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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N.o 1899/2001 DO CONSELHO
de 27 de Setembro de 2001
que altera o Regulamento (CE) n.o 194/1999 que cria direitos anti-dumping definitivos sobre as
importações de painéis de fibras de madeira (painéis duros) originários da Bulgária, da Estónia, da
Letónia, da Lituânia, da Polónia e da Rússia, e que estabelece a cobrança definitiva dos direitos
provisórios
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 384/96 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à
defesa contra as importações objecto de dumping de países não membros da Comunidade Europeia (1) e,
nomeadamente o seu artigo 8.o,
Tendo em conta a proposta apresentada pela Comissão após consulta do Comité Consultivo,
Considerando o seguinte:
A. PROCESSO ANTERIOR
(1)

Em 7 de Novembro de 1997, através de um aviso publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias (2), a Comissão anunciou o início de um processo anti-dumping relativo às importações de
painéis de fibras de madeira (painéis duros) originários inter alia da Letónia.

(2)

O processo conduziu à instituição, em Janeiro de 1999, de direitos anti-dumping pelo Regulamento
(CE) n.o 194/1999 do Conselho (3), a fim de eliminar os efeitos prejudiciais do dumping.

(3)

Paralelamente, pela Decisão 1999/71/CE (4), a Comissão aceitou também compromissos, designadamente de uma empresa letã, AS «Bolderâja» (código adicional Taric 8499), e as exportações desta
empresa para a Comunidade de painéis de fibras de madeira (painéis duros) originários da Letónia
foram isentas do direito anti-dumping pelos n.os 1 e 3 do artigo 2.o do referido regulamento.
B. DENÚNCIA VOLUNTÁRIA DE UM COMPROMISSO

(4)

No seguimento das mudanças operadas nas suas actividades comerciais, a AS «Bolderâja» informou a
Comissão da sua intenção de denunciar o seu compromisso. Por conseguinte, pela Decisão 2001/
/707/CE da Comissão (5), o nome desta empresa foi suprimido da lista das empresas cujos compromissos são aceites no n.o 1 do artigo 1.o da Decisão 1999/71/CE.
C. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO (CE) N.o 194/1999

(5)

Tendo em conta o acima exposto, o n.o 3 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 194/1999, que
enumera as empresas que beneficiam da isenção dos direitos anti-dumping, deve ser alterado em
conformidade,

(1) JO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2238/2000 (JO L 257 de 11.10.2000, p. 2).
(2) JO C 336 de 7.11.1997, p. 2.
(3) JO L 22 de 29.1.1999, p. 16.
(4) JO L 22 de 29.1.1999, p. 71.
(5) Ver página 65 do presente Jornal Oficial.

L 261/1

L 261/2

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

29.9.2001

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O n.o 3 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 194/1999 passa a ter a seguinte redacção:
«3.
As importações acompanhadas de uma factura correspondente ao compromisso devem ser
declaradas nos seguintes códigos adicionais Taric:
País

Empresa

Código adicional TARIC

Bulgária

Fazerles AD

8496

Bulgária

Lessoplast AD

8497

Estónia

AS Repo Vabrikud

8498

Lituânia

JSC Grigiskes

8510

Polónia

Alpex-Karlino SA

8511

Polónia

Czarna Woda Zaklady Plyt Pilśniowych

8600

Polónia

Ekoplyta SA

8513

Polónia

Zaklady Plyt Pilśniowych SA, Przemysl

8545

Polónia

Koniecpolskie Zaklady Plyt Pilśniowych SA

8546

Polónia

Zaklady Plyt Pilśniowych SA w Krosnie Odrzanskim

8547»

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 27 de Setembro de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
M. VERWILGHEN
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REGULAMENTO (CE) N.o 1900/2001 DO CONSELHO
de 27 de Setembro de 2001
que encerra o processo de reexame das medidas anti-dumping definitivas aplicáveis às importações
de sistemas de câmara de televisão originários do Japão por força do Regulamento (CE) n.o
2042/2000
inquérito relativo à absorção no que respeita às importações de SCT originários do Japão.

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 384/96 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, relativo à defesa contra as
importações objecto de dumping de países não membros da
Comunidade Europeia (1), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu
artigo 11.o,
Tendo em conta a proposta apresentada pela Comissão após
consulta ao Comité Consultivo,

2. Presente inquérito
i) Início
(4)

Em 4 de Setembro de 1999, um produtor-exportador
japonês de SCT, Hitachi Denshi Ltd, «requerente» apresentou um pedido de reexame intercalar das medidas
anti-dumping que lhe eram aplicáveis e que se limitava
aos aspectos do dumping, em conformidade com o
disposto no n.o 3 do artigo 11.o do regulamento de base.
No pedido era alegado que deixara de ser necessário
aplicar às exportações do requerente para a Comunidade
os direitos anti-dumping em vigor para compensar as
práticas de dumping, pelo facto de o seu preço normal
ser significativamente inferior e os seus preços de exportação serem substancialmente superiores aos estabelecidos no inquérito inicial que deu origem ao direito.

(5)

Tendo decidido, após consultas no âmbito do Comité
Consultivo, que existiam elementos de prova que justificavam o início de um reexame intercalar parcial, a
Comissão deu início a um inquérito (6), em conformidade com o disposto no n.o 3 do artigo 11.o do regulamento de base, sendo o seu âmbito limitado ao exame
do dumping no que se refere ao requerente.

Considerando o seguinte:
A. PROCESSO

1. Inquéritos anteriores
(1)

(2)

(3)

Em Abril de 1994, na sequência de um inquérito anti-dumping iniciado em Março de 1993 («inquérito
inicial»), o Conselho, através do Regulamento (CE) n.o
1015/94 (2) («regulamento definitivo original»), instituiu
um direito anti-dumping definitivo sobre as importações
de sistemas de câmara de televisão («SCT») originários do
Japão. O inquérito inicial abrangeu o período compreendido entre 1 de Julho de 1991 e 31 de Dezembro de
1992.
Em Outubro de 1997, na sequência de um inquérito
(«inquérito anti-absorção»), por força do artigo 12.o do
Regulamento (CE) n.o 384/96 («regulamento de base»), o
Conselho, através do Regulamento (CE) n.o 1952/97 (3),
aumentou as taxas do direito anti-dumping definitivo
aplicável a duas empresas em causa, designadamente a
Sony Corporation («Sony») e a Ikegami Tsushinki & Co.
Ltd., para, respectivamente, 108,3 % e 200,3 %.
Em Abril de 1999 (4), na sequência de um pedido apresentado pela indústria comunitária de SCT, a Comissão
deu início a um reexame da caducidade em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 11.o do regulamento de base (reexame da caducidade), na sequência do
qual se concluiu que, se as medidas anti-dumping definitivas em vigor caducassem, era provável a continuação
ou reincidência do dumping e do prejuízo. Por conseguinte, pelo Regulamento (CE) n.o 2042/2000 (5) («regulamento definitivo actualmente em vigor») o Conselho
instituiu os direitos anti-dumping definitivos fixados na
sequência do inquérito inicial tal como alterados pelo

(1) JO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2238/2000 (JO L 257
de 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 111 de 30.4.1994, p. 106.
(3) JO L 276 de 9.10.1997, p. 20.
(4) Aviso de início JO C 119 de 30.4.1999, p. 11.
(5) JO L 244 de 29.9.2000, p. 38. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 198/2001 (JO L 30 de
1.2.2001, p. 1).

ii) Inquérito
(6)

A Comissão avisou oficialmente os representantes do
país de exportação e o requerente do início do reexame
intercalar, tendo dado a todas as partes directamente
interessadas a oportunidade de apresentarem observações por escrito e de solicitarem uma audição. A
Comissão enviou igualmente um questionário ao requerente e ao importador com ele coligado na Comunidade,
a que estes responderam dentro dos prazos fixados para
o efeito.

(7)

A Comissão procurou obter e verificou todas as informações que considerou necessárias para a determinação
do dumping, tendo efectuado verificações nas instalações
da empresa requerente, Hitachi Denshi Ltd, Tóquio,
Japão, e do importador coligado Hitachi (Europe)
GmbH, Rodgau, Alemanha.

(8)

O inquérito relativo às práticas de dumping abrangeu o
período compreendido entre 1 de Julho de 1998 e 31 de
Dezembro de 1999 (a seguir designado «período de
inquérito»).

(6) Aviso de início JO C 40 de 12.2.2000, p. 5.
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B. PRODUTO CONSIDERADO E PRODUTO SIMILAR

(15)

1. Produto considerado
(9)

O produto objecto do inquérito é o abrangido pelo
inquérito inicial.

(10)

O produto considerado são sistemas de câmara de televisão (SCT) actualmente classificados nos códigos NC
ex 8525 30 90,
ex 8537 10 91,
ex 8537 10 99,
ex 8529 90 81,
ex 8529 90 88,
ex 8543 89 95,
ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 e ex 8528 21 90,
originários do Japão.

(11)

Tal como estabelecido no regulamento definitivo actualmente em vigor, os SCT podem ser constituídos pelas
seguintes partes, importadas em conjunto ou separadamente:
— uma cabeça de câmara com três ou mais sensores
(dispositivos de captação CCD de 12 mm ou mais)
com mais de 400 000 pixels cada um, que podem
ser ligados a um adaptador na parte posterior, com
uma especificação de relação sinal/ruído de 55dB ou
mais, com um ganho normal; numa peça única, com
a cabeça de câmara e o adaptador no mesmo corpo
ou separados,

1. Observações preliminares
(16)

O inquérito revelou que, durante o período de inquérito,
o requerente efectuou somente quatro transacções de
exportação para a Comunidade. O volume de SCT
exportado representava menos de 10 % do volume total
de exportações efectuadas por essa empresa durante o
período de inquérito inicial e, em valor, representava
somente cerca de 350 mil euros. Ademais, todos os SCT
eram revendidos pelo importador coligado ao mesmo
cliente, neste caso uma empresa de teledifusão (utilizadora) na Comunidade.

(17)

Não obstante o facto de o volume de vendas de exportação não ser representativo, e para completar o seu
inquérito, a Comissão procurou determinar as «probabilidades de continuação de dumping» (ver considerandos
18 a 46 adiante). Todavia, pelo facto de o volume não
ser considerado representativo, são decisivas somente as
conclusões respeitantes às «probabilidades de reincidência de dumping» (ver considerandos 49 a 61 adiante).

— uma estação de base ou unidade de controlo de
câmara (CCU) ligada à câmara por um cabo,
— um painel de controlo operacional (OCP) para o
controlo de câmaras individuais, isto é para o ajustamento da cor, abertura da lente ou do diafragma,

(12)

As partes de SCT referidas são seguidamente designadas
«componentes de SCT» ou «componentes». Há diversos
modelos de cada componente.

(13)

Não são abrangidos pela anterior definição os seguintes
produtos:

Além disso, o produto em causa fabricado pelo requerente e vendido na Comunidade e o produto fabricado e
vendido pelos produtores comunitários no mercado
comunitário utilizam a mesma tecnologia de base e
estão ambos em conformidade com as normas industriais aplicáveis a nível mundial. Estes produtos
destinam-se igualmente às mesmas aplicações e utilizações, tendo, consequentemente, características físicas e
técnicas semelhantes, são permutáveis e concorrem entre
si. Por conseguinte, os STC fabricados pelo requerente e
vendidos no mercado interno e na Comunidade e os
STC fabricados e vendidos pela indústria comunitária no
mercado comunitário são produtos similares na acepção
do n.o 4 do artigo 1.o do regulamento de base.

