituições

37,90
35,44
37,90
35,44

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,4120
41,20
41,20
41,20
0,4120

(1) O presente montante é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de 92 %. Se o rendimento do açúcar em bruto exportado se
afastar de 92 %, o montante da restituição aplicável será calculado em conformidade com as disposições do n.o 4 do artigo 19.o do
Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho.
(2) Fixação suspensa pelo Regulamento (CEE) n.o 2689/85 da Comissão (JO L 255 de 26.9.1985, p. 12), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n.o 3251/85 (JO L 309 de 21.11.1985, p. 14).

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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REGULAMENTO (CE) N.o 1737/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa a restituição à produção para o açúcar branco utilizado pela indústria química
açúcares aromatizados ou adicionados de corantes ou de
outras substâncias já não são considerados abrangidos
por essas definições e devem, em consequência, ser
considerados como «outros açúcares». Todavia, nos
termos do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1265/
/2001, tais açúcares têm direito, enquanto produtos de
base, à restituição à produção. É, por conseguinte, necessário prever, para o estabelecimento da restituição à
produção aplicável a esses produtos, um método de
cálculo por referência ao seu teor de sacarose.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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 5 do seu artigo 7.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O n.o 3 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001 prevê que possam ser concedidas restituições à
produção para os produtos referidos no n.o 1, alíneas a)
e f) do seu artigo 1.o, para os xaropes referidos na alínea
d) do mesmo número, bem como para a frutose quimicamente pura (levulose) do código NC 1702 50 00
enquanto produto intermédio, que se encontrem numa
das situações referidas no n.o 2 do artigo 23.o do Tratado
e sejam utilizados no fabrico de certos produtos da
indústria química.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1265/2001 da Comissão, de 27
de Junho de 2001, que estabelece as normas de
execução do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do
Conselho no respeitante à concessão da restituição à
produção para determinados produtos do sector do
açúcar utilizados na indústria química (2), define as
regras para o estabelecimento das restituições à
produção, bem como os produtos químicos cujo fabrico
permite a concessão de uma restituição à produção relativamente aos produtos de base utilizados nesse fabrico.
Os artigos 5.o, 6.o e 7.o do Regulamento (CE) n.o 1265/
/2001 estatuem que a restituição à produção válida para
o açúcar em bruto, os xaropes de sacarose e a isoglicose
sem transformação deriva, em condições específicas a
cada um destes produtos de base, da restituição fixada
para o açúcar branco.

(3)

(4)

O artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1265/2001 estabelece que a restituição à produção para o açúcar branco é
fixada mensalmente para os períodos com início no dia
1 de cada mês. A restituição pode ser alterada se os
preços do açúcar comunitário e/ou do açúcar no
mercado mundial mudarem de um modo significativo. A
aplicação dessas disposições leva à fixação da restituição
à produção conforme indicado no artigo 1.o para o
período nele referido.
Na sequência da alteração da definição de açúcar branco
e de açúcar bruto, constante do n.o 2, alíneas a) e b), do
artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, os

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 178 de 30.6.2001, p. 63.

(5)

O Regulamento (CE) n.o 1260/2001 não prevê a recondução do sistema de perequação dos custos de armazenagem a partir de 1 de Julho de 2001. No entanto, o
artigo 48.o desse regulamento prevê a cobrança da quotização de armazenagem relativamente ao açúcar em
armazém em 30 de Junho de 2001, o que tem como
consequência que esse açúcar, disponível na Comunidade durante es meses de Julho, Agosto e Setembro de
2001, suportou efectivamente a quotização de armazenagem de 2,00 euros por 100 quilogramas de açúcar
branco. É, pois coveniente ter em conta a quotização
para a fixação das restituições relativas a Setembro de
2001. Quando a transformação do produto de base for
efectuada após 30 de Setembro de 2001, a restituição
referida deve, pois, ser reduzida de 2 euros por 100
quilogramas líquidos.

(6)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A restituição à produção para o açúcar branco referida no
artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1265/2001 é fixada em
34,890 euros por 100 quilogramas líquidos.
Se a transformação do produto de base beneficiário da restituição fixada no primeiro parágrafo tiver lugar depois de 30 de
Setembro de 2001, a restituição à produção será reduzida em 2
euros por 100 quilogramas líquidos.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.
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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 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 1738/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa o preço do mercado mundial do algodão não descaroçado
entre os que são considerados representativos da
tendência real do mercado. Para efeitos dessa determinação, tem-se em conta uma média das ofertas e dos
cursos constatados numa ou em várias bolsas europeias
representativas, para um produto entregue cif num
porto da Comunidade e proveniente de diferentes países
fornecedores, considerados como os mais representativos para o comércio internacional. Estão, no entanto,
previstas adaptações desses critérios para a determinação
do preço do mercado mundial do algodão descaroçado,
a fim de ter em conta as diferenças justificadas pela
qualidade do produto entregue, ou pela natureza das
ofertas e dos cursos. Essas adaptações são fixadas no n.o
2 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1591/2001.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Protocolo n.o 4 relativo ao algodão, anexado
ao Acto de Adesão da Grécia, com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1050/2001 do
Conselho (1),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1051/2001 do
Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativo à ajuda à produção
de algodão (2) e, nomeadamente, o seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Nos termos do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1051/
/2001, o preço do mercado mundial do algodão não
descaroçado é determinado periodicamente a partir do
preço do mercado mundial constatado para o algodão
descaroçado, tendo em conta a relação histórica entre o
preço aprovado para o algodão descaroçado e o calculado para o algodão não descaroçado. Essa relação histórica foi estabelecida no n.o 2 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1591/2001 da Comissão, de 2 de Agosto
de 2001, que estabelece normas de execução do regime
de ajuda para o algodão (3). Se o preço do mercado
mundial não puder ser determinado deste modo, será
estabelecido com base no último preço determinado.
Nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1051/
/2001, o preço do mercado mundial do algodão não
descaroçado é determinado para um produto correspondente a certas características e tendo em conta as ofertas
e os cursos mais favoráveis do mercado mundial, de

(3)

A aplicação dos critérios supracitados leva a fixar o
preço do mercado mundial do algodão descaroçado no
nível a seguir indicado,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O preço do mercado mundial do algodão não descaroçado,
referido no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1051/2001, é
fixado em 21,222 euros/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

(1) JO L 148 de 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 de 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 de 3.8.2001, p. 10.

L 234/36

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

1.9.2001

REGULAMENTO (CE) N.o 1739/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa os direitos de importação no sector do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1503/96 estabeleceu as normas
de execução do Regulamento (CE) n.o 3072/95 no que
respeita aos direitos de importação no sector do arroz.

(4)

Os direitos de importação são aplicáveis até que entre
em vigor o resultado de uma nova fixação. Esses direitos
permanecem igualmente em vigor se não estiver disponível qualquer cotação para a origem de referência
prevista no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1503/96
no decurso das duas semanas anteriores à fixação periódica seguinte.

(5)

Para permitir o funcionamento normal do regime dos
direitos de importação, é conveniente utilizar para o
cálculo destes últimos as taxas do mercado verificadas
durante um período de referência.

(6)

A aplicação do Regulamento (CE) n.o 1503/96 conduz à
fixação dos direitos de importação em conformidade
com os anexos do presente regulamento,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a organização
comum de mercado do arroz (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1667/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1503/96 da Comissão,
de 29 de Julho de 1996, que estabelece as normas de execução
do Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho no que respeita
aos direitos de importação no sector do arroz (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2831/
/98 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
O artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95 prevê
que, na importação dos produtos referidos no artigo 1.o
do mencionado regulamento, serão cobradas as taxas
dos direitos da pauta aduaneira comum. Todavia, no que
respeita aos produtos referidos no n.o 2 do mesmo
artigo, o direito de importação é igual ao preço de
intervenção válido para esses produtos no momento da
importação, majorado de uma determinada percentagem
consoante se trate de arroz descascado ou branqueado,
diminuído do preço de importação, desde que esse
direito não seja superior à taxa dos direitos da pauta
aduaneira comum.

