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

DECISÃO DO CONSELHO
de 6 de Dezembro de 2001
relativa ao desenvolvimento da segunda geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS II)
(2001/886/JAI)
Dezembro de 2001, relativo ao desenvolvimento da
segunda geração do Sistema de Informação de Schengen
(SIS II) (4), o fundamento jurídico devido para permitir a
inscrição, no orçamento da União, das dotações necessárias para o desenvolvimento do SIS II e a execução dessa
parte do orçamento.

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia, e, nomeadamente, as alíneas a) e b) do n.o 1 do seu artigo 30.o, as alíneas
a) e b) do seu artigo 31.o e a alínea c) do n.o 2 do seu artigo
34.o,
Tendo em conta a iniciativa do Reino da Bélgica e do Reino da
Suécia (1),

(5)

O fundamento jurídico consiste em duas partes: a
presente decisão do Conselho, fundamentada nas alíneas
a) e b) do n.o 1 do artigo 30.o, nas alíneas a) e b) do
artigo 31.o e na alínea c) do n.o 2, do artigo 34.o do
Tratado da União Europeia e num regulamento do
Conselho, fundamentado no artigo 66.o do Tratado CE.
A razão para tanto é que, tal como previsto no artigo
92.o da Convenção de Schengen de 1990, o Sistema de
Informação de Schengen deverá permitir às autoridades
designadas pelos Estados-Membros, graças a um
processo de consulta automatizado, disporem da lista de
pessoas indicadas e de objectos, aquando dos controlos
nas fronteiras e das verificações e outros controlos de
polícia e aduaneiros efectuados no interior do país em
conformidade com o direito nacional, bem como, para
efeitos do processo de emissão de vistos, da emissão de
títulos de residência e da administração dos estrangeiros,
no âmbito da aplicação das disposições do acervo de
Schengen sobre a circulação das pessoas.

(6)

O facto de o fundamento jurídico devido para permitir
que o desenvolvimento do SIS II seja financiado pelo
orçamento da União consistir em dois instrumentos
separados não afecta o princípio de que o Sistema de
Informação de Schengen constitui, presentemente e de
futuro, um único sistema integrado de informação e de
que o SIS II deve ser desenvolvido como tal.

(7)

A presente decisão não prejudica a futura aprovação da
legislação necessária com a descrição pormenorizada do
funcionamento e uso do SIS II, como, por exemplo, as
regras que definem as categorias de dados a inserir no
sistema, a finalidade da sua inserção e os respectivos
critérios, as regras relativas ao conteúdo dos registos do
SIS, incluindo a responsabilidade pela sua exactidão, as
regras sobre a duração das indicações, a inter-relação e a
compatibilidade entre indicações, as regras respeitantes
ao acesso aos dados do SIS e as regras em matéria de
protecção de dados pessoais e respectivo controlo.

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Considerando o seguinte:
(1)

O Sistema de Informação de Schengen, criado ao abrigo
do disposto no Título IV da Convenção, de 1990, de
Aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de Junho de
1985, relativo à supressão gradual dos controlos nas
fronteiras comuns (a seguir designada «Convenção de
Schengen de 1990»), constitui um instrumento essencial
para aplicar as disposições do acervo de Schengen integrado no âmbito da União Europeia.

(2)

O Sistema de Informação de Schengen, na sua forma
actual, tem a capacidade de servir apenas 18 Estados
participantes. Presentemente, está operacional para 13
Estados-Membros e 2 outros Estados (Islândia e
Noruega), estando previsto para um futuro breve o seu
alargamento operacional ao Reino Unido e à Irlanda.
Não foi, porém, concebido para servir o número acrescido de Estados-Membros da União Europeia decorrente
do seu alargamento.

(3)

(4)

Por este motivo, e a fim de beneficiar das últimas evoluções no domínio da informática e permitir a introdução
de novas funções, torna-se necessário desenvolver uma
nova geração, a segunda, do Sistema de Informação de
Schengen (SIS II), tal como já foi reconhecido na Decisão
SCH/Com-ex (97) 24 do Comité Executivo, de 7 de
Outubro de 1997 (3).
As despesas decorrentes do desenvolvimento do SIS II
deverão ficar a cargo do orçamento da União Europeia,
em conformidade com as conclusões aprovadas pelo
Conselho neste sentido em 29 de Maio de 2001. A
presente decisão constitui, juntamente com o Regulamento (CE) n.o 2424/2001 do Conselho, de 6 de

(1) JO C 183 de 29.6.2001, p. 14.
(2) Parecer emitido em 23 de Outubro de 2001 (ainda não publicado
no Jornal Oficial).
(3) JO L 239 de 22.9.2000, p. 442.