C. PROBABILIDADE DE CONTINUAÇÃO DE DUMPING

— um visor (de 38 mm ou mais de diagonal),

— um painel de controlo principal (MCP) ou unidade de
instalação principal (MSU) com indicação da câmara
seleccionada, para controlar e ajustar várias câmaras
remotas.

29.9.2001

— lentes,
— gravadores vídeo,
— cabeças de câmara contendo a unidade de gravação
integrada no mesmo invólucro inseparável,

2. Valor normal

— câmaras profissionais que não podem ser utilizadas
para teledifusão,
— câmaras profissionais enumeradas no anexo do regulamento definitivo actualmente em vigor (código
adicional Taric: 8786).
2. Produto similar
(14)

Verificou-se que não existiam diferenças de características físicas e técnicas de base e de utilizações entre os
SCT fabricados pelo produtor-exportador japonês requerente e vendidos na Comunidade e o produto fabricado
e vendido no mercado interno do país de exportação.

(18)

O valor normal foi determinado em conformidade com
o artigo 2.o do regulamento de base. Por conseguinte, a
Comissão determinou primeiramente se as vendas de
STC efectuadas pelo requerente no mercado interno
eram representativas em comparação com as suas
vendas totais de exportação do produto em causa para a
Comunidade. Em conformidade com o disposto no n.o 2
do artigo 2.o do regulamento de base, e dado que o
volume total de vendas internas excedeu 5 % do volume
total de vendas de exportação para a Comunidade,
considerou-se que as vendas internas de STC efectuadas
pelo requerente eram representativas.
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(19)

Seguidamente, a Comissão identificou os modelos de
componentes de STC vendidos no mercado interno que
eram idênticos ou directamente comparáveis aos
modelos vendidos para exportação para a Comunidade.
Três modelos vendidos pelo requerente no seu mercado
interno foram considerados directamente comparáveis
com os modelos vendidos para exportação para a
Comunidade. Para os referidos modelos, foi estabelecido
que as vendas internas eram suficientemente representativas, em conformidade com o disposto no n.o 2 do
artigo 2.o do regulamento de base, ou seja, que o volume
total de vendas dos modelos em causa excedia 5 % do
volume de vendas do modelo comparável exportado
para a Comunidade.

(24)

O custo de produção de cada modelo de SCT no
mercado interno foi comparado com o respectivo preço
líquido de venda nesse mercado. Nos casos em que as
vendas rentáveis de cada modelo representavam 80 % ou
mais do volume total de vendas, o valor normal foi
estabelecido com base no preço interno real, calculado
como uma média ponderada dos preços de todas as
vendas internas desse modelo efectuadas durante o
período de inquérito, quer tenham sido rentáveis ou não.
Nos casos em que o volume de vendas rentáveis representava menos de 80 %, mas 10 % ou mais do volume
total das vendas, o valor normal foi estabelecido com
base no preço real no mercado interno, com base no
cálculo da média ponderada unicamente das vendas
rentáveis.

(20)

Averiguou-se também se as vendas de cada modelo de
SCT no mercado interno podiam ser consideradas como
tendo sido efectuadas no decurso de operações comerciais normais, estabelecendo a proporção de vendas
rentáveis do modelo em questão a clientes independentes. As vendas internas eram consideradas rentáveis
se o valor líquido de vendas fosse igual ou superior ao
custo de produção calculado para cada modelo em causa
(«vendas rentáveis»).

(25)

Nos casos em que o volume das vendas rentáveis de
qualquer modelo de SCT representou menos de 10 % do
volume total de vendas, considerou-se que esse modelo
específico havia sido vendido em quantidades insuficientes para que o preço no mercado interno pudesse
constituir uma base adequada para determinar o valor
normal.

(26)

Nos casos em que não era possível utilizar os preços
internos de determinado modelo vendido pelo requerente, em vez de utilizar os preços de venda praticados
por outros produtores de SCT, recorreu-se ao valor
normal calculado. Optou-se por esta abordagem devido
à falta de informações sobre os preços de venda internos
praticados por outros produtores de SCT, assim como à
grande diversidade de modelos e aos diversos factores
que os influenciavam, que implicariam diversos ajustamentos a efectuar com base em estimativas.

(27)

Por conseguinte, o valor normal foi calculado adicionando aos custos de produção dos modelos exportados,
após os ajustamentos necessários, uma percentagem
razoável de despesas de venda, despesas administrativas
e outros encargos gerais, bem como uma margem de
lucro razoável.

(28)

As despesas de venda, despesas administrativas e outros
encargos gerais internos reais do requerente foram
considerados fidedignos, pelo facto de o volume de
vendas internas ser representativo em comparação com
o seu volume de vendas de exportação para a Comunidade. A margem de lucro no mercado interno foi determinada com base nas vendas realizadas no mercado
interno pelo requerente no decurso de operações comerciais normais. A este respeito foi estabelecido que as
vendas rentáveis efectuadas pelo requerente representavam mais de 10 % do volume total de vendas internas
do produto em causa. Por conseguinte, para determinar
o valor normal calculado foram utilizadas as despesas de
venda, despesas administrativas e outros encargos gerais
internos, bem como o lucro do próprio requerente.

(29)

Perante o que precede, o valor normal de um modelo de
SCT vendido para exportação para a Comunidade foi
estabelecido com base no preço do modelo comparável
vendido no mercado interno em conformidade com o
disposto no n.o 2 do artigo 2.o do regulamento de base.
O valor normal dos restantes modelos de SCT vendidos
para exportação para a Comunidade foi calculado em
conformidade com o disposto no n.o 3 do artigo 2.o do
regulamento de base.

(21)

No que respeita aos preços líquidos de vendas de SCT, o
inquérito revelou que estes eram vendidos em «pacotes»
que incluíam igualmente outros produtos não abrangidos pelo presente inquérito, nomeadamente, lentes,
cabos e tripés. Além disso, alguns dos produtos eram
produzidos pelo próprio requerente e outros tinham
sido adquiridos a outros fornecedores. O requerente não
estava em condições de identificar e deduzir directamente essas componentes dos seus preços líquidos de
venda, pelo que foi necessário aplicar um método de
repartição dos mesmos. O requerente alegou que essa
repartição para o produto em causa deveria ser efectuada
com base nos custos individuais de produção das
diversas componentes.

(22)

Todavia, o inquérito revelou que a empresa utilizava
listas internas de preços que reflectiam os valores de
cada componente. Os preços indicados nessas listas
(preços de referência) constituíam a base de negociação e
o preço final do pacote era estabelecido com base nessas
listas. Considerou-se, por conseguinte, que a repartição
com base na lista de preços constituía o método mais
adequado para reflectir o volume de negócios real de
cada componente. Além disso, o método de repartição
com base nos custos de produção não parecia ser habitualmente utilizado pela empresa.

(23)

O custo de produção e, nomeadamente, as despesas de
venda, as despesas administrativas e outros encargos
gerais, nos casos em que foram afectados às vendas do
produto em causa no mercado interno com base no
volume de negócios, foi objecto de um novo cálculo
para ter em conta o volume de negócios corrigido. Por
outro lado, foram detectadas incorrecções nos métodos
de repartição e a exclusão de certos custos directamente
relacionados com as vendas de SCT. Tais deficiências
puderam ser corrigidas com base nas conclusões das
visitas de verificação efectuadas nas instalações.
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3. Preço de exportação
(30)

Todas as vendas de exportação efectuadas durante o
período de inquérito destinaram-se a um importador
coligado na Comunidade, pelo que não foi possível
considerar o preço de exportação fidedigno. Por conseguinte, o preço de exportação dos SCT foi calculado em
conformidade com o disposto no n.o 9 do artigo 2.o do
regulamento de base, ou seja, com base no preço a que
os produtos importados eram revendidos ao primeiro
cliente independente.

(31)

A este respeito, verificou-se que em alguns casos os
preços de revenda declarados para as cabeças de câmara
incluíam o preço de revenda de outras partes ou acessórios de SCT que não foram contudo incluídos no preço
de venda no mercado interno ou mesmo não estavam
incluídos na definição do produto em causa.
Afigurou-se, pois, necessário corrigir em sua conformidade os preços de revenda declarados.

(32)

Para determinar o preço de exportação calculado em
conformidade com o disposto no n.o 9 do artigo 2.o do
regulamento de base, a Comissão baseou-se no valor
facturado pelo importador coligado ao cliente independente, após os devidos ajustamentos para ter em conta
todos os custos registados entre a importação e a
revenda do produto em causa, assim como os custos de
frete interior, movimentação e seguros registados no
mercado interno do país de exportação. Ademais, foi
deduzida do preço de revenda ajustado uma margem
para despesas de venda, despesas administrativas e
outros encargos gerais, bem como um lucro razoável.
Verificou-se que as despesas de viagem não estavam
incluídas nas despesas de venda, despesas administrativas
e outros encargos gerais pelo que foram adicionadas aos
custos declarados. Na ausência de outras informações, a
Comissão considerou que uma margem de lucro de 5 %
era razoável para as funções desempenhadas pelo importador coligado. No inquérito inicial fora aplicada igual
margem de lucro para determinar o preço de exportação
calculado.

(33)

(34)

O requerente colocou objecções ao método aplicado
pela Comissão e alegou que as despesas de venda,
despesas administrativas e outros encargos gerais deveriam ter sido repartidos pelo volume de negócios de SCT
tal como constavam da contabilidade do importador
coligado, isto é, excluindo o direito anti-dumping. Esta
alegação foi rejeitada. Em conformidade com o regulamento de base, o preço de exportação calculado era
determinado com base nos preços pagos ou a pagar,
facturados ao cliente e pagos pelos clientes na Comunidade, sendo normalmente as despesas de venda, despesas
administrativas e outros encargos gerais repartidos nos
referidos preços. O requerente não pôde apontar razões
válidas para justificar a aplicação de outro método.
Em conformidade com o disposto no n.o 10 do artigo
11.o do regulamento de base, sempre que se decidir
calcular o preço de exportação em conformidade com o
disposto no n.o 9 do artigo 2.o do regulamento de base,
o preço de exportação deve ser calculado sem dedução
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do montante dos direitos anti-dumping pagos, desde que
sejam fornecidos elementos de prova suficientes de que
o direito está devidamente repercutido nos preços de
revenda. Para estabelecer se o direito anti-dumping estava
devidamente repercutido nos preços de revenda, a
Comissão teve em conta os dois factos seguidamente
expostos.

(35)

Os elementos apresentados para comprovar o pagamento do direito anti-dumping durante o período de
inquérito não demonstraram que o montante total do
direito tinha sido efectivamente pago durante esse
período. Embora os documentos aduaneiros demonstrassem que, durante o período de inquérito, tinha sido
paga uma parte do montante do direito anti-dumping, o
inquérito revelou que essa parte não abrangia o volume
unitário importado e revendido durante esse período.

(36)

Após a divulgação das conclusões, o requerente
contestou-as, alegando que o direito anti-dumping estava
totalmente repercutido nos preços de revenda na Comunidade. Todavia, tal alegação não foi apoiada por
elementos de prova e foi rejeitada pelas razões expostas
no considerando 37.

(37)

Para determinar se o direito anti-dumping estava devidamente repercutido nos preços de revenda, a Comissão
averiguou se esses preços tinham aumentado numa
proporção suficiente em comparação com os registados
no período de inquérito inicial, ou seja, se tinham
cessado as práticas de dumping. Dado o desenvolvimento
significativo das tecnologias de SCT desde o período de
inquérito inicial que remonta há sete anos, não foi
possível identificar os modelos directos mais recentes de
componentes de SCT produzidos e vendidos durante o
período de inquérito inicial. Por conseguinte, para determinar se o direito anti-dumping aplicável tinha sido
repercutido ou não nos preços de revenda, a Comissão
comparou o preço de revenda ajustado praticado pelo
importador coligado com o preço de referência por
modelo de SCT exportado que se baseava no valor
normal devidamente ajustado determinado para os
modelos em questão. Verificou-se que, em geral, os
preços de revenda eram significativamente inferiores ao
preço de referência calculado.