(1)

Por força do n.o 3 do artigo 12.o do Regulamento (CE)
n.o 3072/95, os preços de importação CIF são calculados
com base nos preços representativos do produto em
questão no mercado mundial ou no mercado de importação comunitário do produto.

(2)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os direitos de importação no sector do arroz referidos nos n.os
1 e 2 do artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95 são
fixados no anexo I do presente regulamento com base nos
elementos constantes do anexo II.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

329
193
189
351

de
de
de
de

30.12.1995, p. 18.
29.7.2000, p. 3.
30.7.1996, p. 71.
29.12.1998, p. 25.

1.9.2001

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

L 234/37

ANEXO I
Direitos de importação aplicáveis ao arroz e às trincas
(em EUR/t)
Direitos de importação (5)
Código NC

Países terceiros
(excepto ACP e
Bangladesh) (3)

ACP
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
234,72
264,00
264,00
264,00
234,72
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
77,81
88,06
88,06
88,06
77,81
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
113,02
127,66
127,66
127,66
113,02
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
Índia
e Paquistão (6)

0,00

0,00

Egipto (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
176,04
198,00
198,00
198,00
176,04
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) No que se refere às importações de arroz, originário dos Estados ACP, o direito de importação é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos (CE) n.o
1706/98 do Conselho (JO L 215 de 1.8.1998, p. 12) e (CE) n.o 2603/97 da Comissão (JO L 351 de 23.12.1997, p. 22), alterado.
2
( ) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 1706/98, os direitos de importação não são aplicados aos produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do
Pacífico (ACP) e importados directamente para o departamento ultramarino da Reunião.
(3) O direito de importação de arroz para o departamento ultramarino da Reunião é definido no n.o 3, do artigo 11.o, do Regulamento (CE) n.o 3072/95.
(4) No que se refere às importações de arroz, à excepção das trincas de arroz (código NC 1006 40 00), originário do Bangladesh, o direito de importação é aplicável no âmbito
do regime definido pelos Regulamentos n.o 3491/90 do Conselho (JO L 337 de 4.12.1990, p. 1) e (CEE) n.o 862/91 da Comissão (JO L 88 de 9.4.1991, p. 7), alterado.
5) A importação de produtos originários dos países e territórios ultramarinos (PTU) está isenta de direitos de importação, em conformidade com o n.o 1 do artigo 101.o da
(
Decisão 91/482/CEE do Conselho (JO L 263 de 19.9.1991, p. 1), alterada.
(6) Em relação ao arroz descascado da variedade Basmati de origem indiana e paquistanesa, redução de 250 EUR/t [artigo 4.oA do Regulamento (CE) n.o 1503/96, alterado].
(7) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum.
(8) No que se refere às importações de arroz, originário e proveniente do Egipto, o direito de importação é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos (CE) n.o
2184/96 do Conselho (JO L 292 de 15.11.1996, p. 1) e (CE) n.o 196/97 da Comissão (JO L 31 de 1.2.1997, p. 53).
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ANEXO II
Cálculo dos direitos de importação no sector do arroz

Paddy

Tipo Indica

Tipo Japónica

Trincas

Descascado

Branqueado

Descascado

Branqueado

(1)

234,72

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Preço CIF ARAG (EUR/t)

—

302,31

249,80

255,63

263,27

—

b) Preço FOB (EUR/t)

—

—

—

222,64

230,28

—

c) Fretes marítimos (EUR/t)

—

—

—

32,99

32,99

—

d) Origem

—

USDA e
operadores

USDA e
operadores

Operadores

Operadores

—

1. Direito de importação (EUR/t)
2. Elementos de cálculo:

(1) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1740/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa a correcção aplicável à restituição no que respeita ao malte
permitiu a fixação de uma correcção para o malte constante do n.o 1, alínea c), do artigo 1.o do Regulamento
(CEE) n.o 1766/92. Esta correcção deve ser calculada
atendendo aos elementos constantes do artigo 1.o do
Regulamento (CE) n.o 1501/95.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum de mercado no sector dos cereais (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1666/
/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 8 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
Ao abrigo do n.o 8 do artigo 13.o do Regulamento (CEE)
n.o 1766/92, a restituição aplicável às exportações de
cereais no dia do depósito do pedido de certificado,
ajustada em função do preço limiar que estará em vigor
durante o mês da exportação, deve ser aplicada, a
pedido, a uma exportação a realizar durante o período
de validade do certificado. Neste caso pode ser aplicada
uma correcção à restituição.

(1)

O Regulamento (CE) n.o 1501/95 da Comissão, de 29 de
Junho de 1995, que estabelece normas de execução do
Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho, no que
diz respeito à concessão de restituições à exportação,
bem como as medidas a tomar em caso de perturbação,
no sector dos cereais (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 602/2001 (4),

(2)

(3)

Das disposições já referidas, resulta que a correcção deve
ser fixada em conformidade com o anexo do presente
regulamento.

(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 correcção aplicável às restituições fixadas antecipadamente
para as exportações de malte, referida no n.o 4 do artigo 13.o
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, é fixada no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Agosto de 2001, que fixa a correcção aplicável à restituição no que
respeita ao malte
(EUR/t)
Código do produto

Destino

Corrente
9

1.o período
10

2.o período
11

3.o período
12

4.o período
1

5.o período
2

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,18
0
–1,18
–1,39

0
–2,36
0
–2,36
–2,77

0
–3,54
0
–3,54
–4,16

0
–4,72
0
–4,72
–5,54

0
–5,91
0
–5,91
–6,93

Código do produto

Destino

6.o período
3

7.o período
4

8.o período
5

9.o período
6

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,09
0
–7,09
–8,31

0
–8,27
0
–8,27
–9,70

0
–9,45
0
–9,45
–11,09

0
–10,63
0
–10,63
–12,47

(EUR/t)
10.o período 11.o período
7
8

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

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 2543/1999 da Comissão (JO L 307 de
2.12.1999, p. 46).
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REGULAMENTO (CE) N.o 1741/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa a correcção aplicável à restituição em relação aos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

A situação do mercado mundial ou as exigências específicas de determinados mercados podem tornar necessária
a diferenciação da correcção segundo o destino.

(4)

A correcção deve ser fixada simultaneamente à restituição e segundo o mesmo processo; que pode ser alterada
no intervalo de duas fixações.

(5)

Das disposições anteriormente referidas, resulta que a
correcção deve ser fixada em conformidade com o
anexo do presente regulamento.

(6)

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 (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1666/
/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 8 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Por força do n.o 8 do artigo 13.o do Regulamento (CEE)
n.o 1766/92, a restituição aplicável às exportações de
cereais no dia do depósito do pedido de certificado deve
ser aplicada, a pedido, a uma exportação a realizar
durante o prazo de validade do certificado; que, neste
caso, pode ser aplicada uma correcção à restituição.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1501/95 da Comissão, de 29 de
Junho de 1995, que estabelece normas de execução do
Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho, no que
diz respeito à concessão de restituições à exportação,
bem como às medidas a tomar em caso de perturbação,
no sector dos cereais (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 602/2001 (4),
permitiu a fixação de uma correcção para os produtos
constantes do n.o 1, alínea c), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92; esta correcção deve ser calculada atendendo aos elementos constantes do artigo 1.o
do Regulamento (CE) n.o 1501/95.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A correcção aplicável às restituições fixadas antecipadamente
em relação às exportações de cereais, referida no n.o 1, alíneas
a), b) e c), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92,
com excepção do malte, está fixada no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Agosto de 2001, que fixa a correcção aplicável à restituição em relação
aos cereais
(em EUR/t)
Código do produto

Destino

Corrente
9

1.o período
10

2.o período
11

3.o período
12

4.o período
1

5.o período
2

6.o período
3

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
C01
C02
A02
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
—
–10,00
0,00
—
—
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–10,00
0,00
—
–0,93
—
–0,93
—
0,00
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
0,00
0,00
—
–1,40
–1,25
—
–1,27
—

—
—
—
–1,86
–10,00
0,00
—
–1,86
—
–1,86
—
–0,93
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
0,00
0,00
—
–2,79
–2,49
—
–2,55
—

—
—
—
–2,79
–10,00
0,00
—
–2,79
—
–2,79
—
–1,86
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0,00
0,00
—
–4,19
–3,74
—
–3,82
—