(4) Ver página 4 do presente Jornal Oficial.
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(8)

(9)

(10)

(11)
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A presente decisão estabelece os procedimentos aplicáveis à adopção das medidas necessárias à sua execução,
que reflectem as disposições pertinentes do Regulamento
(CE) n.o 2424/2001, com vista a garantir a existência de
um único processo de implementação para o desenvolvimento do SIS II como um todo.
A presente decisão constitui um desenvolvimento das
disposições do acervo de Schengen compreendidas no
domínio referido no ponto G do artigo 1.o da Decisão
1999/437/CE do Conselho, de 17 de Maio de 1999,
relativa a certas regras de aplicação do Acordo celebrado
pelo Conselho da União Europeia e a República da
Islândia e o Reino da Noruega relativo à associação
destes Estados à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (1), assim como pelo
disposto no n.o 2 do artigo 8.o da Decisão 2000/365/CE
do Conselho, de 29 de Maio de 2000, sobre o pedido do
Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte para
participar em algumas das disposições do acervo de
Schengen (2).
Deverá ser estabelecido um mecanismo que permita a
associação dos representantes da Islândia e da Noruega
aos trabalhos dos comités que assistirão a Comissão no
exercício dos seus poderes de execução. Tal mecanismo
ficou consagrado na troca de cartas entre a Comunidade
e a Islândia e a Noruega, anexa ao referido Acordo de
Associação.
A presente decisão não prejudica as disposições relativas
à participação parcial do Reino Unido no acervo de
Schengen, tal como definidas na Decisão 2000/365/CE
do Conselho,

DECIDE:

Artigo 1.o

13.12.2001
Artigo 4.o

As medidas necessárias ao desenvolvimento do SIS II relativas
aos assuntos adiante indicados serão aprovadas pelo procedimento de regulamentação a que se refere o artigo 6.o:
a) A concepção da arquitectura física do sistema, incluindo a
respectiva rede de comunicações;
b) Os aspectos técnicos que se relacionam com a protecção
dos dados pessoais;
c) Os aspectos técnicos com importantes implicações financeiras para os orçamentos dos Estados-Membros ou com
importantes implicações técnicas para os sistemas nacionais
dos Estados-Membros;
d) O desenvolvimento dos requisitos de segurança.

Artigo 5.o
1.
Sempre que se faça referência ao presente artigo, a
Comissão é assistida por um Comité de Gestão composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissão.
2.
O Comité aprova o seu regulamento interno mediante
proposta do seu presidente, com base no modelo de regulamento interno publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
3.
O representante da Comissão apresenta ao Comité um
projecto das medidas a tomar. O Comité dá parecer sobre esse
projecto num prazo que o presidente pode fixar em função da
urgência da questão. O parecer é emitido pela maioria prevista
no n.o 2 do artigo 205.o do Tratado CE para a aprovação das
decisões que o Conselho deve tomar sob proposta da
Comissão. Os votos dos representantes dos Estados-Membros
no Comité são ponderados nos termos desse artigo. O presidente não vota.

O Sistema de Informação de Schengen, criado ao abrigo do
disposto no Título IV da Convenção de Schengen de 1990, é
substituído por um novo sistema, o Sistema de Informação de
Schengen II (SIS II), que permite integrar novos Estados-Membros no sistema.

4.
A Comissão aprovará medidas que são imediatamente
aplicáveis. Todavia, se não forem conformes com o parecer do
Comité, essas medidas serão imediatamente comunicadas pela
Comissão ao Conselho. Nesse caso, a Comissão pode diferir a
aplicação das medidas aprovadas por um prazo de dois meses a
contar da data da comunicação.

Artigo 2.o

5.
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode
tomar uma decisão diferente no prazo previsto no n.o 4.