(38)

Por conseguinte, em conformidade com o disposto no
n.o 10 do artigo 11.o, o montante do direito anti-dumping foi deduzido do preço de exportação calculado.
Note-se todavia que a não dedução eventual, mesmo
parcial, do direito anti-dumping não teria alterado a
conclusão de que persistiam as práticas de dumping,
embora a níveis muito inferiores. Em qualquer caso,
importa salientar que tal não era susceptível de alterar os
resultados globais do presente reexame tendo em conta
nomeadamente as conclusões sobre a probabilidade de
reincidência do dumping se as medidas em vigor fossem
revogadas (ver considerandos 49 a 57 adiante).
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insignificantes. Neste contexto, a Hitachi apresentou
informações contraditórias e erróneas dado que, contrariamente ao que fora afirmado, eram insignificantes os
recursos dos departamentos de vendas da Hitachi que
tinham participado efectivamente nas vendas de SCT
durante o período de inquérito.

4. Comparação
(39)

Para assegurar uma comparação equitativa do valor
normal com o preço de exportação, em conformidade
com o disposto no n.o 10 do artigo 2.o do regulamento
de base foram concedidos os devidos ajustamentos para
ter em conta as diferenças a nível de transportes,
seguros, movimentação, carregamento e custos acessórios, assim como os custos de créditos e garantias
susceptíveis de afectar a comparabilidade dos preços.

(43)

Embora o requerente tivesse contestado as conclusões
anteriores, não lhe foi possível apresentar novas informações susceptíveis de induzir a Comissão a alterar as
suas conclusões sobre este aspecto.

(44)

Por conseguinte, foi rejeitado o pedido de ajustamento
para ter em conta as diferenças de estádio de comercialização.

i) Estádio de comercialização
(40)

(41)

(42)

O requerente solicitou um ajustamento para ter em
conta diferenças de estádio de comercialização, alegando
que o novo preço de exportação calculado se situaria a
um estádio diferente do do valor normal. Em apoio a
esta alegação, o requerente afirmou que ao determinar o
preço de exportação calculado em conformidade com o
disposto no n.o 10 do artigo 2.o do regulamento de base,
certos custos assumidos pelo importador coligado na
Comunidade foram deduzidos do preço de revenda
cobrado ao primeiro cliente independente. Por esta
razão e atendendo a que todas as vendas no mercado
interno foram efectuadas ao mesmo estádio comercial e
que, por conseguinte, o eventual ajustamento não
poderia ser quantificado de outra forma, o requerente
alegou que, para obter um valor normal a um estádio de
comercialização comparável, as despesas assumidas
pelos departamentos de vendas do requerente no
mercado interno para funções idênticas deveriam ser
deduzidas do valor normal, em conformidade com o
disposto no n.o 10, alínea d), do artigo 2.o do regulamento de base.
Não foram detectadas diferenças materiais no que
respeita aos estádios de comercialização no mercado
interno e no mercado comunitário. Nos dois mercados o
produto era revendido ao mesmo grupo de clientes, ou
seja, aos utilizadores finais. O inquérito revelou que era
aplicada igual política de preços no mercado interno e
de exportação e não foram fornecidas informações ou
elementos de prova que apontassem no sentido de uma
distinção entre o mercado interno e o de exportação no
que respeita às decisões sobre preços. O facto de terem
sido deduzidos certos custos para determinar o novo
preço de exportação calculado não constitui só por si
uma garantia de dedução similar do valor normal. O
facto de determinado exportador registar certos custos
no mercado interno resultantes da sua estrutura de
distribuição que são igualmente registados a nível da
exportação, não concede automaticamente a esse exportador o direito a um ajustamento. Em conclusão, o
requerente não demonstrou que a comparabilidade de
preços foi afectada por diferenças constantes e evidentes
nas funções e preços do vendedor em diferentes estádios
comerciais no mercado interno e no país de exportação.
Não obstante estes aspectos, os serviços da Comissão
procederam a uma análise de funções e verificaram que
se existissem diferenças entre as funções asseguradas
pelos departamentos de vendas internas do requerente e
as asseguradas pelo importador coligado, estas seriam
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ii) Despesas de patrocínio
(45)

Em alguns casos, o requerente vendeu SCT no mercado
interno aceitando, em contrapartida, adquirir um espaço
publicitário fornecido pelo cliente em questão. Foi solicitado um ajustamento do valor normal em função do
montante pago ao cliente por esse espaço de publicidade, em conformidade com o disposto no n.o 10, alínea
k), do artigo 2.o do regulamento de base. Tal pedido foi
rejeitado dado que o requerente não conseguiu demonstrar de que forma e em que medida as despesas de
patrocínio assumidas estavam relacionadas com as
vendas de SCT, nem como estas poderiam afectar a
comparabilidade de preços, em conformidade com o
regulamento de base. Em especial, não lhe foi possível
demonstrar que os clientes pagaram normalmente
preços diferentes no mercado interno devido à diferença
alegada.
5. Margem de dumping

(46)

Para determinar a margem de dumping em conformidade
com o disposto no n.o 9 do artigo 11.o do regulamento
de base, a Comissão aplicou um método igual ao do
inquérito inicial. Em conformidade com o disposto no
n.o 11 do artigo 2.o do regulamento de base, a média
ponderada do valor normal à saída da fábrica por
modelo foi comparada com a média ponderada do preço
de exportação à saída da fábrica para cada modelo de
SCT correspondente, ao mesmo estádio comercial.

(47)

Esta comparação revelou a existência de dumping, cuja
margem, expressa em percentagem do preço de importação CIF fronteira comunitária, se eleva a:
Hitachi Denshi Ltd:

(48)

65,8 %.

Verificou-se, por conseguinte, a existência de uma
margem de dumping significativa, embora em pequenas
quantidades.

D. PROBABILIDADE DE REINCIDÊNCIA DO DUMPING
(49)

Foi determinada a probabilidade de reincidência do
dumping em quantidades significativas se as medidas em
questão fossem revogadas.
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A este respeito, o pedido baseou-se na alegação de que,
devido à mudança da tecnologia analógica para a digital,
a estrutura de custos e de preços de SCT tinha sido
alterada em comparação com a prevalecente durante o
período de inquérito inicial. O requerente alegou que,
por conseguinte, o custo de produção e o valor normal
calculado tinham diminuído acentuadamente. Alegou
igualmente que, pelo facto de as mudanças serem estruturais, a actual situação poderia ser considerada duradoura.

ii) Os valores normais mantiveram-se pelo menos a um nível
igual ao do inquérito inicial e, em alguns casos,
aumentaram
(54)

Tal como já salientado, os modelos de SCT produzidos e
vendidos durante o período de inquérito inicial eram
tecnicamente diferentes dos produzidos e vendidos
durante o presente período de inquérito. Por conseguinte, não foi possível proceder a uma comparação
directa dos modelos sem um importante número de
ajustamentos para ter em conta tais diferenças. Em especial, não foi possível identificar os modelos directos
sucessivos das cabeças de câmara que são, sem dúvida, a
componente mais importante e complexa de qualquer
SCT. Para estabelecer a evolução do valor normal entre o
inquérito inicial e o presente a Comissão baseou-se
numa comparação de modelos mais recentes de outras
componentes de SCT, por exemplo, a unidade de
controlo da câmara, o painel de controlo operacional ou
o visor, que foi considerada uma base adequada, dado
que estes constituem mesmo assim uma parte relativamente representativa dos SCT, ou seja, aproximadamente 50 % do valor de um SCT. A comparação dos
valores normais tal como determinados após inquérito
revela que os valores normais permanecerem basicamente iguais ou aumentaram no presente período de
inquérito.

(55)

Ademais, pelo facto de nos dois inquéritos o valor
normal ter sido calculado com base nos custos de
produção (com excepção de um modelo), a Comissão
examinou os custos unitários de certas componentes de
SCT que revelaram que tais custos dos diversos modelos
produzidos e vendidos durante o presente período de
inquérito eram tendencialmente superiores ao custo
unitário dos modelos produzidos e vendidos durante o
período de inquérito inicial. Por conseguinte, não foi
possível comprovar uma diferença estrutural de custos
de produção que resultasse num valor normal inferior,
tal como alegado pelo requerente.

O inquérito não confirmou as anteriores alegações. Pelo
contrário, verificou-se que, se as medidas anti-dumping
forem revogadas, há probabilidades de reincidência do
dumping. Esta conclusão resulta dos seguintes aspectos:
— há capacidade de produção excedentária significativa,
— os valores normais mantiveram-se pelo menos a um
nível igual ao do inquérito inicial e, em alguns casos,
aumentaram,
— há probabilidades de diminuição dos preços de
exportação,
— as infra-estruturas de vendas que o requerente possui
na Comunidade.

i) O requerente possui uma capacidade de produção
excedentária significativa
(52)

(53)

No que respeita à capacidade de produção instalada e ao
seu nível de utilização, o inquérito revelou que o requerente diminuiu para metade o seu volume de produção
de SCT em comparação com o registado no período de
inquérito inicial, mantendo a capacidade instalada aproximadamente ao mesmo nível. Por conseguinte, durante
o presente período de inquérito foi utilizada somente
metade da capacidade de produção instalada. O volume
de produção e a utilização da capacidade permaneceu
estável a níveis reduzidos desde então, ou seja, após a
instituição do direito anti-dumping definitivo. Neste
contexto, é de salientar que o requerente pôde
compensar parcialmente a sua perda de exportações
para a Comunidade com exportações para outros países
terceiros.
Após a divulgação das conclusões, o requerente alegou
que a avaliação pela Comissão no concernente à capacidade de produção e sua utilização não teve em conta o
facto de as cadeias de montagem disponíveis serem
igualmente utilizadas para outros produtos de vídeo e de
radiodifusão. Todavia, este argumento contrariava a
resposta dada ao questionário e verificada aquando da
visita de verificação nas instalações, ou seja, que a capacidade de produção declarada fora calculada com base
no número máximo de cabeças de câmara produzidas
num período de cinco anos sem considerar outros
produtos. Outros elementos de SCT foram declarados
como sendo múltiplos ou fracções desse produto. Por
conseguinte, é rejeitada a anterior alegação do requerente.
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iii) Não há probabilidades de os preços de exportação serem
mantidos aos níveis actuais
(56)

Note-se que, se o direito anti-dumping for devidamente
pago, o preço de exportação representa cerca de um
terço do preço de revenda cobrado na Comunidade. Não
foram estabelecidas razões susceptíveis de comprovar
que o actual nível de preços se manterá se forem revogadas as medidas anti-dumping. Mesmo se o direito anti-dumping não for deduzido dos custos no contexto da
determinação do dumping (ver considerandos 18 a 47),
se forem revogadas as medidas verificar-se-á uma
margem de dumping significativa, dado que se pode
razoavelmente esperar que o requerente venha a diminuir os seus preços de revenda para vender maiores
volumes do produto em causa para o mercado comunitário. As actuais transacções de exportação para a
Comunidade representam uma fracção das vendas efectuadas anteriormente e destinavam-se a um único
cliente, mas o requerente possui importantes capacidades de produção excedentárias. Por conseguinte, nada
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comprova que o actual nível de preços de exportação
seja sustentável. Pelo facto de, durante um período de
tempo determinado, o requerente ter conseguido vender
apenas uma quantidade insignificante e somente a um
cliente, pode concluir-se que este não se encontra numa
posição que lhe permita recuperar a sua posição no
mercado comunitário se continuar a praticar os preços
de exportação verificados nas poucas transacções registadas.