—
—
—
–3,72
–10,00
0,00
—
–3,72
—
–3,72
—
–2,79
—
—
—
–5,10
–4,76
–4,39
–4,05
–3,79
—
—
0,00
0,00
—
–5,58
–4,98
—
–5,10
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

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).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
C01 Todos os destinos com excepção da Polónia
C02 Polónia, República Checa, Eslováquia, Hungria, Estónia, Letónia, Lituânia, Noruega, ilhas Faroé, Ιslândia, Rússia, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Eslovénia, território da antiga Jugoslávia à excepção da Eslovénia, da Croácia e da Bósnia-Herzegovina, Albânia, Roménia,
Bulgária, Arménia, Geórgia, Azerbaijão, Moldávia, Ucrânia, Cazaquistão, Quirguizistão, Usbequistão, Tajiquistão e Turquemenistão
A05 Outros países terceiros.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1742/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa o montante máximo de ajuda à manteiga concentrada para o 253.o concurso especial
efectuado no âmbito do concurso permanente previsto no Regulamento (CEE) n.o 429/90
concurso; o montante da garantia de destino deve ser
fixado em conformidade.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(2)

Tendo em conta o Regulamento (CE) n. 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,

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,

Considerando o seguinte:

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

o

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

(1)

Artigo 1.o
Para o 253.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 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

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.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1743/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto 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 81.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 81.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 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

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 31 de Agosto 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 81.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 %

85

81

85

81

Manteiga < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Nata

—

—

36

34

Manteiga

94

—

94

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Via de utilização

Preço
mínimo
de venda

Manteiga
≥ 82 %

Garantia
de transformação

Montante
máximo
da ajuda

Garantia de
transformação

B

Manteiga concentrada

Manteiga concentrada
Nata
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REGULAMENTO (CE) N.o 1744/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa o preço máximo de compra da manteiga para o trigésimo quarto 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 1614/2001 (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 trigésimo quarto concurso efectuado a título do Regulamento (CE) n.o 2771/1999 e cujo prazo de apresentação das
propostas terminou em 28 de Agosto 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 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160
193
333
214

de
de
de
de

26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
24.12.1999, p. 11.
8.8.2001, p. 20.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1745/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que suspende as compras de manteiga em determinados Estados-Membros
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 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 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 1614/2001 (4), e, nomeadamente, o seu
artigo 2.o,
Considerando o seguinte:
O artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 2771/1999 prevê
que as compras por concurso público serão abertas ou
suspensas pala Comissão num Estado-Membro caso se
verifique que o preço de mercado se situou nesse Estado-Membro, durante duas semanas consecutivas, consoante
o caso, quer a um nível inferior, quer a um nível igual
ou superior, a 92 % do preço de intervenção.

(1)

A última lista dos Estados-Membros em que a intervenção fica suspensa foi estabelecida pelo Regulamento
(CE) n.o 1432/2001 da Comissão, de 14 de Julho de

(2)

2001 (5). Essa lista deve ser adaptada para atender aos
novos preços de mercado comunicados pela Irlanda em
aplicação do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 2771/
/1999. Por razões de clareza, é conveniente substituir
essa lista e revogar o Regulamento (CE) n.o 1432/2001,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As compras de manteiga por concurso, previstas no n.o 1 do
artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999, ficam
suspensas na Bélgica, no Luxemburgo, na Dinamarca, na
Alemanha, na França, na Grécia, na Itália, na Áustria, nos
Países Baixos, na Finlândia, em Portugal, na Suécia, na Espanha
e no Reino Unido.
Artigo 2.o
É revogado o Regulamento (CE) n.o 1432/2001.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160
193
333
214

de
de
de
de

26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
24.12.1999, p. 11.
8.8.2001, p. 20.

(5) JO L 192 de 14.7.2001, p. 8.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1746/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa as restituições à exportação do arroz e das trincas e suspende a emissão dos certificados de
exportação
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

O Regulamento (CE) n.o 3072/95, no n.o 5 do artigo
13.o definiu os critérios específicos que se deve ter em
conta para o cálculo da restituição à exportação do arroz
e das trincas.

(6)

A situação do mercado mundial ou as exigências específicas de determinados mercados podem tornar necessária
a diferenciação da restituição em relação a determinados
produtos, segundo o destino.

(7)

Para ter em conta a procura existente em arroz longo
empacotado em determinados mercados, é necessário
prever a fixação de uma restituição específica em relação
ao produto em causa.

(8)

A restituição deve ser fixada pelo menos uma vez por
mês. Pode ser alterada no intervalo.

(9)

A aplicação destas modalidades à situação actual do
mercado do arroz e, nomeadamente, às cotações do
preço do arroz e das trincas na Comunidade e no
mercado mundial, leva a fixar a restituição nos
montantes considerados no anexo do presente regulamento.

(10)

No quadro da gestão dos limites em volume decorrentes
dos compromissos OMC da Comunidade, há que limitar
a emissão de certificados à exportação com restituição.

(11)

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 de mercado do arroz (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1667/2000 (2), e,
nomeadamente, o segundo parágrafo do n.o 3 e o n.o 15 do seu
artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
Nos termos do artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o
3072/95, a diferença entre as cotações ou os preços no
mercado mundial, dos produtos referidos no artigo 1.o
deste regulamento, e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação.

(1)

Por força do n.o 4 do artigo 13.o do Regulamento (CE)
n.o 3072/95, as restituições devem ser fixadas tomando
em consideração a situação e as perspectivas de
evolução, para um lado, das disponibilidades em arroz e
em trincas e dos seus preços no mercado da Comunidade e, por outro, dos preços do arroz e das trincas no
mercado mundial. Em conformidade com o mesmo
artigo, importa também assegurar ao mercado do arroz
uma situação equilibrada e um desenvolvimento natural
no plano dos preços e das trocas comerciais e, além
disso, ter em conta o aspecto económico das exportações encaradas e o interesse em evitar perturbações no
mercado da Comunidade, assim como os limites decorentes dos acordos concluídos em conformidade com o
artigo 300.o do Tratado.

(2)

O Regulamento (CEE) n.o 1361/76 da Comissão (3) fixou
a quantidade máxima de trincas que pode conter o arroz
em relação ao qual é fixada a restituição à exportação e
determinou a percentagem de diminuição a aplicar a esta
restituição quando a proporção de trincas contidas no
arroz exportado for superior a esta quantidade máxima.

(3)

Existem possibilidades de exportação para uma quantidade de 21 300 toneladas de arroz para determinados
destinos. É adequado o recurso ao procedimento
previsto no n.o 4 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o
1162/95 da Comissão (4), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 409/2001 (5). É
conveniente ter em conta tal facto aquando da fixação
das restituições.

(4)

(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.
154 de 15.6.1976, p. 11.
117 de 24.5.1995, p. 2.
60 de 1.3.2001, p. 27.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação, no próprio estado, dos produtos
referidos no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95,
excluindo os referidos no n.o 1, alínea c), do referido artigo, são
fixadas nos montantes indicados no anexo.
Artigo 2.o
Com excepção da quantidade de 21 300 toneladas previstas no
anexo, é suspensa a emissão de certificados de exportação com
prefixação da restituição.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.
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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 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

L 234/49
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Agosto de 2001, que fixa as restituições à exportação do arroz e das
trincas e suspende a emissão dos certificados de exportação
Código do produto

Destino

Unidade de
medida

Montante das
restituições (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
064
A97

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

174,00
174,00
174,00
—
174,00
174,00
174,00
—
174,00
174,00
174,00
—
174,00
174,00
174,00
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
194,00
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
—
194,00

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

Código do produto

Destino

Unidade de
medida

Montante das
restituições (1)

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
064
A97
021 e 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 e 023
R01
A97
064
021 e 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
—
194,00
194,00
—
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
194,00
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
194,00
—
217,00
194,00
199,00
—
194,00
194,00
217,00
194,00
—
194,00
—
—