O SIS II, que é um único sistema integrado, deve ser desenvolvido pela Comissão nos termos dos procedimentos estabelecidos na presente decisão.
Artigo 3.o
As medidas necessárias ao desenvolvimento do SIS II são aprovadas pelo procedimento de gestão a que se refere o artigo 5.o
quando digam respeito a assuntos que não os indicados no
artigo 4.o
(1) JO L 176 de 10.7.1999, p. 31.
(2) JO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

Artigo 6.o
1.
Sempre que se faça referência ao presente artigo, a
Comissão é assistida por um Comité de Regulamentação
composto por representantes dos Estados-Membros e presidido
pelo representante da Comissão.
2.
O Comité aprova o seu regulamento interno mediante
proposta do seu presidente, com base no modelo de regulamento interno publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
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3.
O representante da Comissão apresenta ao Comité um
projecto das medidas a tomar. O Comité dá parecer sobre esse
projecto num prazo que o presidente pode fixar em função da
urgência da questão. O parecer é emitido pela maioria prevista
no n.o 2 do artigo 205.o do Tratado CE para a aprovação das
decisões que o Conselho deve tomar sob proposta da
Comissão. Os votos dos representantes dos Estados-Membros
no Comité são ponderados nos termos desse artigo. O presidente não vota.
4.
A Comissão aprovará as medidas projectadas se forem
conformes com o parecer do Comité.
5.
Se as medidas projectadas não forem conformes com o
parecer do Comité, ou na falta de parecer, a Comissão apresentará imediatamente ao Conselho uma proposta relativa às
medidas a tomar e informará o Parlamento Europeu.
6.
O Conselho pode deliberar por maioria qualificada sobre
a proposta no prazo de dois meses a contar da data em que o
assunto lhe foi submetido.
Se, nesse prazo, o Conselho se tiver pronunciado, por maioria
qualificada, contra a proposta, a Comissão reanalisá-la-á,
podendo apresentar ao Conselho uma proposta alterada, apre-

L 328/3

sentar de novo a sua proposta ou apresentar uma proposta
legislativa.
Se, no termo desse prazo, o Conselho não tiver aprovado o
acto de execução proposto nem se tiver pronunciado contra a
proposta de medidas de execução, o acto de execução proposto
será aprovado pela Comissão.
Artigo 7.o
A presente decisão produz efeitos a partir do dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial.
A presente decisão caduca em 31 de Dezembro de 2006.
Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
M. VERWILGHEN
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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N.o 2424/2001 DO CONSELHO
de 6 de Dezembro de 2001
relativo ao desenvolvimento da segunda geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS II)
II) (4), o fundamento jurídico devido para permitir a
inscrição, no orçamento da União, das dotações necessárias para o desenvolvimento do SIS II e a execução dessa
parte do orçamento.

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 66.o,
Tendo em conta a iniciativa do Reino da Bélgica e do Reino da
Suécia (1),

(5)

O fundamento jurídico tem duas partes: o presente regulamento, fundamentado no artigo 66.o do Tratado CE, e
uma decisão do Conselho, fundamentada nas alíneas a) e
b) do n.o 1 do artigo 30.o, nas alíneas a) e b) do artigo
31.o e na alínea c) do n.o 2, do artigo 34.o do Tratado da
União Europeia. A razão para tanto é que, tal como
previsto no artigo 92.o da Convenção de Schengen de
1990, o Sistema de Informação de Schengen deverá
permitir
às
autoridades
designadas
pelos
Estados-Membros, graças a um processo de consulta
automatizado, disporem da lista de pessoas indicadas e
de objectos, aquando dos controlos nas fronteiras e das
verificações e outros controlos de polícia e aduaneiros
efectuados no interior do país em conformidade com o
direito nacional, bem como, para efeitos do processo de
emissão de vistos, da emissão de títulos de residência e
da administração dos estrangeiros, no âmbito da aplicação das disposições do acervo de Schengen sobre a
circulação das pessoas.

(6)

O facto de o fundamento jurídico necessário para
permitir que o desenvolvimento do SIS II seja financiado
pelo orçamento da União consistir em dois instrumentos
separados não afecta o princípio de que o Sistema de
Informação de Schengen constitui, presentemente e de
futuro, um único sistema integrado de informação e de
que o SIS II deve ser desenvolvido como tal.

(7)

O presente regulamento não prejudica a futura aprovação da legislação necessária com a descrição pormenorizada do funcionamento e uso do SIS II, como, por
exemplo, as regras que definem as categorias de dados a
inserir no sistema, a finalidade da sua inserção e os
respectivos critérios, as regras relativas ao conteúdo dos
registos do SIS, incluindo a responsabilidade pela sua
exactidão, as regras sobre a duração das indicações, a
inter-relação e a compatibilidade entre indicações, as
regras respeitantes ao acesso aos dados do SIS e as
regras em matéria de protecção de dados pessoais e
respectivo controlo.