(60)

O requerente dispõe de infra-estruturas para importar e
distribuir SCT na Comunidade. Tem na Comunidade
duas filiais que asseguraram a importação e revenda de
SCT no mercado comunitário durante o período de
inquérito inicial. Embora após a instituição das medidas
definitivas uma dessas filiais tenha deixado de importar
SCT do Japão, nada indica que esta não poderá retomar
facilmente as actividades anteriores.

(61)

(59)

Do que precede se conclui que não é possível estabelecer
a alegada mudança estrutural e duradoura de circunstâncias que provoque a diminuição da margem de dumping.
Ademais, o requerente continuou a importar a preços de
dumping (embora quantidades insignificantes) e possui
igualmente potencialidades para aumentar a sua
produção e exportação para a Comunidade a preços de
dumping significativos.
Tendo em conta o que precede, considera-se muito
provável que, se as medidas anti-dumping em vigor
forem revogadas ou reduzidas, serão exportados SCT
para a Comunidade em maiores quantidades. Os preços
de exportação manter-se-ão muito provavelmente a um
nível igual ou mesmo inferior ao existente no inquérito
presente e no anterior e, deste modo, verificar-se-á um
dumping substancial a níveis similares aos determinados
no anterior e presente inquéritos.

Atendendo a que o pedido de reexame apresentado pelo
requerente no presente inquérito se limitava ao exame e
eventual revisão da margem de dumping a ele aplicável
por força do disposto no n.o 3 do artigo 11.o do regulamento de base, não foi necessário efectuar o exame do
prejuízo e do interesse comunitário.
F. CONCLUSÕES

(62)

v) Conclusões
(58)

Por conseguinte, conclui-se, em conformidade com o
disposto no n.o 3 do artigo 11.o do regulamento de base,
que se justifica manter em vigor as medidas ao nível
aplicável ao requerente.
E. PREJUÍZO E INTERESSE COMUNITÁRIO

iv) O requerente possui infra-estruturas suficientes na
Comunidade para aumentar o seu volume de vendas
(57)

L 261/9

Com base no que precede conclui-se que deve ser encerrado o reexame intercalar e que as medidas anti-dumping
instituídas pelo Regulamento (CE) n.o 2042/2000 sobre
as importações do produto em causa originário do Japão
devem permanecer em vigor, sem alteração do nível
aplicável ao requerente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
É encerrado o processo de reexame das medidas anti-dumping
aplicáveis às importações de sistemas de câmara de televisão
(SCT)
actualmente
classificados
nos
códigos
NC
ex 8525 30 90,
ex 8537 10 91,
ex 8537 10 99,
ex 8529 90 81,
ex 8529 90 88,
ex 8543 89 95,
ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 e ex 8528 21 90, originários
do Japão.
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 27 de Setembro de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
M. VERWILGHEN
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REGULAMENTO (CE) N.o 1901/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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,

(2)

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.

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 29 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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 de 15.7.1998, p. 4.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Setembro 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

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50
0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
999
052
999
052
388
512
524
528
999
052
400
999
060
388
400
512
800
804
999
052
999
052
624
999
052
060
064
066
624
999

94,9
94,9
101,5
101,5
75,6
70,2
65,9
53,3
59,4
64,9
73,5
216,5
145,0
34,2
62,2
59,2
87,3
196,5
89,0
88,1
106,1
106,1
122,0
145,1
133,6
53,2
53,6
79,2
67,9
204,4
91,7

(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 1902/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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 Outubro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

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 28 de Setembro 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

17,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

30,00

1006 30 92 9100

202,00

1006 30 92 9900

202,00

1006 30 94 9100

202,00

1006 30 94 9900

202,00

1006 30 96 9100

202,00

1006 30 96 9900

202,00

1006 30 98 9100

202,00

1006 30 98 9900

202,00

1006 30 65 9900

202,00

1007 00 90 9000

30,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

23,00

1102 20 10 9200

34,43

1102 20 10 9400

29,51

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

44,26

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 1903/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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
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 (CE) n.o 1452/2001 do
Conselho, de 28 de Junho de 2001, que estabelece medidas
específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor
dos departamentos franceses ultramarinos (DU), que altera a
Directiva 72/462/CEE e que revoga os Regulamentos (CEE)
n.o 525/77 e (CEE) n.o 3763/91 (1), e, nomeadamente, o n.o 6
do seu artigo 3.ο,
Considerando o seguinte:
(1)
Os montantes das ajudas ao fornecimento em produtos
cerealíferos dos departamentos franceses ultramarinos
foram fixados pelo Regulamento (CEE) n.o 391/92 da
Comissão (2), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1729/2001 (3). Antecedendo
as alterações das cotações e dos preços no sector dos
cereais na parte europeia da Comunidade e no mercado

(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 Outubro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 198 de 21.7.2001, p. 11.
(2) JO L 43 de 19.2.1992, p. 23.
(3) JO L 234 de 1.9.2001, p. 15.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Setembro 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)

36,00

36,00

36,00

39,00

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 1904/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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 1453/2001 do
Conselho, de 28 de Junho de 2001, que estabelece medidas
específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor
dos Açores e da Madeira e que revoga o Regulamento (CEE)
n.o 1600/92 (1), e, nomeadamente, o n.o 6 do seu artigo 3.o,

(2)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

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 (2), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1730/2001 (3). Antecedendo as alterações das cotações e dos preços no sector dos cereais na parte europeia da Comunidade e no mercado mundial, é conveni-

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

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 Outubro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 198 de 21.7.2001, p. 26.
(2) JO L 185 de 4.7.1992, p. 28.
(3) JO L 234 de 1.9.2001, p. 17.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Setembro 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)

33,00

33,00

Trigo duro

(1001 10 00)

17,00

17,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 1905/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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 (CE) n.o 1454/2001 do
Conselho, de 28 de Junho de 2001, que estabelece medidas
específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor
das ilhas Canárias e que revoga o Regulamento (CEE) n.o 1601/
/92 (1), e, nomeadamente, o n.o 6 do seu artigo 3.ο,

(2)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

Os montantes das ajudas ao fornecimento em produtos
cerealíferos das ilhas Canárias foram fixados pelo Regulamento (CEE) n.o 1832/92 da Comissão (2), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1731/2001 (3). Antecedendo as alterações das cotações e dos preços no sector dos cereais na parte europeia da Comunidade e no mercado mundial, é conveni-

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

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 Outubro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 198 de 21.7.2001, p. 45.
(2) JO L 185 de 4.7.1992, p. 26.
(3) JO L 234 de 1.9.2001, p. 19.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Setembro 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)

33,00

Trigo duro

(1001 10 00)

17,00

Aveia

(1004 00 00)

17,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 1906/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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 Outubro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

L
L
L
L

173
198
179
238
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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 28 de Setembro 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

200,00

200,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 1907/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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 Outubro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

L
L
L
L

173
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296
192

de
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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 28 de Setembro 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

200,00
44,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 1908/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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 Outubro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

10,39

0,39

de qualidade baixa

26,25

16,25

1002 00 00

Centeio

20,37

10,37

1003 00 10

Cevada, para sementeira

20,37

10,37

1003 00 90

Cevada, com exclusão de cevada para sementeira (3)

20,37

10,37

1005 10 90

Milho para sementeira, com exclusão do híbrido

48,77

38,77

1005 90 00

Milho, com exclusão do milho para sementeira (3)

48,77

38,77

1007 00 90

Sorgo de grão, com exclusão do híbrido destinado a sementeira

20,37

10,37

(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 14.9.2001 a 27.9.2001)
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

124,54

117,16

107,42

92,88

193,47 (**)

183,47 (**)

114,94 (**)

19,21

13,08

5,10

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prémio relativo ao Golfo (euros/t)

—

Prémio relativo aos Grandes Lagos (euros/t)

20,33

(*) 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: 20,28 euros/t, Grandes Lagos-Roterdão: 31,72 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 1909/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que fixa as restituições à exportação, tal qual, para os xaropes e alguns outros produtos do sector
do açúcar
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
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)

(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)

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

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

(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.

L 261/28

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

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.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Outubro de 2001.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

29.9.2001
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Setembro 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

42,46 (2)
42,46 (2)
80,67 (4)
0,4246 (1)
42,46 (2)
0,4246 (1)
0,4246 (1)
0,4246 (1) (3)
42,46 (2)
0,4246 (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 1910/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
exportação, actualmente em vigor, em conformidade
com o anexo do presente regulamento,

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 1846/2001 da Comissão (2), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1886/2001 (3).

(2)

A aplicação das modalidades estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 1846/2001 aos dados de que a Comissão
tem conhecimento conduz à alteração das restituições à

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 1846/2001, são modificadas de acordo com os
montantes referidos no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Outubro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 253 de 21.9.2001, p. 6.
(3) JO L 260 de 28.9.2001, p. 6.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Setembro de 2001, altera 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

39,06
38,25
39,06
38,25

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

0,4246
42,46
42,46
42,46
0,4246

(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 1911/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que fixa a restituição à produção para o açúcar branco utilizado pela indústria química
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

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.

(4)

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
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.

(5)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), e, nomeadamente, o n.o 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.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

(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.

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

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
36,067 euros por 100 quilogramas líquidos.

Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Outubro de
2001.

29.9.2001
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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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 1912/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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 19,760 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 29 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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

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.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1913/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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 Outubro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

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 28 de Setembro de 2001, que fixa a correcção aplicável à restituição no que
respeita ao malte
(EUR/t)
Código do produto

Destino

Corrente
10

1.o período
11

2.o período
12

3.o período
1

4.o período
2

5.o período
3

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
4

7.o período
5

8.o período
6

9.o período
7

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
—
0
—
—

(EUR/t)
10.o período 11.o período
8
9

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 1914/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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 Outubro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

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 28 de Setembro de 2001, que fixa a correcção aplicável à restituição em relação
aos cereais
(em EUR/t)
Código do produto

Destino

Corrente
10

1.o período
11

2.o período
12

3.o período
1

4.o período
2

5.o período
3

6.o período
4

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
—
–0,93
—
—
—
–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
—
–1,86
—
—
—
–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
—
–2,79
—
—
—
–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
—
–3,72
—
—
—
–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 1915/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que fixa o montante máximo de ajuda à manteiga concentrada para o 255.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 255.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 29 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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

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

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.

L 261/40

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

29.9.2001

REGULAMENTO (CE) N.o 1916/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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 83.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 83.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 29 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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160 de 26.6.1999, p. 48.
193 de 29.7.2000, p. 10.
350 de 20.12.1997, p. 3.
76 de 25.3.2000, p. 9.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Setembro 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 83.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 1917/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que fixa o preço máximo de compra da manteiga para o trigésimo sexto 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,

(2)

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:

Considerando o seguinte:

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

(1)

o

Para o trigésimo sexto concurso efectuado a título do Regulamento (CE) n.o 2771/1999 e cujo prazo de apresentação das
propostas terminou em 25 de Setembro 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 29 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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
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JO
JO
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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 1918/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que suspende as compras de manteiga em determinados Estados-Membros
adaptada para atender aos novos preços de mercado
comunicados por Portugal 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 1819/2001,

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 1819/2001 da Comissão (5). Essa lista deve ser

(2)

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 Áustria, em Portugal, nos
Países Baixos, na Finlândia, na Suécia, na Espanha e no Reino
Unido.
Artigo 2.o
É revogado o Regulamento (CE) n.o 1819/2001.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor em 29 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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
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26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
24.12.1999, p. 11.
8.8.2001, p. 20.
15.9.2001, p. 18.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1919/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que altera o Regulamento (CE) n. 931/2001, relativo à abertura de um concurso permanente para a
venda de trigo mole panificável na posse do organismo de intervenção alemão, destinado à
exportação para determinados países ACP
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece os processos
e condições da colocação à venda dos cereais na posse dos
organismos de intervenção (1), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1666/2000 (2) e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,

Considerando o seguinte:

O Regulamento (CEE) n.o 2131/93 da Comissão (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 1630/2000 (4), estabelece os processos e condições da colocação à venda dos cereais no posse dos
organismos de intervenção.