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) O procedimento estabelecido no n.o 4 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1162/95 é aplicável aos certificados pedidos no âmbito do presente regulamento para as
quantidades seguintes segundo o destino:
Destino R01: 5 000 t,
Conjunto de destinos R02, R03: 5 000 t,
Destinos 021 e 023: 1 000 t.
Destino 064: 10 000 t,
Destino A97: 300 t.
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).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
R01 Suíça, Listenstaine, as comunas de Livigno e Campione de Itália.
R02 Marrocos, Argélia, Tunísia, Malta, Egipto, Israel, Líbano, Líbia, Síria, ex Saara Espanhol, Chipre, Jordânia, Iraque, Irão, Iémen, Kuwait, Emirados Árabes Unidos,
Omã, Barém, Catar, Arábia Saudita, Eritreia, Cisjordânia/Faixa de Gaza, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, República Checa, Eslovénia, Eslováquia, Noruega, Ilhas
Faroé, Islândia, Rússia, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Jugoslávia, antiga República jugoslava da Macedónia, Albânia, Roménia, Bulgária, Geórgia,
Arménia, Azerbaijão, Moldávia, Ucrânia, Cazaquistão, Turquemenistão, Usbequistão, Tajiquistão, Quirguizistão.
R03 Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Venezuela, Canadá, México, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicarágua, Costa Rica,
Panamá, Cuba, Bermudas, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, RAE Hong Kong, Singapura, A40, A11 com excepção de: Suriname, Guiana, Madagáscar.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1747/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa o preço máximo de compra para a carne de bovino relativamente ao nono concurso parcial
em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 690/2001
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Devido à necessidade de apoiar, de um modo razoável, o
mercado da carne de bovino, deve ser fixado um preço
máximo de compra nos Estados-Membros interessados.
Atendendo aos níveis diferentes dos preços de mercado
nos referidos Estados-Membros, devem ser fixados
preços máximos de compra diferentes.

(4)

Dada a urgência das medidas de apoio, impõe-se a
entrada em vigor imediata do presente regulamento.

(5)

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

Tendo em conta o Tratado 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),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1512/2001 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 690/2001 da
Comissão, de 4 de Abril de 2001, relativo a medidas especiais
de apoio ao mercado no sector da carne de bovino (3), alterado
pelo Regulamento (CE) n.o 1648/2001 (4), e, nomeadamente, o
n.o 1 do seu artigo 3.o,
Considerando o seguinte:

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Nos termos do n.o 2 do artigo 2.o do Regulamento (CE)
n.o 690/2001, o Regulamento (CE) n.o 713/2001 da
Comissão, de 10 de Abril de 2001, relativo à compra de
carne de bovino no âmbito do Regulamento (CE) n.o
690/2001 (5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1688/2001 (6), estabelece a
lista dos Estados-Membros em que são abertos
concursos para o nono concurso parcial em 27 de
Agosto de 2001.

(1)

Nos termos do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE)
n.o 690/2001, é fixado, se for caso disso, um preço
máximo de compra por classe de referência, atendendo
às propostas recebidas e no respeito do disposto no n.o
2 do artigo 3.o do mesmo regulamento.

(2)

Artigo 1.o
No âmbito do nono concurso parcial aberto em 27 de Agosto
de 2001 ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 690/2001, é
fixado o seguinte preço máximo de compra:
— Alemanha: 164,90 EUR/100 kg,
— Irlanda: 183,50 EUR/100 kg,
— Espanha: 157,47 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

160 de 26.6.1999,
201 de 26.7.2001,
95 de 5.4.2001, p.
219 de 14.8.2001,
100 de 11.4.2001,
288 de 24.8.2001,

p.
p.
8.
p.
p.
p.

21.
1.
21.
3.
17.

L 234/52

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

1.9.2001

REGULAMENTO (CE) N.o 1748/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
que fixa o preço máximo de compra e as quantidades de carne de bovino compradas em intervenção para o 273.o concurso parcial efectuado no âmbito das medidas gerais de intervenção, em
conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 1627/89
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
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,
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),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1512/2001 (2), e, nomeadamente, o n.o 8 do seu artigo 47.o,

(4)

O n.o 7 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1209/
/2001 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.
Após examinadas as propostas apresentadas convém
não dar seguimento ao concurso.

(5)

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

(6)

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

Considerando o seguinte:
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 (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1564/2001 (4), estabelece as normas de compras de
intervenção pública. Em conformidade com o disposto
no referido regulamento, foi aberto um 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 (5), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1689/2001 (6).

(1)

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 e, nos termos do seu n.o 2, pode ser decidido
não dar seguimento ao concurso. 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 6 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1209/2001
da Comissão, de 20 de Junho de 2001, que derroga ao
Regulamento (CE) n.o 562/2000 relativo às normas 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 (7),
com a última redacção que lhe foi data pelo Regulamento (CE) n.o 1496/2001 (8).

(2)

Após exame das propostas apresentadas no âmbito do
273.o concurso parcial, em conformidade com o n.o 8
do artigo 47.o do Regulamento (CE) n.o 1254/1999, e

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 21.
201 de 26.7.2001, p. 1.
68 de 16.3.2000, p. 22.
208 de 1.8.2001, p. 14.
159 de 10.6.1989, p. 36.
228 de 24.8.2001, p. 19.
165 de 21.6.2001, p. 15.
197 de 21.7.2001, p. 3.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para o 273.o concurso parcial aberto pelo Regulamento (CEE)
n.o 1627/89:
a) Para a categoria A:
— o preço máximo de compra é fixado em 221,00 EUR/
/100 kg de carcaças ou meias-carcaças da qualidade
R 3,
— a quantidade máxima de carcaças, meias-carcaças e
quartos dianteiros aceite é fixada em 3 756 t;
b) Para a categoria C:
— o preço máximo de compra é fixado em 225,50 EUR/
/100 kg de carcaças ou meias-carcaças da qualidade
R 3,
— a quantidade máxima de carcaças, meias-carcaças e
quartos dianteiros aceite é fixada em 809 t;
c) Para as carcaças ou meias-carcaças de bovinos magros
mencionados no n.o 7 do artigo 1.o, do Regulamento (CE)
n.o 1209/2001, não se dá seguimento ao concurso.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

1.9.2001
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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 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 1749/2001 DA COMISSÃO
de 31 de Agosto de 2001
relativo à emissão de certificados de exportação do sistema B no sector das frutas e produtos
hortícolas
funcionamento do regime das restituições à exportação
no sector das frutas 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. 2190/96 da Comissão,
de 14 de Novembro de 1996, que estabelece as normas de
execução do Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho, no
que respeita às restituições à exportação no sector das frutas e
produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 298/2000 (2), e, nomeadamente, o
n.o 5 do seu artigo 5.o,
o

Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o1185/2001 da Comissão (3) fixa
as quantidades indicativas dos certificados de exportação
do sistema B não pedidos no âmbito da ajuda alimentar.

(2)

Perante as informações de que hoje dispõe a Comissão,
em relação às maçãs, as quantidades indicativas previstas
para o período de exportação em curso poderão ser em
breve superadas. Tal superação seria prejudicial ao bom

(3)

A fim de obviar a esta situação, há que rejeitar, até ao
termo do período de exportação em curso, os pedidos
de certificados do sistema B em relação às maçãs exportadas após 31 de Agosto de 2001,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em relação às maçãs, são rejeitados os pedidos de certificados
de exportação do sistema B, apresentados ao abrigo do artigo
1.o do Regulamento (CE) n.o 1185/2001, em relação aos quais
a declaração de exportação dos produtos tenha sido aceite após
31 de Agosto e antes de 17 de Setembro de 2001.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Viviane REDING

Membro da Comissão

(1) JO L 292 de 15.11.1996, p. 12.
(2) JO L 34 de 9.2.2000, p. 16.
(3) JO L 161 de 16.6.2001, p. 26.
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DIRECTIVA 2001/46/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 23 de Julho de 2001
que altera a Directiva 95/53/CE do Conselho que fixa os princípios relativos à organização dos
controlos oficiais no domínio da alimentação animal e as Directivas 70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE do Conselho relativas aos alimentos para animais
O PARLAMENTO
EUROPEIA,

EUROPEU

E

O

CONSELHO

DA

UNIÃO

destinado à alimentação animal apresenta um risco
grave para a saúde humana, para a saúde animal ou para
o ambiente ou sempre que se verifiquem determinadas
infracções à Directiva 1999/29/CE. Trata-se, portanto, de
melhor gerir os riscos que não permitam garantir o nível
de protecção da saúde humana, da saúde animal e do
ambiente previsto na regulamentação comunitária relativa à alimentação animal, sem no entanto banalizar
estes procedimentos especiais aplicando-os sistematicamente a problemas menores.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o n.o 4, alínea b), do seu artigo 152.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),
Após consulta ao Comité das Regiões,
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (3),
Considerando o seguinte:
(1)

A segurança dos produtos destinados à alimentação
animal constitui uma preocupação primordial, sendo
necessário assegurar que os produtos colocados em
circulação na Comunidade para a alimentação animal
apresentem a segurança exigida. A Directiva 95/53/CE
do Conselho, de 25 de Outubro de 1995, que fixa os
princípios relativos à organização dos controlos oficiais
no domínio da alimentação animal (4), contribui para
realizar esse objectivo.