(1)

O Regulamento (CE) n.o 931/2001 da Comissão (5) abriu
um concurso permanente para a venda de trigo mole
panificável na posse do organismo de intervenção
alemão, destinado à exportação para determinados
países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP). É actualmente
necessário fixar para uma data ulterior o último
concurso parcial previsto por aquele regulamento.

(2)

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 931/2001 é alterado do seguinte
modo:
1. O n.o 2 do artigo 3.o passa a ter a seguinte redacção:
«2.
O prazo de apresentação das propostas para o
concurso parcial seguinte termina em cada quinta-feira, às 9
horas (hora de Bruxelas).
O prazo para o último concurso parcial termina em 29 de
Novembro de 2001, às 9 horas (hora de Bruxelas).».
2. O n.o 1, primeiro travessão, do artigo 4.o passa a ter a
seguinte redacção:
«1.

As propostas só serão válidas se:

— o proponente apresentar uma prova escrita, emitida por
um organismo oficial do país ACP de destino ou por
uma sociedade com sede de exploração nesse país, de
que celebrou, para a quantidade em causa, um contrato
comercial de fornecimento de trigo mole destinado à
exportação para um Estado ACP ou para vários Estados
pertencentes a um dos grupos de Estados ACP definidos
no anexo I. As provas serão apresentadas aos serviços
competentes, no mínimo, dois dias úteis antes da data
do concurso parcial em que sejam apresentadas as
propostas,».
3. O n.o 2 do artigo 5.o passa a ter a seguinte redacção:

O prolongamento do referido concurso implica a adaptação de certas disposições do concurso e, em especial, a
fixação de um prazo de validade dos certificados de
exportação habitual do mês corrente mais quatro meses.

(3)

Implica também a supressão do fim do prazo para a
retirada dos cereais, bem como as disposições correspondentes.

(4)

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

(5)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
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de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
31.7.1993, p. 76.
26.7.2000, p. 24.
12.5.2001, p. 12.

«2.
Os certificados de exportação são válidos a partir da
data da sua emissão, na acepção do artigo 9.o do Regulamento (CEE) n.o 2131/93, até ao fim do quarto mês
seguinte.».
4. O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 7.o
O adjudicatário pagará o trigo mole antes do levantamento,
ao preço indicado na proposta. O pagamento devido para
cada um dos lotes a retirar é indivisível.».

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

29.9.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 1920/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que estabelece regras pormenorizadas para a aplicação do Regulamento (CE) n.o 2494/95 do
Conselho, no que respeita às normas mínimas para o tratamento das taxas de serviço proporcionais
aos valores de transacção no índice harmonizado de preços no consumidor, e que altera o
Regulamento (CE) n.o 2214/96
(Texto relevante para efeitos do EEE)

taxas para garantir que os IHPC daí resultantes satisfaçam o requisito de comparabilidade estabelecido no
artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2494/95.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2494/95 do Conselho,
de 23 de Outubro de 1995, relativo aos índices harmonizados
de preços no consumidor (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1617/1999 (2) da Comissão, e,
nomeadamente, o seu artigo 4.o e o n.o 3 do seu artigo 5.o,
Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu (3),
Considerando o seguinte:
Nos termos do artigo 5.o, alínea b) do n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 2494/95, os Estados-Membros devem
produzir um índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) a partir do índice de Janeiro de 1997.

(1)

O Regulamento (CE) n.o 1749/96 da Comissão, de 9 de
Setembro de 1996, sobre medidas iniciais de aplicação
do Regulamento (CE) n.o 2494/95 relativo aos índices
harmonizados de preços no consumidor (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1688/98 do Conselho (5), define a cobertura do IHPC
como os bens e serviços que estão incluídos na despesa
monetária de consumo final das famílias e exige a cobertura total da classe 12.5.1 da COICOP/IHPC, «Serviços
financeiros n.e.», em Dezembro de 1999, o mais tardar,
sem a exclusão específica das taxas expressas como
proporção do valor da transacção.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 2214/96 da Comissão, de 20 de
Novembro de 1996, sobre os índices harmonizados de
preços no consumidor: transmissão e divulgação dos
subíndices dos IHPC (6), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1749/1999 (7), exige
um subíndice harmonizado para a classe de despesas
12.6.2 da COICOP/IHPC, «Outros serviços financeiros
n.e.», excluindo os pagamentos de juros e de taxas
expressos como proporção do valor de transacção.

(3)

Existe uma margem considerável de não comparabilidade, se se excluírem as taxas de serviço expressas como
proporção do valor de transacção, sendo necessária uma
metodologia harmonizada para o tratamento dessas

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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10.9.1996, p. 3.
31.7.1998, p. 23.
21.11.1996, p. 8.
13.8.1999, p. 1.

(5)

O tratamento das taxas de serviço expressas como
proporção dos valores de transacção devem ser
coerentes com o tratamento dos bens e serviços nos
sectores da saúde, da educação e da protecção social, tal
como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 2166/1999
do Conselho (8).

(6)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité do Programa
Estatístico, criado pela Decisão 89/382/CEE, Euratom do
Conselho (9),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Objectivo
O objectivo do presente regulamento é alterar o anexo II do
Regulamento (CE) n.o 2214/96 sobre os subíndices dos índices
harmonizados de preços no consumidor, adiante designados
por «IHPC», no que respeita à cobertura dos serviços financeiros
e estabelecer normas mínimas para o tratamento das taxas de
serviço proporcionais aos valores de transacção, no sentido de
assegurar que sejam fiáveis e relevantes e satisfaçam os requisitos de comparabilidade estabelecidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2494/95.

Artigo 2.o
Definições
1.
Os pagamentos de juros e de encargos assimiláveis a
juros abrangem os pagamentos de juros nominais e todos os
elementos incluídos no cálculo dos juros efectivos.
2.
Se as taxas de serviço forem definidas como proporção
do valor de transacção, os preços de aquisição definem-se
como a própria proporção, multiplicada pelo valor de uma
transacção unitária representativa no período de base ou de
referência.
(8) JO L 266 de 14.10.1999, p. 1.
(9) JO L 181 de 28.6.1989, p. 47.
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Artigo 3.o
Tratamento das taxas de serviço
1.
Os subíndices dos IHPC em questão serão calculados
através de uma fórmula que seja coerente com a fórmula de
tipo «Laspeyres» usada para outros subíndices. Devem reflectir a
variação de preço com base na mudança da despesa de manutenção do padrão de consumo das famílias e a composição da
população consumidora no período de base ou de referência.
a) Os preços de aquisição de serviços a usar nos IHPC devem
ser os custos efectivos cobrados directamente aos consumidores em troca do serviço fornecido. Os IHPC devem incluir
as taxas expressas como taxa fixa ou percentagem fixa;
b) As variações dos preços de aquisição que reflictam alterações nas regras que as determinam devem ser apresentadas
como variações de preço nos IHPC;
c) As variações dos preços de aquisição resultantes de alterações nos valores das transacções unitárias representativas
devem ser apresentadas como variações de preço nos IHPC;
d) As transações unitárias representativas devem ser expressas
em termos físicos, excepto se tal não for adequado ou
possível, caso em que devem ser expressas na moeda do
Estado-Membro;
e) A variação dos valores das transacções unitárias representativas pode ser estimada através da variação de um índice de
preços que represente adequadamente as transações unitárias em questão. Nos casos em que existam, os subíndices
ou índices agregados dos IHPC serão considerados
adequados para este fim.
2.
Se a especificação mudar, os preços devem ser tratados de
acordo com as regras relativas à mudança da especificação e,
em particular, as relativas à adaptação da qualidade, tal como
estabelecido no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1749/96.
3.
No caso de serviços que tenham sido postos à disposição
dos consumidores gratuitamente e pelos quais seja subsequentemente cobrado um preço efectivo, a variação de zero para
um preço efectivo, e vice-versa, deverá reflectir-se nos IHPC.
4.
Nos casos de serviços fornecidos conjuntamente com
outros bens e serviços terem sido postos à disposição dos
consumidores sem qualquer taxa explícita e subsequentemente
serem cobrados numa base separada, a variação deve
reflectir-se no IHPC.
5.
Sempre que tal for pertinente, o procedimento previsto
no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2646/98 da
Comissão (1) relativo às tabelas de preços deverá aplicar-se
mutatis mutandis.
Artigo 4.o
Serviços financeiros n.e.
O conteúdo da classe 12.6.2, «Outros serviços financeiros n.e.
(S)» do anexo II do Regulamento (CE) n.o 2214/96 relativo aos
(1) JO L 335 de 10.12.1998, p. 30.
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subíndices dos índices harmonizados de preços no consumidor
é substituído pelo texto seguinte:
«12.6.2. Outros serviços financeiros n.e. (S)
— taxas de serviço efectivas relativas a serviços financeiros
prestados por bancos, serviços postais, caixas económicas, instituições de câmbio e outras instituições
financeiras similares,
— taxas de serviço e encargos relativos aos serviços prestados por corretores, conselheiros de investimentos e
financeiros, consultores fiscais e similares.
Exclui: pagamentos de juros e de taxas de qualquer espécie
assimiláveis a juros e encargos administrativos com fundos
de pensões privados e similares.»

Artigo 5.o
Outros serviços n.e.
O conteúdo da classe 12.7.0, «Outros serviços n.e. (S)» do
anexo II do Regulamento (CE) n.o 2214/96 relativo aos subíndices dos índices harmonizados de preços no consumidor, é
substituído pelo texto seguinte:
«12.7.0. Outros serviços n.e. (S)
— pagamentos de serviços jurídicos, de agências de
emprego, etc.,
— custos relativos a serviços funerários,
— pagamento de serviços de agentes imobiliários, leiloeiros e operadores de salões de vendas e outros intermediários,
— pagamento de fotocópias e outras reproduções de documentos,
— taxas pela emissão de certificados de nascimento, casamento, certidões de óbito e outros documentos administrativos,
— pagamento de anúncios na imprensa,
— pagamento de serviços de grafologia, astrologia, detectives privados, guarda-costas, agências matrimoniais e
aconselhamento e orientação matrimonial, serviços de
escrita, concessões diversas (lugares, instalações sanitárias, vestiários), etc.
Inclui: pagamentos de serviços de agentes imobiliários
ligados a operações de arrendamento.
Exclui: de acordo com as convenções do SEC 1995,
excluem-se as contribuições e quotas para associações
profissionais, igrejas e clubes sociais, culturais, recreativos e
desportivos [SEC 1995, ponto 3.77.e)] e as comissões a
agentes imobiliários ligadas à venda ou compra de activos
não financeiros [“Formação bruta de capital fixo” nos
termos do SEC 1995, pontos 3.102, 3.105.a), 3.111,
3.115].».
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Artigo 6.o
Informação de base
1.
A informação de base será constituída por todos os
preços de aquisição e ponderações que sejam necessários para
calcular os subíndices dos IHPC de acordo com as disposições
do presente regulamento.
2.
As unidades estatísticas solicitadas pelos Estados-Membros a cooperar na recolha ou fornecimento da informação de base são obrigadas a fornecer informações honestas e
completas no momento em que as mesmas forem pedidas e
devem permitir aos organismos e instituições responsáveis pela
elaboração das estatísticas oficiais, a pedido destes, a obtenção
de informações ao nível de pormenor necessário para avaliar o
cumprimento dos requisitos de comparabilidade e de qualidade
dos subíndices dos IHPC.
Artigo 7.o

anterior, de um índice elaborado de acordo com esses procedimentos.
Artigo 8.o
Controlo da qualidade
Os Estados-Membros fornecerão à Comissão (Eurostat) informações sobre os procedimentos desenvolvidos para o tratamento das taxas de serviço proporcionais aos valores de transacção sempre que esses procedimentos difiram dos especificados no artigo 3.o do presente regulamento, antes que tais
procedimentos sejam usados.
Artigo 9.o
Implementação
As disposições do presente regulamento serão implementadas
pelos Estados-Membros em Dezembro de 2001 e aplicar-se-ão
a partir do índice de Janeiro de 2002.

Comparabilidade
Serão considerados comparáveis os IHPC elaborados de acordo
com as disposições do presente regulamento ou seguindo
outros procedimentos que não resultem num índice que difira
sistematicamente em mais de um décimo de um ponto percentual, em média, ao longo de um ano, em relação ao ano

29.9.2001

Artigo 10.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo 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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Pedro SOLBES MIRA

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 1921/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que estabelece regras pormenorizadas para a aplicação do Regulamento (CE) n.o 2494/95 do
Conselho no que respeita a normas mínimas de revisão do índice harmonizado de preços no
consumidor e que altera o Regulamento (CE) n.o 2602/2000
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(7)

Existe uma margem considerável para a ocorrência de
diferenças processuais entre os Estados-Membros sobre a
revisão das séries de índices. É necessário um conjunto
de regras harmonizadas para garantir que os IHPC resultantes satisfaçam o requisito de comparabilidade previsto
no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2494/95, bem
como a sua fiabilidade e pertinência.

(8)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité do Programa
Estatístico, instituído pela Decisão 89/382/CEE, Euratom
do Conselho (5),

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2494/95 do Conselho,
de 23 de Outubro de 1995, relativo aos índices harmonizados
de preços no consumidor (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1617/1999 da Comissão (2), e,
nomeadamente, o seu artigo 4.o e o n.o 3 do seu artigo 5.o,
Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu (3),
Considerando o seguinte:
Por força do n.o 1, alínea b), do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2494/95, cada Estado-Membro deve
produzir um índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), a partir do índice de Janeiro de 1997.

(1)

É particularmente importante assegurar um alto nível de
credibilidade do IHPC, limitando eventualmente, em
certas condições, o número de revisões ao mínimo
necessário.

(2)

É geralmente aceite que a taxa de variação média anual e
as taxas de variação anual e mensal do IHPC são importantes para medir a inflação e, mais precisamente, para
avaliar a convergência dos preços e servir de base à
política monetária do Banco Central Europeu.

(3)

As alterações do sistema de regras nacionais ou harmonizadas constituem razões válidas para se efectuarem
revisões dos IHPC na medida em que assegurem ou
melhorem a comparabilidade, fiabilidade ou pertinência
dos IHPC. As alterações do sistema de regras harmonizadas não deveriam obrigar a revisões, salvo indicação
em contrário em caso de medidas particulares de implementação.

(4)

O artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2602/2000 da
Comissão, de 17 de Novembro de 2000, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CE) n.o 2494/95
do Conselho no que respeita a normas mínimas para o
tratamento das reduções de preços no índice harmonizado de preços no consumidor (4), deve ser alterado em
conformidade.

(5)

A existência de erros ou de novas ou melhores informações de base constitui uma razão válida para se efectuar
uma revisão dos IHPC com vista a melhorar a comparabilidade, fiabilidade ou pertinência dos IHPC.

(6)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
C
L

257
192
244
300

de
de
de
de

27.10.1995, p. 1.
24.7.1999, p. 9.
1.9.2001, p. 5.
29.11.2000, p. 16.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Objectivo
O objectivo do presente regulamento é fornecer informações
sobre efeitos significativos das medidas de implementação ao
abrigo do Regulamento (CE) n.o 2494/95 e estabelecer regras
de revisão harmonizadas do IHPC que sejam compatíveis com
essas medidas e suficientes para garantir a sua comparabilidade,
fiabilidade e pertinência.
Artigo 2.o
Definições
Para efeitos do presente regulamento, aplicam-se as seguintes
definições:
a) «Revisão»: alteração ex post numa série de IHPC, num nível
de índice, numa taxa de variação ou numa ponderação que
a Comissão (Eurostat) tenha publicado em papel ou por via
electrónica e que influencie os resultados até uma casa
decimal;
b) «Erro»: violação não intencional de uma regra estabelecida
que influencie pelo menos uma série de IHPC;
c) Resultado «provisório»: resultado que, depois de revisto,
deverá ser finalizado numa data posterior.
Artigo 3.o
Possibilidade de revisão
1.
As séries de IHPC oficialmente publicadas poderão ser
revistas.
(5) JO L 181 de 28.6.1989, p. 47.
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2.
A revisão de qualquer série de IHPC, excepto pelas razões
determinadas nos artigos 4.o, 5.o e 9.o do presente regulamento,
estará sujeita à aprovação prévia da Comissão (Eurostat). O
grau e o momento da revisão a efectuar será acordado com a
Comissão (Eurostat).
Artigo 4.

o

Erros
1.
Os erros serão corrigidos e as revisões resultantes serão
aplicadas sem atrasos desnecessários.
2.
Os Estados-Membros em causa deverão, por sua própria
iniciativa, fornecer à Comissão (Eurostat) informações suficientemente pormenorizadas para avaliar o impacto sobre a série
de IHPC em questão antes de se publicarem as revisões devidas
a erros. Os Estados-Membros notificarão também a Comissão
(Eurostat) das medidas tomadas para impedir ocorrências semelhantes no futuro.
Artigo 5.o
Informações novas ou melhores
As revisões resultantes de novas ou melhores informações de
base que sejam consideradas pelos Estados-Membros como
necessárias para melhorar a exactidão de um IHPC serão aplicadas desde que a Comissão (Eurostat) não se oponha à data
das revisões a efectuar.
Artigo 6.o
Alterações do sistema de regras harmonizadas
Salvo indicação em contrário:
1. As alterações do sistema de regras harmonizadas não
requerem revisão;
2. As alterações das definições, dos métodos ou das práticas
resultantes do enquadramento regulamentar do IHPC
entrarão em vigor com o índice de Janeiro de cada ano em
todos os Estados-Membros em causa;
3. O impacto de tais alterações será avaliado durante 12 meses
a partir do índice de Janeiro com o qual as alterações
entram em vigor;
4. Se as alterações forem susceptíveis de afectar a taxa de
variação média anual do índice de todas as rubricas em pelo
menos uma décima de um ponto percentual durante o
período de 12 meses seguinte à alteração, o impacto no
índice de todas as rubricas será estimado para cada um dos
12 meses;
5. Se, além disso, um índice de uma divisão, um grupo ou uma
classe da Coicop/IHPC for susceptível de ser alterado,
respectivamente, em pelo menos três, quatro ou cinco
décimas de um ponto percentual calculadas em conformidade com o n.o 4 do artigo 6.o, o impacto nas séries de
índices em causa é estimado para cada um dos 12 meses.
Artigo 7.o
Estimativas do impacto
1.
As estimativas referidas no n.o 4 e no n.o 5 do artigo 6.o
do presente regulamento devem basear-se na melhor metodologia disponível de uma forma rentável. Serão transmitidas à
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Comissão (Eurostat) o mais tardar com os IHPC a que se
referem. Incluir-se-á uma discrição do método de estimação,
bem como comentários adequados sobre a precisão das estimativas.
2.
As estimativas compararão as taxas de variação anual do
IHPC, assim como os subíndices em causa, com um índice que
não tome em consideração as alterações das definições, dos
métodos ou das práticas.
3.
As estimativas referidas no n.o 4 e no n.o 5 do artigo 6.o
estarão disponíveis publicamente, com notas adequadas sobre a
sua qualidade. Estas estimativas não substituirão os IHPC
oficiais.
Artigo 8.o
Publicação das revisões
1.
As revisões serão assinaladas nas séries oficiais dos IHPC
publicados pela Comissão (Eurostat). Será atribuída uma marca
de revisão às séries primárias ou derivadas cujos resultados,
após uma revisão, tenham sido alterados ao nível de pormenor
publicado. As marcas de revisão serão inseridas aquando da
publicação das séries revistas e retiradas no mês seguinte.
2.
As revisões do IHPC de todas as rubricas, excepto as que
se referem aos resultados provisórios, serão anunciadas publicamente juntamente com uma nota explicativa, em coordenação estreita entre o Estado-Membro em causa e a Comissão
(Eurostat).
Artigo 9.o
Resultados provisórios
Sendo publicado na qualidade de provisório, um índice será
finalizado na publicação do mês seguinte.
Artigo 10.o
Controlo da qualidade
Em caso de uma revisão por um motivo diferente dos referidos
nos artigos 4.o ou 9.o, o Estado-Membro em causa deverá, a seu
pedido, fornecer à Comissão (Eurostat) informações suficientemente pormenorizadas para esta avaliar o impacto sobre as
séries de IHPC em causa e demonstrar que as revisões são
compatíveis com as normas do IHPC.
Artigo 11.o
Alteração
O artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2602/2000, no que
respeita a normas mínimas para o tratamento das reduções de
preços no IHPC, passa a ter a seguinte redacção:
«Se a implementação das disposições do presente regulamento afectar a taxa de variação anual [m/(m-12)] do
índice de todas as rubricas em mais de uma décima de um
ponto percentual, em comparação com um índice que não
leve em conta as reduções de preços, a série de índices em
questão deve ser revista de forma adequada.».
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Artigo 12.o
Implementação

As disposições do presente regulamento serão aplicadas pelos Estados-Membros em Dezembro de 2001, o
mais tardar, e produzirão efeitos com o índice de Janeiro de 2002.
Artigo 13.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo 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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Pedro SOLBES MIRA

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 1922/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que altera pela segunda vez o Regulamento (CE) n.o 1209/2001 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
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

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 2 do seu artigo 38.o
e o n.o 8 do seu artigo 47.o,
Considerando o seguinte:
O Regulamento (CE) n.o 1209/2001 da Comissão (3),
com a última redacçã que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 1564/2001 (4), introduziu um certo número de
derrogações ao Regulamento (CE) n.o 562/2000 (5), a fim
de responder à situação excepcional dos mercados resultante dos acontecimentos relacionados com a encefalopatia espongiforme bovina (BSE) e com o surgimento
posterior da epizootia da febre aftosa.

(1)

(2)

(3)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 1209/2001 é alterado do seguinte
modo:
1. O artigo 1.o é alterado do seguinte modo:
— no n.o 3, são suprimidos os termos «para o terceiro
trimestre de 2001»,
— o n.o 4 passa a ter a seguinte redacção:
«4.
Em derrogação ao n.o 2 do artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 562/2000, no que se refere à última
adjudicação do mês de Dezembro de 2001, o prazo de
entrega termina em 10 de Janeiro de 2002.».

Dada a persistência da instabilidade do mercado, e na
previsão de uma subida sazonal da produção resultante
da retirada outonal dos animais da pastagem, é
adequado alargar as derrogações referidas pelo referido
Regulamento (CE) n.o 1209/2001 ao quarto trimestre de
2001.