(2)

A Directiva 74/63/CEE do Conselho foi revogada pelo
artigo 16.o da Directiva 1999/29/CE do Conselho, de 22
de Abril de 1999, relativa às substâncias e produtos
indesejáveis nos alimentos para animais (5). Por conseguinte, as referências à Directiva 74/63/CEE devem ser
alteradas segundo o quadro do anexo IV da Directiva
1999/29/CE.

(3)

Quanto à referência à circulação dos produtos utilizados
na alimentação animal, é necessário harmonizar as definições das Directivas 70/524/CEE (6), 95/53/CE e 96/25/
/CE (7) do Conselho, relativas ao sector de alimentação
animal.

(4)

Verificaram-se recentemente dois casos graves de contaminação com dioxinas de produtos destinados à alimentação animal. A experiência adquirida com esses casos
de contaminação aponta para a necessidade de melhorar
os processos aplicáveis nos casos em que um produto

(1) JO C 274 E de 26.9.2000, p. 28 e JO C 96 E de 27.3.2001,
p. 279.
(2) JO C 367 de 20.12.2000, p. 11.
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 4 de Outubro de 2000 (ainda
não publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de
12 de Fevereiro de 2001 (JO C 93 de 23.3.2001, p. 1) e decisão
do Parlamento Europeu de 15 de Maio de 2001 (ainda não publicada no Jornal Oficial). Decisão do Conselho de 19 de Junho de
2001.
(4) JO L 265 de 8.11.1995, p. 17. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 2000/77/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho (JO L 333 de 29.12.2000, p. 81).
5
( ) JO L 115 de 4.5.1999, p. 32.
6) Directiva 70/524/CEE do Conselho, de 23 de Novembro de 1970,
(
relativa aos aditivos para animais (JO L 270 de 14.12.1970, p. 1).
Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva
1999/20/CE do Conselho (JO L 80 de 25.3.1999, p. 20).
7
( ) Directiva 96/25/CE do Conselho, de 29 de Abril de 1996, relativa à
circulação de matérias-primas para alimentação animal (JO L 125 de
23.5.1996, p. 35). Directiva com a última redacção que lhe foi
dada pela Directiva 2000/16/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho (JO L 105 de 3.5.2000, p. 36).

(5)

Em resultado de uma inspecção da Comissão efectuada
na sequência da contaminação da cadeia alimentar
animal e humana com dioxinas foram identificadas dificuldades nos Estados-Membros para gerir uma crise tão
pouco habitual. Em função da experiência adquirida e
para que a gestão de riscos graves ligados a um produto
destinado à alimentação animal seja assegurada com
garantias de eficácia equivalentes em toda a Comunidade, é necessário introduzir disposições que exijam que
os Estados-Membros disponham de planos operacionais
de intervenção para fazer face a situações de emergência
no sector da alimentação animal.

(6)

Se num ou vários Estados-Membros tiver surgido um
risco grave para a saúde humana, para a saúde animal
ou para o ambiente devido a produtos destinados à
alimentação animal, e sempre que esse risco não possa
ser controlado de maneira satisfatória pelo ou pelos
Estados-Membros em causa, é indispensável que a
Comissão possa tomar todas as medidas cautelares
necessárias e, nomeadamente, disponha da possibilidade
de suspender o comércio e as exportações de produtos
destinados à alimentação animal provenientes do
conjunto ou de uma parte do ou dos Estados-Membros
em causa ou de estabelecer condições especiais para os
produtos ou substâncias em questão.

(7)

A Directiva 1999/29/CE estabelece os limites máximos
admitidos para certas substâncias e produtos indesejáveis
nas matérias primas para a alimentação animal ou nos
alimentos para animais.

(8)

Foi já instituído um sistema destinado a permitir que os
Estados-Membros sejam informados pelos operadores,
em todas as fases da cadeia de produção de alimentos
para animais, de certos casos de inobservância da regulamentação sobre substâncias e produtos indesejáveis.
Dada a experiência adquirida e o dispositivo comparável
previsto na regulamentação comunitária sobre a segurança geral dos produtos, convém melhorar e tornar este
sistema extensivo a todos os casos em que um operador
verifique que um produto destinado à alimentação
animal apresenta um risco grave para a saúde humana, a
saúde animal ou o ambiente.

(9)

Actualmente, impõe-se a obrigação de informar os
outros Estados-Membros e a Comissão quando um lote
de matérias-primas para a alimentação animal ou de
alimentos para animais que não respeite os limites
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podem ser melhor analisadas se forem fornecidas de
modo harmonizado e normalizado.

máximos em substâncias ou produtos indesejáveis possa
ser expedido para outros Estados-Membros.
(15)
(10)

(11)

É necessário incorporar esse sistema de troca rápida de
informações na Directiva 95/53/CE e prever procedimentos normalizados para o seu funcionamento, de
forma a poder ser aplicado no futuro em todos os casos
em que um produto ponha em perigo a saúde humana,
a saúde animal ou o ambiente e a fim de melhorar o
sistema de controlo no seu conjunto. Por uma questão
de simplicidade e de eficácia, este sistema deve-se aplicar
igualmente no caso de um Estado-Membro recusar um
produto proveniente de um país terceiro aquando do
controlo à importação. Esses procedimentos normalizados podem retomar, mediante determinadas alterações, os procedimentos previstos para o intercâmbio de
informações nas situações urgentes, nos termos da
Directiva 92/59/CEE do Conselho, de 29 de Junho de
1992, relativa à segurança geral dos produtos (1).

Não é possível enumerar todas as contaminações potencialmente perigosas, de origem química ou biológica,
que se podem dever a acidentes ou a acções ilegais e que
podem afectar os produtos a utilizar na alimentação
animal.

1.9.2001

Tendo em conta o que precede, é conveniente alterar em
consequência as Directivas 95/53/CE, 70/524/CEE, 96/
/25/CE e 1999/29/CE,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
A Directiva 95/53/CE do Conselho é alterada do seguinte
modo:
1. No artigo 2.o, o n.o 1 é alterado do seguinte modo:
a) O segundo travessão da alínea a) passa a ter a seguinte
redacção:
«— Directiva 1999/29/CE do Conselho, de 22 de Abril
de 1999, relativa às substâncias e produtos indesejáveis nos alimentos para animais (*).
(*) JO L 115 de 4.5.1999, p. 32.»;

(12)

(13)

(14)

Devem ser tidos em consideração os riscos devidos a
uma rotulagem errónea ou ao manuseamento, transporte, armazenagem ou transformação.

A fim de melhorar a eficácia do sistema e as medidas
correspondentes, os Estados-Membros devem verificar,
em caso de suspeita de contaminação que apresente um
risco grave para a saúde humana, para a saúde animal
ou para o ambiente, a natureza e a extensão da contaminação, e envidar todos os esforços para identificar a sua
origem a fim de detectar qualquer outra contaminação
possível.

A Directiva 95/53/CE determina que os Estados-Membros apresentem anualmente à Comissão, pela
primeira vez, antes de 1 de Abril de 2000, os resultados
dos controlos efectuados. Prevê-se também que esses
relatórios sejam utilizados pela Comissão para preparar e
apresentar um relatório global de síntese sobre os resultados dos controlos efectuados a nível comunitário,
acompanhado de uma proposta relativa a um programa
coordenado de controlo para o ano seguinte. As informações respeitantes à contaminação que afecte a segurança de um produto a utilizar na alimentação animal
devem ser tidas em conta pelos Estados-Membros e pela
Comissão ao fixar as prioridades para os programas
coordenados de controlo anuais. As informações coligidas sobre riscos para a saúde humana, a saúde animal
ou o ambiente e relacionadas com a circulação e utilização de produtos destinados à alimentação animal

(1) JO L 228 de 11.8.1992, p. 24.

b) A alínea e) passa a ter a seguinte redacção:
«e) “produto destinado à alimentação animal” ou
“produto”: o alimento para animais ou qualquer
substância utilizada na alimentação animal;»;
c) A alínea h) passa a ter a seguinte redacção:
«h) “Colocação em circulação” ou “circulação” a
detenção de produtos destinados à alimentação
animal para efeitos de venda, incluindo a
proposta de venda, ou de qualquer outra forma
de transmissão para terceiros, a título gratuito ou
oneroso, bem como a própria venda e qualquer
outra forma de transmissão.».
2. A seguir ao artigo 4.o é aditado o seguinte artigo:
«Artigo 4.oA
1.
Cada Estado-Membro elabora um plano operacional de intervenção que descreva as medidas a aplicar
sem demora sempre que se detectar que um produto
destinado à alimentação animal apresenta um risco grave
para a saúde humana, a saúde animal ou o ambiente e
que definam as competências e responsabilidades bem
como os circuitos de transmissão da informação. Os
Estados-Membros devem rever esses planos consoante as
necessidades, nomeadamente em função da evolução da
organização dos serviços de controlo e da experiência
adquirida, incluindo a resultante de eventuais exercícios
de simulação.
2.
Os Estados-Membros comunicam à Comissão os
planos operacionais de intervenção que tenham elaborado, bem como as alterações neles introduzidas.
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3.
A Comissão examina os planos e sugere aos
Estados-Membros interessados alterações úteis que assegurem que os planos operacionais de intervenção dos
diferentes Estados-Membros apresentam garantias de
eficácia equivalentes. Se necessário, a Comissão pode
fixar, nos termos do artigo 23.o, linhas directrizes que
harmonizem esses planos operacionais de intervenção.».

— fixação de condições especiais para a colocação em
circulação na Comunidade, a utilização na alimentação animal e/ou as exportações para países
terceiros de produtos provenientes da totalidade ou
parte do Estado-Membro ou Estados-Membros em
causa, ou provenientes de um ou vários estabelecimentos situados no território da Comunidade.

3. No artigo 12.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redacção:

2.
Todavia, em caso de emergência, a Comissão pode
aprovar, provisoriamente, as medidas previstas no n.o 1
após consulta do ou dos Estados-Membros interessados
e depois de ter informado os outros Estados-Membros
desse facto. No prazo de dez dias úteis, e nos termos
do artigo 23.oA, a Comissão deve submeter a questão
ao Comité Permanente dos Alimentos para Animais
instituído pelo artigo 1.o da Decisão 70/372/CEE (*),
com vista à prorrogação, alteração ou revogação dessas
mesmas medidas.

«1.
A autoridade competente do Estado-Membro de
destino pode verificar, nos locais de destino, a conformidade dos produtos com o disposto no n.o 1, alínea a),
do artigo 2.o, mediante a realização de controlos por
amostragem e de carácter não discriminatório. Nomeadamente e apenas na medida em que tal se revele necessário para a realização dos controlos por amostragem,
os Estados-Membros podem solicitar aos operadores que
assinalem a chegada dos produtos a essa autoridade
competente. Os Estados-Membros informarão a
Comissão sempre que recorram a essa possibilidade.».
4. No artigo 13.o, o segundo travessão do n.o 1 passa a ter
a seguinte redacção:
«— eventual neutralização da nocividade,».
5. No artigo 14.o, o primeiro parágrafo passa a ter a
seguinte redacção:
«Caso os produtos sejam destruídos, utilizados para
outros fins, reexpedidos para o país de origem ou
objecto de operações de neutralização da nocividade ao
abrigo do n.o 1 do artigo 13.o, o Estado-Membro de
destino deve entrar imediatamente em contacto com o
Estado-Membro de expedição. Este deve tomar todas as
medidas necessárias e comunicar ao Estado-Membro de
destino a natureza dos controlos efectuados, os seus
resultados, as decisões tomadas e os motivos dessas
decisões.».
6. A seguir ao artigo 15.o é aditada a seguinte secção:

Sempre que um Estado-Membro informe oficialmente a
Comissão da necessidade de tomar medidas de
protecção e esta não recorra às medidas previstas no n.o
1, esse Estado-Membro pode adoptar medidas de
protecção temporárias relativas à utilização ou colocação
em circulação. Sempre que um Estado-Membro adopte
medidas de protecção temporárias, deve informar imediatamente desse facto os outros Estados-Membros e a
Comissão. A Comissão deve submeter a questão ao
Comité Permanente dos Alimentos para Animais num
prazo de 10 dias úteis, nos termos do artigo 23.oA,
com vista à prorrogação, alteração ou revogação das
medidas de protecção temporárias desse Estado-Membro.
Artigo 15.oB
A Comissão informa o Parlamento Europeu das medidas
tomadas a título dos artigos 9.oA e 15.oA.
(*) JO L 170 de 3.8.1970, p. 1.».
7. A seguir ao artigo 16.o é aditado o seguinte capítulo:
«CAPÍTULO IIIA

«Secção 3A

SISTEMA DE INFORMAÇÃO RELATIVO AOS RISCOS
DECORRENTES DOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Cláusula de salvaguarda

Artigo 16.oA

Artigo 15.oA

Os Estados-Membros determinam que os responsáveis
pelos estabelecimentos informem imediatamente as autoridades competentes dos Estados-Membros quando
disponham de informações que lhes permitam concluir
que um lote de produtos destinados à alimentação
animal que tenham introduzido no território da Comunidade em proveniência de um país terceiro ou colocado
em circulação, que detenham ou de que sejam proprietários:
— excede os limites máximos fixados na parte A do
anexo II da Directiva 1999/29/CE, para além dos
quais o produto não deve ser distribuído nesse
estado aos animais, nem misturado com outros
produtos destinados à alimentação animal, ou
— não cumpre uma das disposições da alínea a) do n.o
1 do artigo 2.o da presente directiva e constitui, por
isso, um risco grave, tendo em conta o destino
previsto, para a saúde humana, para a saúde animal
ou para o ambiente.

1.
Sempre que, num ou mais Estados-Membros surja
um problema devido a um produto destinado à alimentação animal, susceptível de constituir um risco grave
para a saúde humana, a saúde animal ou o ambiente,
que não possa ser dominado de maneira satisfatória
através das medidas tomadas pelo ou pelos Estados-Membros em causa, a Comissão, por sua própria iniciativa ou a pedido de um Estado-Membro, toma,
consoante a gravidade da situação, as seguintes medidas,
nos termos do artigo 23.oA:
— suspensão da colocação em circulação na Comunidade, da utilização na alimentação animal e/ou das
exportações para países terceiros de produtos provenientes da totalidade ou parte do Estado-Membro ou
Estados-Membros em causa ou provenientes de um
ou vários estabelecimentos situados no território da
Comunidade, ou
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Esses responsáveis prestam todas as informações que
permitam uma identificação precisa do produto ou do
lote de produtos em causa, bem como uma descrição
tão completa quanto possível do risco desses produtos,
e todas as informações disponíveis úteis para a identificação do produto; devem informar igualmente as autoridades competentes dos Estados-Membros sobre as acções
desenvolvidas para prevenir riscos para a saúde humana,
a saúde animal ou o ambiente e apresentar uma
descrição dessas acções.
Os Estados-Membros devem impor as mesmas obrigações de informação sobre os riscos que representam os
produtos destinados à alimentação animal, aos profissionais que asseguram o acompanhamento sanitário das
criações referidas no artigo 10.o da Directiva 96/23/CE
do Conselho, de 29 de Abril de 1996, relativa às
medidas de controlo a aplicar a certas substâncias e aos
seus resíduos nos animais vivos e respectivos
produtos (*), bem como aos responsáveis dos laboratórios que efectuam as análises.
Se for caso disso, as autoridades competentes devem
aplicar as disposições previstas nos artigos 8.o, 11.o ou
13.o
Artigo 16.oB
1.
Sempre que as autoridades competentes dos
Estados-Membros disponham de informações que, com
base nos elementos disponíveis de avaliação dos riscos,
indiquem que um lote de produtos destinados à alimentação animal apresenta um risco grave para a saúde
humana, para a saúde animal ou para o ambiente,
devem verificar as informações recebidas e, se for caso
disso, devem garantir que sejam tomadas as medidas
necessárias para assegurar que o lote não é utilizado na
alimentação animal e devem sujeitá-lo a restrições e
investigar imediatamente:
— a natureza do perigo e, quando necessário, a quantidade de substâncias indesejáveis presentes,
— a possível origem das substâncias indesejáveis ou do
perigo,
a fim de determinar a avaliação dos riscos.
Se for caso disso, esta avaliação dos riscos é tornada
extensiva a outros lotes do mesmo produto ou a outros
produtos da cadeia alimentar humana ou animal, aos
quais as substâncias indesejáveis ou o perigo tenham
podido propagar-se, tendo em conta a eventual propagação de substâncias indesejáveis a outros produtos
destinados à alimentação animal e a reciclagem eventual
de produtos perigosos da cadeia de alimentação animal.
2.
Se a existência de um risco grave for confirmada
nos termos do n.o 1, os Estados-Membros devem assegurar que o destino final do lote que contém substâncias indesejáveis, incluindo a sua descontaminação,
outras operações de neutralização da nocividade, transformação ou eventual destruição, não possa ter efeitos
prejudiciais para a saúde humana, a saúde animal ou o
ambiente, e sempre que as substâncias indesejáveis ou o
perigo da sua presença se possam ter propagado a
outros lotes ou à cadeia alimentar, animal ou humana,
devem proceder imediatamente à identificação e ao
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controlo dos outros lotes de produtos considerados perigosos, incluindo, se for caso disso, a identificação dos
animais vivos alimentados com produtos perigosos e a
aplicação de medidas previstas na Directiva 96/23/CE do
Conselho ou em outras disposições comunitárias aplicáveis, relativas à saúde animal ou à segurança alimentar
dos produtos de origem animal, assegurando assim a
coordenação entre os serviços de controlo competentes,
a fim de evitar que os produtos perigosos sejam colocados em circulação e de garantir a aplicação de
processos de recolha dos produtos que já se encontrem
no mercado.
Artigo 16.oC
1.
Sempre que um Estado-Membro verifique que um
produto destinado à alimentação animal colocado em
circulação no seu território e no território de outros
Estados-Membros, ou que um produto proveniente de
um país terceiro introduzido no território da Comunidade para ser colocado em circulação num ou vários
Estados-Membros:
— excede os limites máximos fixados na parte A do
anexo II da Directiva 1999/29/CE, para além dos
quais o produto, tal como se encontra, não deve
continuar a ser distribuído aos animais, nem a ser
misturado com outros produtos destinados à alimentação animal, ou
— não cumpre uma das outras disposições previstas na
alínea a) do n.o 1 do artigo 2.o da presente directiva
e constitui, por isso, um risco grave, tendo em conta
o destino previsto, para a saúde humana, a saúde
animal ou o ambiente,
esse Estado-Membro alertará imediatamente a Comissão
desse facto, através de uma notificação.
Esse Estado-Membro deve efectuar as diligências necessárias para fornecer os elementos suficientes que permitam
a identificação, a rastreabilidade e o controlo dos
produtos em causa e, se for caso disso, dos animais
vivos alimentados com esses produtos, e indicar igualmente as medidas de prevenção previstas ou já tomadas
por forma a que a Comissão possa informar convenientemente os outros Estados-Membros.
2.
Qualquer Estado-Membro interessado deve comunicar imediatamente à Comissão as medidas de acompanhamento tomadas no que respeita aos perigos notificados, incluindo as informações relativas ao fim da
situação de risco.
3.
A Comissão e os Estados-Membros devem criar e
pôr em funcionamento um sistema de intercâmbio
rápido de informações, nas condições fixadas nos termos
do artigo 23.o, para facilitar a transmissão e a difusão,
por um lado, dos alertas previstos no n.o 1 do presente
artigo e, por outro lado, das informações previstas no
n.o 1 do artigo 8.o
4.
A Comissão informa o Parlamento Europeu das
medidas tomadas para simplificar a transmissão e a
difusão dos alertas.
(*) JO L 125 de 23.5.1996, p. 10.».
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8. No artigo 17.o, o n.o 2 passa a ter a seguinte redacção:
«2.
Os Estados-Membros devem determinar que os
agentes encarregados do controlo estejam vinculados ao
sigilo profissional. Todavia, esta disposição não deve
impedir que as autoridades competentes dos Estados-Membros divulguem as informações necessárias para
prevenir um risco grave para a saúde humana, a saúde
animal ou o ambiente.».
9. O artigo 17.oA passa a ter a seguinte redacção:

Artigo 3.o
No artigo 2.o da Directiva 96/25/CE do Conselho, a alínea b)
passa a ter a seguinte redacção:
«b) “colocação em circulação” ou “circulação”: a detenção
de quaisquer produtos destinados à alimentação
animal para efeitos de venda, incluindo a proposta de
venda, ou de qualquer outra forma de transmissão
para terceiros, a título gratuito ou oneroso, bem
como a própria venda e qualquer outra forma de
transmissão;».

«Artigo 17.oA
1.
Sem prejuízo do disposto no artigo 15.o e sempre
que tal seja necessário para uma aplicação uniforme da
presente directiva, os peritos da Comissão podem efectuar controlos no local, em cooperação com as autoridades competentes dos Estados-Membros. O Estado-Membro em cujo território é efectuado o controlo
concede aos peritos a ajuda necessária ao desempenho
das suas funções. A Comissão informa as autoridades
competentes, os Estados-Membros e o Parlamento
Europeu do resultado dos controlos efectuados.
2.
As regras de execução do presente artigo, nomeadamente as que se destinam a regular as formas de
cooperação com as autoridades nacionais, são adoptadas
nos termos do artigo 23.o».
10. O artigo 22.o é alterado do seguinte modo:
a) No final do n.o 2, é aditado o seguinte período:
«Essas informações são apresentadas sob a forma de
um relatório anual elaborado segundo um modelo a
estabelecer nos termos do artigo 23.o»;
b) No final do n.o 3, é aditado o seguinte parágrafo:
«O relatório global de síntese referido no primeiro
parágrafo é comunicado ao Parlamento Europeu.».
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Artigo 4.o
São revogados os n.os 3 e 4 do artigo 12.o da Directiva
1999/29/CE do Conselho.
Artigo 5.o
1.
Os Estados-Membros devem aprovar e publicar, o mais
tardar em 1 de Setembro de 2002 as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva. Desse facto informarão imediatamente a Comissão.
Essas disposições são aplicáveis a partir de 1 de Maio de
2003.
Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições,
estas devem incluir uma referência à presente directiva ou
ser acompanhadas dessa referência quando da sua publicação
oficial. As modalidades dessa referência serão aprovadas
pelos Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o
texto das principais disposições de direito interno que adoptarem nas matérias reguladas pela presente directiva.
Artigo 6.o
A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicação
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Artigo 2.o

Artigo 7.o

No artigo 2.o da Directiva 70/524/CEE do Conselho, a alínea
k) passa a ter a seguinte redacção:

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

«k) “colocação em circulação” ou “circulação” a detenção
de produtos destinados à alimentação animal para
efeitos de venda, incluindo a proposta de venda, ou
de qualquer outra forma de transmissão para
terceiros, a título gratuito ou oneroso, bem como a
própria venda e qualquer outra forma de transmissão,».

Feito em Bruxelas, em 23 de Julho de 2001.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

A Presidente

O Presidente

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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DIRECTIVA 2001/64/CE DO CONSELHO
de 31 de Agosto de 2001
que altera a Directiva 66/401/CEE relativa à comercialização de sementes de plantas forrageiras e a
Directiva 66/402/CEE relativa à comercialização de sementes de cereais
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 37.o,

Artigo 1.o
A Directiva 66/401/CEE é alterada do seguinte modo:

Tendo em conta a proposta da Comissão ( ),
1

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (3),
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

Pelas razões a seguir apresentadas, a Directiva 66/
/401/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1966, relativa
à comercialização de sementes de plantas forrageiras (4),
e a Directiva 66/402/CEE do Conselho, de 14 de Junho
de 1966, relativa à comercialização de sementes de
cereais (5), devem ser alteradas.
Foi organizada, nos termos da Decisão 94/650/CE da
Comissão (6), uma experiência temporária em condições
definidas, com o objectivo de determinar se a venda de
sementes a granel ao consumidor final seria ou não
prejudicial para a qualidade das sementes, comparativamente ao nível de qualidade conseguido no âmbito do
presente regime ao abrigo das Directivas 66/401/CEE e
66/402/CEE.
No seguimento daquela experiência temporária, é
adequado permitir a venda de sementes a granel ao
consumidor final numa base permanente, desde que
sejam observadas condições específicas, devendo as
Directivas 66/401/CEE e 66/402/CEE ser alteradas em
conformidade.
As medidas necessárias à execução das Directivas 66/
/401/CEE e 66/402/CEE serão aprovadas nos termos da
Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de
1999, que fixa as regras de exercício das competências
de execução atribuídas à Comissão (7),

(1) JO C 213 E de 31.7.2001.
(2) Parecer do Parlamento Europeu emitido em 4 de Julho de 2001.
(3) Parecer do Comité Económico e Social emitido em 11 de Julho de
2001.
(4) JO 125 de 11.7.1966, p. 2298/66. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 98/96/CE (JO L 25 de 1.2.1999,
p. 27).
5
( ) JO 125 de 11.7.1996, p. 2309/66. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 1999/54/CE da Comissão (JO L 142
de 5.6.1999, p. 30).
6
( ) JO L 252 de 28.9.1994, p. 15. Decisão com a última redacção que
lhe foi dada pela Decisão 2000/441/CE (JO L 176 de 15.7.2000,
p. 50).
7
( ) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

1. É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 10.oD
1.
Os Estados-Membros podem, em derrogação dos
artigos 8.o, 9.o e 10.o, prever uma simplificação das disposições respeitantes ao sistema de fecho e à marcação das
embalagens no caso da venda a granel de sementes da
categoria “sementes certificadas” ao consumidor final.
2.
As condições de aplicação da derrogação estabelecida
no n.o 1 serão fixadas nos termos do n.o 2 do artigo 21.o
Até que essas medidas sejam adoptadas, são aplicáveis as
condições previstas no artigo 2.o da Decisão 94/650/CE da
Comissão (*).
(*) JO L 252 de 28.9.1994, p. 15. Decisão com a última
redacção que lhe foi dada pela Decisão 2000/441/CE
(JO L 176 de 15.7.2000, p. 50).»
2. O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 21.o
1.
A Comissão é assistida pelo Comité Permanente das
Sementes e Propágulos Agrícolas, Hortícolas e Florestais
instituído pelo artigo 1.o da Decisão 66/399/CEE do
Conselho (a seguir designado “Comité”).
2.
Sempre que se faça referência ao presente número,
são aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/
/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa
as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (*).
O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/
/468/CE é de um mês.
3.

O Comité aprovará o seu regulamento interno.

(*) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.»
Artigo 2.o
A Directiva 66/402/CEE é alterada do seguinte modo:
1. É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 10.oA
1.
Os Estados-Membros podem, em derrogação dos
artigos 8.o, 9.o e 10.o, prever uma simplificação das disposições respeitantes ao sistema de fecho e à marcação das
embalagens no caso da venda a granel de sementes da
categoria “sementes certificadas” ao consumidor final.
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2.
As condições de aplicação da derrogação estabelecida no n.o 1 serão fixadas nos termos do n.o 2 do artigo
21.o
Até que essas medidas sejam adoptadas, são aplicáveis as
condições previstas no artigo 2.o da Decisão 94/650/CE
da Comissão (*).
(*) JO L 252 de 28.9.1994, p. 15. Decisão com a última
redacçao que lhe foi dada pala Decisão 2000/441/CE
da Comissão (JO L 176 de 15.7.2000, p. 50).»
2. O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 21.o
1.
A Comissão é assistida pelo Comité Permanente das
Sementes e Propágulos Agrícolas, Hortícolas e Florestais
instituído pelo artigo 1.o da Decisão 66/399/CEE (a seguir
designado “Comité”).
2.
Sempre que se faça referência ao presente número,
são aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/
/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa
as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (*).
O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/
/468/CE é de um mês.
3.

O Comité aprovará o seu regulamento interno.

(*) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.»

L 234/61
Artigo 3.o

1.
Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para dar cumprimento à presente directiva antes de 1 de
Março e informar imediatamente a Comissão desse facto.
Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições,
estas devem incluir uma referência à presente directiva ou
ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As modalidades dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o
texto das principais disposições de direito interno que aprovarem nas matérias reguladas pela presente directiva.
Artigo 4.o
A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicação
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 5.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.
Feito em Bruxelas, em 31 de Agosto de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
L. MICHEL
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO
DECISÃO DA COMISSÃO
de 22 de Agosto de 2001
que altera a Decisão 97/778/CE no respeitante à lista de postos de inspecção fronteiriços aprovados
para a realização de controlos veterinários a produtos e animais provenientes de países terceiros
[notificada com o número C(2001) 2580]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/668/CE)
nados óleos e gorduras, a pedido das autoridades do
Reino Unido.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 97/78/CE do Conselho, de 18 de
Dezembro de 1997, que fixa os princípios relativos à organização dos controlos veterinários dos produtos provenientes de
países terceiros introduzidos na Comunidade (1), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 6.o,
Tendo em conta a Directiva 91/496/CEE do Conselho, de 15
de Julho de 1991, que fixa os princípios relativos à organização
dos controlos veterinários dos animais provenientes de países
terceiros introduzidos na Comunidade e que altera as Directivas
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CE (2), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 96/43/CE (3), e nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 6.o,
Considerando o seguinte:
Na lista estabelecida pela Decisão 97/778/CE da
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada
pala Decisão 2000/714/CE (5), a entrada respeitante ao
posto de inspecção fronteiriço do aeroporto de Linz
deve ser completada de modo a incluir cavalos, a pedido
das autoridades austríacas.

(1)

Na lista estabelecida pela Decisão 97/778/CE, a entrada
respeitante ao posto de inspecção fronteiriço do porto
de Hull deve ser completada de modo a incluir determi-

(2)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

24 de 30.1.1998, p. 9.
268 de 24.9.1991, p. 56.
162 de 1.7.1996, p. 1.
315 de 19.11.1997, p. 15.
290 de 17.11.2000, p. 38.

(3)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Veterinário
Permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O anexo da Decisão 97/778/CE é alterado do seguinte modo:
1. Na lista dos postos de inspecção fronteiriços da Áustria, a
entrada respeitante a Linz é substituída pelo seguinte:
1

2

3

4

5

Linz

1300999

A

HC(2), NHC(2)

O, E, U (13)

2. Na lista dos postos de inspecção fronteiriços do Reino
Unido a entrada respeitante a Hull é substituída pelo
seguinte:
1

2

3

4

Hull

0714199

P

HC-T(1), HC-NT,
NHC-NT

5

1.9.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

L 234/63

Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 22 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n.o 1704/2001 da Comissão, de 29 de Agosto de 2001, que fixa valores
unitários para a determinação do valor aduaneiro de certas mercadorias perecíveis
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 232 de 30 de Agosto de 2001)
Na página 4, no artigo 2.o:
em vez de: «O presente regulamento entra em vigor em 30 de Agosto de 2001»,
deve ler-se: «O presente regulamento entra em vigor em 31 de Agosto de 2001».
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