2. O segundo parágrafo do artigo 2.o passa a ter a seguinte
redacção:

É, pois, conveniente alterar o Regulamento (CE)
n.o 1209/2001.

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

«É aplicável aos concursos abertos durante os terceiro e
quarto trimestres de 2001.».
Artigo 2.o

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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REGULAMENTO (CE) N.o 1923/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que altera o Regulamento (CE) n. 174/1999 que estabelece as modalidades específicas de aplicação
do Regulamento (CEE) n.o 804/68 do Conselho no que respeita aos certificados de exportação e às
restituições à exportação no sector do leite e dos produtos lácteos
o

redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1095/2001 (6).

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), e, nomeadamente, o n.o 14 do
seu artigo 31.o,
Considerando o seguinte:
(1)
O n.o 1, segundo parágrafo, do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 174/1999 da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1681/2001 (4), prevê que deve apresentar-se um
certificado de exportação para qualquer exportação dos
produtos incluídos na categoria II do anexo I. Importa,
para diminuir a sobrecarga de trabalho das administrações nacionais e para estabelecer uma harmonização
com os outros produtos, excluir certos casos referidos
no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 do
regime de certificados de importação, de exportação e de
prefixação para os produtos agrícolas (5), com a última

(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
O n.o 1, segundo parágrafo, do artigo 1.o do Regulamento (CE)
n.o 174/1999 passa a ter a seguinte redacção:
«Todavia, em derrogação ao primeiro parágrafo, deve apresentar-se um certificado de exportação para qualquer
exportação dos produtos incluídos na categoria II do anexo
I incluindo, excepto nos casos estabelecidos no artigo 2.o».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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REGULAMENTO (CE) N.o 1924/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos produtos do sector do açúcar exportados sob a
forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
numa mercadoria não pode ser superior à restituição
aplicável a esse produto exportado em estado natural.

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, alínea a), e o n.o 15 do seu artigo 27.o,

(4)

As restituições fixadas no presente regulamento podem
ser objecto de pré-fixação porque a situação de mercado
nos próximos meses não pode ser estabelecida desde já.

(5)

Os compromissos assumidos em matéria de restituições
que podem ser concedidas à exportação de produtos
agrícolas incorporados em mercadorias não abrangidas
pelo anexo I do Tratado podem ser postas em causa pela
fixação prévia de taxas de restituição elevadas. Por
consequência, é conveniente tomar medidas para salvaguardar essas situações, sem prejuízo da conclusão de
contratos a longo prazo. A fixação de uma taxa de
restituição específica para a fixação prévia das restituições é uma medida que permite ir ao encontro destes
diferentes objectivos.

(6)

É necessário continuar a garantir uma gestão rigorosa
que tenha em conta, por um lado, as previsões de
despesas e, por outro, as disponibilidades orçamentais.

(7)

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

Considerando o seguinte:
(1)

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, a diferença entre os preços
no comércio internacional dos produtos referidos no n.o
1, alíneas a), c), d), f), g) e h) do artigo 1.o desse regulamento e os preços na Comunidade pode ser coberta por
uma restituição à exportação quando esses produtos
forem exportados sob a forma de mercadorias indicadas
no anexo do referido regulamento. O Regulamento (CE)
n.o 1520/2000 da Comissão, de 13 de Julho de 2000,
que estabelece, para certos produtos agrícolas exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo
anexo I do Tratado, as normas comuns de aplicação
relativas à concessão das restituições à exportação e os
critérios de fixação do seu montante (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1563/2001 (3), especificou de entre esses produtos
aqueles para os quais é necessário fixar uma taxa de
restituição aplicável por ocasião da sua exportação sob a
forma de mercadorias indicadas no anexo I do Regulamento (CE) n.o 1260/2001.

(2)

Nos termos do n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento (CE)
n.o 1520/2000, a taxa da restituição por 100 quilogramas de cada um dos produtos de base considerados
deve ser fixada em relação a cada mês.

(3)

O n.o 3 do artigo 27.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001, assim como o artigo 11.o do Acordo sobre a
agricultura concluído no âmbito das negociações multilaterais do «Uruguay Round», impõe que a restituição
concedida à exportação de um produto incorporado

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As taxas das restituições aplicáveis aos produtos de base que
figuram no anexo A do Regulamento (CE) n.o 1520/2000 e
referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o
1260/2001, exportados sob a forma de mercadorias abrangidas
pelo anexo V do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, são fixadas
como se indica no anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Outubro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 177 de 15.7.2000, p. 1.
(3) JO L 208 de 1.8.2001, p. 8.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Setembro de 2001, que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos
produtos do sector do açúcar exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
Taxas das restituições em EUR/100 kg
Produto

Açúcar branco:

em caso de fixação
prévia das restituições

outros

42,46

42,46
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REGULAMENTO (CE) N.o 1925/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos lacticínios, exportados sob a forma de
mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
anexo A do citado regulamento ou produtos que lhes
sejam equiparados.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(4)

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do
Conselho, de 15 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum do 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, pelo n.o 3, do
seu artigo 31.o,

Nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Regulamento (CE)
n.o 1255/1999, é concedido um auxílio para o leite
desnatado, produzido na Comunidade, e transformado
em caseína no caso de esse leite e a caseína, fabricada
com esse leite, responderem a certas condições.

(5)

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 (5), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 635/
/2000 (6), autoriza a entrega de manteiga e nata a preço
reduzido às indústrias que fabricam determinadas mercadorias.

(6)

É necessário continuar a garantir uma gestão rigorosa
que tenha em conta, por um lado, as previsões de
despesas e, por outro, as disponibilidades orçamentais.

(7)

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

Considerando o seguinte:

Nos termos de n.o 1 do artigo 31.o do Regulamento (CE)
n.o 1255/1999, a diferença entre os preços do comércio
internacional dos produtos referidos nas alíneas a), b), c),
d), e) e g) do artigo 1.o desse regulamento e os preços da
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação; o Regulamento (CE) n.o 1520/2000 da
Comissão, de 13 de Julho de 2000, que estabelece, para
certos produtos agrícolas exportados sob a forma de
mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado, as
normas comuns de aplicação do regime de concessão de
restituições à exportação e os critérios de fixação do seu
montante (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1563/2001 (4), estabeleceu
para quais dos citados produtos se deve uma taxa de
restituição aplicável quando da sua exportação, sob a
forma de mercadorias, referidas no anexo do Regulamento (CE) n.o 1255/1999.

(1)

(2)

Nos termos do n.o 1, primeiro parágrafo, do artigo 4.o
do Regulamento (CE) n.o 1520/2000, a taxa de restituição por 100 kg, de cada um dos produtos de base
considerados, deve ser fixada para todos os meses.

(3)

O n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1520/
/2000 prevê que, para a fixação das taxas de restituição,
devem ser tomadas em consideração, se for caso disso,
as restituições à produção, os auxílios ou outras medidas
de efeito equivalente, que são aplicáveis em todos os
Estados-membros, nos termos do regulamento relativo à
organização comum dos mercados, no sector considerado, no respeitante aos produtos de base referidos no

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160
193
177
208

de
de
de
de

26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
15.7.2000, p. 1.
1.8.2001, p. 8.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
As taxas de restituição aplicáveis aos produtos de base
que figuram no anexo A do Regulamento (CE) n.o 1520/2000 e
referidos no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1255/1999,
exportados sob a forma de mercadorias, referidas no anexo do
Regulamento (CE) n.o 1255/1999, são fixadas conforme indicado no anexo.
2.
Não são fixadas taxas de restituição para os produtos
referidos no número anterior e não indicados no anexo.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Outubro de
2001.
(5) JO L 350 de 20.12.1997, p. 3.
(6) JO L 76 de 25.3.2000, p. 9.
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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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão
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ANEXO
ao regulamento da Comissão, de 28 de Setembro de 2001, que fixa as taxas de restituição aplicáveis a certos
lacticínios exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
(Em EUR/100 kg)
Código NC

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Designação das mercadorias

Taxas de
restituição

Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, sem adição de açúcar ou outros
edulcorantes, com um teor, em peso, de matérias gordas, inferior a 1,5 % (PG 2):
a) Em caso de exportação de mercadorias abrangidas pelo código NC 3501

—

b) Em caso de exportação de outras mercadorias

0,00

Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, sem adição de açúcar ou outros
edulcorantes, com um teor, em peso, de matérias gordas, igual a 26 % (PG 3):
a) Em caso de exportação de mercadorias que contenham, sob forma de
produtos equiparados ao PG 3, manteiga ou nata a preço reduzido, obtidas
nos termos previstos no Regulamento (CE) n.o 2571/97

20,61

b) Em caso de exportação de outras mercadorias

50,00

Manteiga com um teor em matérias gordas de 82 % em peso (PG 6):
a) No caso de exportação de mercadorias que contenham manteiga ou nata a
preço reduzido, fabricadas nas condições previstas no Regulamento (CE) n.o
2571/97

65,00

b) No caso de exportação de mercadorias abrangidas pelo código NC
2106 90 98 de teor, em matérias gordas de leite igual ou superior a 40 % em
peso

157,25

c) Em caso de exportação de outras mercadorias

150,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 1926/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro 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 19 003 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)
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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 19 003 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 Outubro 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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

29.9.2001
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Setembro 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

149,00
149,00
149,00
—
149,00
149,00
149,00
—
149,00
149,00
149,00
—
149,00
149,00
149,00
—
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
139,00
192,00

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

186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
139,00
192,00
192,00
139,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
192,00
—
—

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: 4 480 t,
Conjunto de destinos R02, R03: 3 911 t,
Destinos 021 e 023: 775 t.
Destino 064: 9 537 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 1927/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que fixa o preço máximo de compra para a carne de bovino relativamente ao décimo primeiro
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,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

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 1764/2001 (6), estabelece a
lista dos Estados-Membros em que são abertos
concursos para o décimo primeiro concurso parcial em
24 de Setembro de 2001.

(2)

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.

Artigo 1.o
No âmbito do décimo primeiro concurso parcial aberto em 24
de Setembro de 2001 ao abrigo do Regulamento (CE) n.o
690/2001, é fixado o seguinte preço máximo de compra:
— Alemanha: 151,00 EUR/100 kg,
— Irlanda: 186,90 EUR/100 kg,
— Espanha: 157,47 EUR/100 kg,
— França; 209,00 EUR/100 kg,
— Luxemburgo: 162,00 EUR/100 kg.
— Bélgica: 164,70 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 29 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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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160 de 26.6.1999, p. 21.
201 de 26.7.2001, p. 1.
95 de 5.4.2001, p. 8.
219 de 14.8.2001, p. 21.
100 de 11.4.2001, p. 3.
239 de 7.9.2001, p. 13.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1928/2001 DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que fixa o preço máximo de compra e as quantidades de carne de bovino compradas em intervenção para o 275.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 1853/2001 (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
275.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)
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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.
253 de 21.9.2001, 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 275.o concurso parcial aberto pelo Regulamento (CEE)
n.o 1627/89:
a) Para a categoria A:
— o preço máximo de compra é fixado em 218,00 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 2 894 t;
b) Para a categoria C:
— o preço máximo de compra é fixado em 223,00 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 1 563 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 29 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 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

29.9.2001
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO
DECISÃO DA COMISSÃO
de 21 de Agosto de 2001
que altera a Decisão 1999/71/CE, que aceita os compromissos oferecidos em relação ao processo
anti-dumping relativo às importações de painéis de fibras de madeira (painéis duros) originários da
Bulgária, da Estónia, da Letónia, da Lituânia e da Polónia e que encerra o processo sem a adopção de
medidas relativamente a tais importações originárias do Brasil
[notificada com o número C(2001) 2576]
(2001/707/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 384/96 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à
defesa contra as importações objecto de dumping de países não membros da Comunidade Europeia (1), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2238/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo
8.o,
Após consultas realizadas no âmbito do Comité Consultivo,
Considerando o seguinte:
A. PROCESSO ANTERIOR
(1)

Em 7 de Novembro de 1997, através de um aviso publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias (3), a Comissão anunciou o início de um processo anti-dumping relativo às importações de
painéis de fibras de madeira (painéis duros) originários inter alia da Letónia.

(2)

O processo conduziu à instituição, em Janeiro de 1999, de direitos anti-dumping pelo Regulamento
(CE) n.o 194/1999 do Conselho (4), a fim de eliminar os efeitos prejudiciais do dumping.

(3)

Paralelamente, pela Decisão 1999/71/CE (5), a Comissão aceitou também compromissos, designadamente de uma empresa letã (AS «Bolderâja», código adicional TARIC 8499), e as exportações desta
empresa para a Comunidade de painéis de fibras de madeira (painéis duros) originários da Letónia
foram isentas do direito anti-dumping pelos n.os 1 e 3 do artigo 2.o do Regulamento (CE)
n.o 194/1999.
B. DENÚNCIA VOLUNTÁRIA DE UM COMPROMISSO

No seguimento das mudanças operadas nas suas actividades comerciais, a «AS Bolderâja» informou a
Comissão da sua intenção de denunciar o seu compromisso. Por conseguinte, o nome desta empresa
deve ser retirado com a maior brevidade possível da lista das empresas cujos compromissos são
aceites no n.o 1 do artigo 1.o da Decisão 1999/71/CE.

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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C. ALTERAÇÃO DA DECISÃO 1999/71/CE
(5)

Tendo em conta o acima exposto, a lista das empresas cujos compromissos foram aceites pela
Decisão 1999/71/CE deve ser alterada em conformidade.

(6)

O Comité Consultivo foi consultado sobre a alteração acima referida e não levantou objecções,

DECIDE:

Artigo 1.o
O n.o 1 do artigo 1.o da Decisão 1999/71/CE passa a ter a seguinte redacção:
«1.
São aceites os compromissos oferecidos pelos produtores a seguir referidos, no âmbito do
processo anti-dumping relativo às importações, para a Comunidade, de painéis de fibras de madeira
(painéis duros) originários da Bulgária, da Estónia, da Lituânia e da Polónia:
País

Empresa

Código adicional TARIC

Bulgária

Fazerles AD

8496

Bulgária

Lessoplast AD

8497

Estónia

AS Repo Vabrikud

8498

Lituânia

JSC Grigiskes

8510

Polónia

Alpex-Karlino SA

8511

Polónia

Czarna Woda Zaklady Plyt Pilśniowych

8600

Polónia

Ekoplyta SA

8513

Polónia

Zaklady Plyt Pilśniowych SA, Przemysl

8545

Polónia

Koniecpolskie Zaklady Plyt Pilśniowych SA

8546

Polónia

Zaklady Plyt Pilśniowych SA w Krosnie Odrzanskim

8547»

Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao da sua aplicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 21 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão

29.9.2001
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que altera pela sétima vez a Decisão 2001/356/CE relativa a determinadas medidas de protecção
contra a febre aftosa no Reino Unido
[notificada com o número C(2001) 2922]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/708/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Artigo 1.o
Tendo em conta a Directiva 90/425/CEE do Conselho, de 26
de Junho de 1990, relativa aos controlos veterinários e zootécnicos aplicáveis ao comércio intracomunitário de certos
animais vivos e produtos, na perspectiva da realização do
mercado interno (1), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 92/118/CEE (2) e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,
Tendo em conta a Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11
de Dezembro e 1989, relativa aos controlos veterinários aplicáveis ao comércio intracomunitário, na perspectiva da realização
do mercado interno (3), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 92/118/CEE, e, nomeadamente, o seu artigo 9.o,
Considerando o seguinte:
Na sequência da declaração de focos de febre aftosa no
Reino Unido, a Comissão adoptou a Decisão 2001/
/356/CE (4), relativa a determinadas medidas de
protecção contra a febre aftosa no Reino Unido, com a
última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2001/
/547/CE (5).

(1)

(2)

A expedição de sémen de bovino congelado pode ser
autorizada se forem dadas garantias adicionais. São
necessárias certas outras adaptações para ter em conta a
situação sanitária na Irlanda do Norte.

(3)

À luz da evolução da doença, afigura-se adequado prorrogar as medidas.
A situação será reexaminada na reunião do Comité Veterinário Permanente prevista para 9 e 10 de Outubro de
2001 e, se for caso disso, as medidas serão adaptadas.

(4)

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

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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A Decisão 2001/356/CE é alterada do seguinte modo:
1. O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 6.o
1.
O Reino Unido no expedirá para outras partes do
Reino Unido sémen, óvulos e embriões de animais das
espécies bovina, ovina, caprina e suína e de outros biungulados provenientes das partes do seu território enumeradas
no anexo I.
2.
O Reino Unido não expedirá sémen, óvulos e
embriões de animais das espécies bovina, ovina, caprina e
suína e de outros biungulados provenientes das partes do
seu território enumeradas no anexo I e no anexo II.
3.
As proibições previstas nos n.os 1 e 2 não são aplicáveis a:
a) Embriões e sémen de bovino congelados produzidos
antes de 1 de Fevereiro de 2001;
b) Embriões e sémen de bovino congelados importados
para o Reino Unido em conformidade com as condições
estabelecidas nas Directivas 88/407/CEE e 89/556/CEE
do Conselho, respectivamente, que, desde a introdução
no Reino Unido, tenham estado armazenados e tenham
sido transportados separadamente de embriões e sémen
não elegíveis para expedição em conformidade com os
n.os 1 e 2;
c) Sémen de bovino congelado produzido em conformidade com as disposições da Directiva 88/407/CEE após
30 de Setembro de 2001 e que respeite as seguintes
condições adicionais:
— o touro dador não apresentava sinais clínicos de
febre aftosa no dia da colheita do sémen,
— o touro dador foi mantido durante, pelo menos, os
três meses anteriores à colheita de sémen no centro
de colheita de sémen aprovado, podendo esse
período de residência incluir o período de isolamento
mínimo de 30 dias numa instalação de isolamento
anexa,
— não foi introduzido no centro qualquer animal
durante os 30 dias anteriores à colheita do sémen,
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— o centro de colheita de sémen está indemne de febre
aftosa há, pelo menos, três meses, não tendo ocorrido qualquer caso de febre aftosa num raio de 10
quilómetros em redor do centro nos 30 dias anteriores e subsequentes à colheita do sémen,
— nenhum animal no centro de colheita de sémen foi
vacinado contra a febre aftosa,
— o touro dador apresentou uma reacção negativa a um
teste para a detecção de anticorpos de vírus da febre
aftosa efectuado pelo menos 21 dias após a colheita
do último sémen da remessa, devendo os resultados
negativos do teste estar disponíveis antes da expedição do sémen,
— o sémen congelado foi armazenado durante um
período mínimo de 30 dias entre a colheita e a
expedição e durante esse período nenhum animal no
centro de colheita de sémen em que foi mantido o
touro dador apresentou qualquer sinal de febre
aftosa,
— o sémen é colhido, tratado e armazenado separadamente de sémen não elegível para expedição em
conformidade com os n.os 1 e 2,
— todo o sémen colhido, tratado e congelado no centro
de colheita é expedido desse centro de forma a evitar
qualquer risco de introdução de febre aftosa no
centro.
Antes da expedição do sémen, o Reino Unido comunicará à Comissão e aos outros Estados-Membros a lista
dos centros aprovados para fins do presente número.
4.
O certificado sanitário previsto na Directiva 88/
/407/CEE, que acompanha o sémen de bovino congelado
expedido do Reino Unido para outros Estados-Membros,
deve ostentar a seguinte menção:
“Sémen de bovino congelado conforme Decisão 2001/
/172/CE da Comissão, de 1 de Março de 2001, relativa a
determinadas medidas de protecção contra a febre aftosa
no Reino Unido.”
5.
O certificado sanitário previsto na Directiva 89/
/556/CEE, que acompanha os embriões de bovino expedidos do Reino Unido para outros Estados-Membros, deve
ostentar a seguinte menção:
“Embriões de bovino conformes à Decisão 2001/172/CE
da Comissão, de 1 de Março de 2001, relativa a determinadas medidas de protecção contra a febre aftosa no
Reino Unido”».
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2. O n.o 1 do artigo 10.o passa a ter a seguinte redacção:
«1.
O Reino Unido assegurará que os veículos utilizados
no transporte de animais vivos nas zonas enumeradas no
anexo I e no anexo II sejam limpos e desinfectados após
cada operação devendo ser apresentadas provas da realização dessa desinfecção.».
3. No artigo 11.o, a frase introdutória passa a ter a seguinte
radacção:
«As restrições estabelecidas nos artigos 3.o, 4.o, 5.o e 8.o não
são aplicáveis à expedição do Reino Unido de produtos
referidos nos artigos 3.o, 4.o, 5.o e 8.o, caso esses produtos:»
4. O n.o 3 do artigo 12.o passa a ter a seguinte redacção:
«3.
Os Estados-Membros cooperarão na vigilância da
bagagem dos passageiros que viajem para fora das partes do
Reino Unido enumeradas no anexo I, bem como na realização de campanhas de informação com o objectivo de
evitar a introdução de produtos de origem animal no território dos Estados-Membros que não o Reino Unido.».
5. No n.o 4, primeiro parágrafo, do artigo 12.o, a primeira frase
passa a ter a seguinte redacção:
«O Reino Unido assegurará que os equídeos expedidos das
partes do seu território enumeradas no anexo I e no anexo
II para outras partes do seu território ou para outro Estado-Membro sejam acompanhados de um certificado sanitário
em conformidade com o modelo do anexo C da Directiva
90/426/CEE do Conselho.».
6. A data constante do artigo 15.o é substituída por «30 de
Novembro de 2001».
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão

29.9.2001
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 28 de Setembro de 2001
que altera pela sexta vez a Decisão 2001/327/CE que diz respeito à restrição da circulação de
animais das espécies sensíveis devido à febre aftosa
[notificada com o número C(2001) 2923]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/709/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Afigura-se, pois, adequado prorrogar as medidas.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(4)

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

Tendo em conta a Directiva 90/425/CEE do Conselho, de 26
de Junho de 1990, relativa aos controlos veterinários e zootécnicos aplicáveis ao comércio intracomunitário de certos
animais vivos e produtos, na perspectiva da realização do
mercado interno (1), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 92/118/CEE (2), e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,
Considerando o seguinte:
A situação relativa à febre aftosa em certas partes do
Reino Unido continua a pôr em perigo os efectivos
animais noutras partes da Comunidade, devido à colocação no mercado e ao comércio de biungulados vivos.

(1)

Todos os Estados-Membros puseram em prática as
restrições à circulação de animais das espécies sensíveis
previstas na Decisão 2001/327/CE da Comissão, de 24
de Abril de 2001, que diz respeito à restrição da circulação de animais das espécies sensíveis devido à febre
aftosa e que revoga a Decisão 2001/263/CE (3) com a
última redacção que lhe foi dada pala Decisão 2001/
/488/CE (4).

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
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ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A data constante do artigo 4.o da Decisão 2001/327/CE é
substituída por «31 de Dezembro de 2001».
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 28 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão