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ( ),
2

Considerando o seguinte:
(1)

O Sistema de Informação de Schengen, criado ao abrigo
do disposto no Título IV da Convenção, de 1990, de
Aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de Junho de
1985, relativo à supressão gradual dos controlos nas
fronteiras comuns (a seguir designada «Convenção de
Schengen de 1990»), constitui um instrumento essencial
para aplicar as disposições do acervo de Schengen integrado no âmbito da União Europeia.

(2)

O Sistema de Informação de Schengen, na sua forma
actual, tem a capacidade de servir apenas 18 Estados
participantes. Presentemente, está operacional para 13
Estados-Membros e 2 outros Estados (Islândia e
Noruega), estando previsto para um futuro breve o seu
alargamento operacional ao Reino Unido e à Irlanda.
Não foi, porém, concebido para servir o número acrescido de Estados-Membros da União Europeia decorrente
do seu alargamento.

(3)

(4)

Por este motivo, e a fim de beneficiar das últimas evoluções no domínio da informática e permitir a introdução
de novas funções, torna-se necessário desenvolver uma
nova geração, a segunda, do Sistema de Informação de
Schengen (SIS II), tal como já foi reconhecido na Decisão
SCH/Com-ex (97) 24 do Comité Executivo, de 7 de
Outubro de 1997 (3).
As despesas decorrentes do desenvolvimento do SIS II
deverão ficar a cargo do orçamento da União Europeia,
em conformidade com as conclusões aprovadas pelo
Conselho neste sentido em 29 de Maio de 2001. O
presente regulamento constitui, juntamente com a
Decisão 2001/886/JAI do Conselho, de 6 de Dezembro
de 2001, relativa ao desenvolvimento da segunda
geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS

(1) JO C 183 de 29.6.2001, p. 12.
(2) Parecer emitido em 23 de Outubro de 2001 (ainda não publicado
no Jornal Oficial).
(3) JO L 239 de 22.9.2000, p. 442.

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

(8)

O presente regulamento constitui um desenvolvimento
das disposições do acervo de Schengen compreendidas
no domínio referido no ponto G do artigo 1.o da
Decisão 1999/437/CE do Conselho, de 17 de Maio de
1999, relativa a certas regras de aplicação do Acordo
celebrado pelo Conselho da União Europeia e a República da Islândia e o Reino da Noruega relativo à associação destes Estados à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (2), assim como pelo
disposto no n.o 2 do artigo 8.o da Decisão 2000/365/CE
do Conselho, de 29 de Maio de 2000, sobre o pedido do
Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte para
participar em algumas das disposições do acervo de
Schengen (3).

(9)

(10)

(11)

(12)

Deverá ser estabelecido um mecanismo que permita a
associação dos representantes da Islândia e da Noruega
aos trabalhos dos comités que assitirão à Comissão no
exercício das suas competências de execução. Tal mecanismo ficou consagrado na troca de cartas entre a
Comunidade e a Islândia e a Noruega, anexa ao referido
Acordo de Associação (4).
Nos termos do disposto no artigo 3.o do Protocolo
relativo à posição do Reino Unido e da Irlanda anexo ao
Tratado da União Europeia e ao Tratado que institui a
Comunidade Europeia, o Reino Unido, por carta de 6 de
Setembro de 2001, notificou a sua intenção de participar na aprovação e na aplicação do presente regulamento.
O presente regulamento e a participação do Reino
Unido na sua aprovação e aplicação não prejudicam as
disposições relativas à participação parcial do Reino
Unido no acervo de Schengen, tal como definidas na
Decisão 2000/365/CE do Conselho.

L 328/5

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Sistema de Informação de Schengen, criado ao abrigo do
disposto no Título IV da Convenção de Schengen de 1990, é
substituído por um novo sistema, o Sistema de Informação de
Schengen II (SIS II), que permite integrar novos Estados-Membros no sistema.
Artigo 2.o
O SIS II, que é um único sistema integrado, deve ser desenvolvido pela Comissão nos termos dos procedimentos estabelecidos no presente regulamento.
Artigo 3.o
As medidas necessárias ao desenvolvimento do SIS II são aprovadas pelo procedimento de gestão a que se refere o n.o 2 do
artigo 5.o quando digam respeito a assuntos que não os indicados no artigo 4.o
Artigo 4.o
As medidas necessárias ao desenvolvimento do SIS II relativas
aos assuntos adiante indicados serão aprovadas pelo procedimento de regulamentação a que se refere o n.o 3 do artigo 5.o:
a) A concepção da arquitectura física do sistema, incluindo a
respectiva rede de comunicações;
b) Os aspectos técnicos que se relacionam com a protecção
dos dados pessoais;
c) Os aspectos técnicos com importantes implicações financeiras para os orçamentos dos Estados-Membros ou com
importantes implicações técnicas para os sistemas nacionais
dos Estados-Membros;
d) O desenvolvimento dos requisitos de segurança.
Artigo 5.o

(13)

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

JO
JO
JO
JO

Em conformidade com os artigos 1.o e 2.o do Protocolo
relativo à posição da Dinamarca, anexo ao Tratado da
União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade
Europeia, a Dinamarca não participa na aprovação do
presente regulamento e não fica, portanto, vinculada
pelo mesmo nem sujeita à sua aplicação. Uma vez que o
presente regulamento se baseia no acervo de Schengen
ao abrigo do disposto no Título IV da Parte III do
Tratado CE, a Dinamarca, nos termos do artigo 5.o do
Protocolo acima referido, deverá decidir, no prazo de
seis meses após a aprovação do presente instrumento, se
procederá à respectiva transposição para o seu direito
interno,
L
L
L
L

184
176
131
176

de
de
de
de

17.7.1999, p. 23.
10.7.1999, p. 31.
1.6.2000, p. 43.
10.7.1999, p. 53.

1.
A Comissão é assistida respectivamente por um comité
de gestão ou de regulamentação.
2.
Sempre que seja feita referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE.
O período previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/
/468/CE é de dois meses.
3.
Sempre que seja feita referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 5.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE.
O período previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão 1999/
/468/CE é de dois meses.
4.

O Comité respectivo aprovará o seu regulamento interno.
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Artigo 6.o

A Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, no fim de cada período de seis meses e pela
primeira vez no final do segundo período de seis meses em 2002, um relatório de situação sobre o
desenvolvimento do SIS II.
Artigo 7.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
O presente regulamento caduca em 31 de Dezembro de 2006.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
M. VERWILGHEN
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REGULAMENTO (CE) N.o 2425/2001 DO CONSELHO
de 3 de Dezembro de 2001
que altera o Regulamento (CE) n.o 2848/2000 que fixa, para 2001, em relação a determinadas
unidades populacionais de peixes ou grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades
de pesca e as respectivas condições aplicáveis nas águas comunitárias e, para os navios de pesca
comunitários, nas águas em que são necessárias limitações das capturas
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(8)

No âmbito da Comissão Internacional das Pescarias do
Mar Báltico (IBSFC), foram recomendadas, em Março de
2001, novas medidas técnicas de conservação para as
pescarias de bacalhau. As referidas recomendações
devem ser aplicadas pela Comunidade.

(9)

Foram celebrados acordos entre a Comunidade Europeia,
a Noruega e as ilhas Faroé relativos a disposições aplicáveis às licenças de pesca.

(10)

A situação biológica da unidade populacional de
verdinho não permite qualquer pesca suplementar na
subzona CIEM II situadas fora da jurisdição nacional. Por
conseguinte, e para este ano, deverá ser introduzido um
TAC de 0 para as subzonas CIEM I e II que pertencem à
área de regulamentação da NEAFC.

(11)

Por conseguinte, o Regulamento (CE) n.o 2848/2000
deve ser alterado.

(12)

Para garantir o modo de subsistência dos pescadores da
Comunidade a longo prazo, é importante executar a
legislação de pescas relacionada com os TAC e as quotas
no ano a que se aplica. Dada a urgência da questão, é
imperativo conceder uma excepção ao prazo de seis
semanas previsto no ponto 3 do Protocolo relativo ao
papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia,
anexo ao Tratado da União Europeia e aos Tratados que
instituem as Comunidades Europeias,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 3760/92 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1992, que institui um regime
comunitário da pesca e da aquicultura (1), e, nomeadamente, e,
o n.o 4 do seu artigo 8.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

Segundo a Acta aprovada entre a Comunidade Europeia
e as ilhas Faroé, as ilhas Faroé têm direito a uma quota
de faneca norueguesa mais elevada do que a atribuída no
Regulamento (CE) n.o 2848/2000 (2). Por conseguinte, é
necessário rever as possibilidades de pesca desta unidade
populacional para 2001.

(2)

Em nome da Suécia, a Comunidade acordou com a
Polónia que o direito da Suécia de pescar o arenque em
águas polares será transferido para as áreas comunitárias.

(3)

Foi fixada uma limitação definitiva das capturas de
capelim no Atlântico norte, pelo que deve ser fixada a
quota comunitária definitiva para esta unidade populacional nas águas da Gronelândia.

(4)

A zona de distribuição do cantarilho reparte-se pela área
da Comissão de Pescas do Atlântico Nordeste (NEAFC) e
por determinadas zonas da Área de Regulamentação da
Organização das Pescarias do Noroeste do Atlântico
(NAFO). Por conseguinte, é necessário introduzir um
mecanismo que permita considerar as capturas realizadas nas duas áreas em questão como dirigidas à
mesma unidade populacional, como recomendado pela
NEAFC e pela NAFO nas suas reuniões de Março de
2001.

(5)

(6)

(7)

No âmbito da NAFO, foram estabelecidas, em Março de
2001, novas limitações do número de dias de pesca do
camarão árctico.
A Comissão Interamericana do Atum Tropical (IATTC)
adoptou, na sua reunião anual em Junho de 2001, limitações das capturas para o atum albacora. Embora a
Comunidade não seja membro dessa organização, é
necessário aplicar as referidas limitações das capturas, a
fim de assegurar uma gestão sustentável deste recurso
haliêutico.
No âmbito da NEAFC, foram recomendadas, em Março
de 2001, novas áreas de protecção da arinca.

(1) JO L 389 de 31.12.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1181/98 (JO L 164 de
9.6.1998, p. 1).
(2) JO L 334 de 30.12.2000, p. 1.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 2848/2000 é alterado do seguinte
modo:
1. As rubricas do anexo I do presente regulamento substituem
as rubricas correspondentes do anexo I B.
2. As rubricas do anexo I A do presente regulamento substituem as rubricas correspondentes do anexo I A.
3. As rubricas do anexo II do presente regulamento substituem
as rubricas correspondentes do anexo I C.
4. As rubricas do anexo IIa do presente regulamento devem ser
introduzidas no anexo I C.
5. O anexo I E é alterado do seguinte modo:
i) As rubricas do anexo III do presente regulamento substituem as rubricas correspondentes.
ii) São aditados as rubricas do anexo IV do presente regulamento.
6. A rubrica do anexo V do presente regulamento é aditada ao
anexo I F.
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7. O anexo V é alterado do seguinte modo:

Ponto n.o

i) O ponto 1 passa a ter a seguinte redacção:

1
2
3
4
5

«Sem prejuízo do disposto no anexo V do Regulamento
(CE) n.o 88/98 e para garantir a selectividade das redes
de arrasto, redes dinamarquesas e redes similares com
aberturas de malha especiais, mencionados no anexo IV
do referido regulamento, são autorizados, em 2001, os
dois modelos de janelas de saída descritos no apêndice I
e o modelo descrito no apêndice II do presente anexo.»
ii) É aditado um novo ponto 9 com a seguinte redacção:
«9. Acantoamento da arinca
É proibida qualquer pesca da arinca, excepto com
palangres, nas águas fora das zonas sob jurisdição
nacional dos Estados-Membros no acantoamento
delimitado pelas seguintes coordenadas:

13.12.2001
Latitude

Longitude

57° 000
57° 000
56° 575
56° 500
56° 500

15° 000
14° 700
14° 327
14° 450
15° 000»

iii) O anexo VI do presente regulamento é aditado como
apêndice II.
8. As rubricas do anexo VII do presente regulamento substituem as rubricas correspondentes do anexo VI, parte I e II.
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 3 de Dezembro de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
F. VANDENBROUCKE
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ANEXO I
Espécie: Faneca norueguesa
Trisopterus esmarki

Zona: IIa (águas da CE), Skagerrak e Kattegat, mar do Norte (águas da CE)

Dinamarca
Alemanha
Países Baixos
CE

(1) A imputar à quota de galeota na subdivisão IIa (águas da CE), mar do
Norte (águas da CE).
(2) Com exclusão da faneca norueguesa capturada no âmbito das quotas
para misturas de galeota, faneca norueguesa e espadilha (ver galeotas
no mar do Norte).

Noruega
Ilhas Faroé
TAC

189 820
40
140
190 000
10 000
20 000 (1)
220 000 (2)

ANEXO Ia
Espécie: Arenque
Clupea harengus

Zona: III d (águas da Polónia)

Suécia
CE

(1) A pescar nas águas da Comunidade (Suécia) de acordo com o n.o 2.1
do IBSFC.

TAC

1 000 (1)
1 000 (1)
300 000
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ANEXO II

Espécie: Capelim
Mallotus villosus

Zonea: V, XIV (águas da Gronelândia)

CE

(1) Disponível para todos os Estados-Membros.
(2) Das quais 6 700 são atribuídas à Noruega, 30 000 t à Islândia e
10 000 t às ilhas Faroé. A parte comunitária representa 70 % da parte
do TAC de capelim reservada à Gronelândia.

TAC

41 497 (1)
125 996 (2)

Espécie: Catarilhos do Norte
Sebastes spp.

Zona: V, XII, XIV (1) (2),

Alemanha
Espanha
França
Irlanda
Países Baixos
Portugal
Reino Unido

(1) Águas comunitárias e zonas fora da jurisdição de pesca dos outros
Estados costeiros.
(2) A quota pode ser pescada na divisão NAFO IF, mas deve ser deduzida
da quota para V, XII, XIV.

9 367
1 645
875
3
4
1 966
23

CE

13 883

TAC

95 000

ANEXO IIa

Espécie: Verdinho
Micromesistius poutassou

Zona: I, II (Área de regulamentação da NEAFC) (1)

CE

(1) ou seja, as partes da área da Convenção NEAFC situadas nas subzonas
I e II CIEM e para além da área de jurisdição de pesca de qualquer
estado costeiro.

TAC

0
Sem efeito
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ANEXO III

Espécie: Camarão árctico
Pandalus borealis

Zona: NAFO 3M (1)

TAC

(1) Os navios também podem pescar esta unidade populacional na divisão
3L, na box delimitada pelas seguintes coordenadas:

(2)

Ponto n.o

Latitude

Longitude

1

47° 20 0

46° 40 0

2

47° 20 0

46° 30 0

3

46° 00 0

46° 30 0

4

46° 00 0

46° 40 0

Quando pescarem camarão nesta box, independentemente de atravessarem ou não a linha de separação entre sa divisões NAFO 3L e 3M,
os navios deverão fazer relatório nos termos do ponto 1.3 do anexo
do Regulamento (CE) n.o 189/92 (JO L 21 de 30.1.1992, p. 4).
Além disso, será proibida entre 1 de Junho e 30 de Setembro de 2001
a pesca do camarão na zona delimitada pelas seguintes coordenadas:
Ponto n.o

Latitude N

Longitude W

1

47° 55 0

45° 00 0

2

47° 30 0

44° 15 0

3

46° 55 0

44° 15 0

4

46° 35 0

44° 30 0

5

46° 35 0

45° 40 0

6

47° 30 0

45° 40 0

7

47° 55 0

45° 00 0

(2) Sem efeito. Pescaria gerida com limitações do esforço de pesca. Os
Estados-Membros em causa estabelecerão autorizações de pesca especiais para os seus navios de pesca que exerçam esta pescaria e notificá-las-ão à Comissão antes de o navio iniciar as suas actividades, em
conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1627/94. Em derrogação
do artigo 8.o do mesmo regulamento, as autorizações só passarão a ser
válidas se a Comissão não tiver formulado objecção no prazo de cinco
dias úteis após a sua notificação.
O número máximo de navios e de tempo de pesca autorizados será de:
Estado-Membro

Número máximo de navios

Número máximo de dias de
pesca

Dinamarca

2

115

Espanha

10

225

Portugal

1

60

Mensalmente, no prazo de 25 dias seguintes ao mês civil em que são
realizadas as capturas, cada Estado-Membro comunicará à Comissão o
número de dias de pesca passados na divisão 3M e na zona definida
na nota (1).
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ANEXO IV

Espécie: Cantarilhos do Norte
Sebastes spp.

Zona: NAFO Div. IF (1)

Alemanha
Espanha
França
Irlanda
Países Baixos
Portugal
Reino Unido
CE

9 367
1 645
875
3
4
1 966
23
13 883

(1) Pode ser pescada na divisão NAFO IF, mas deve ser deduzida da quota
para V, XII, XIV.
(2) Estas quotas são fixadas com base no TAC de 95 000 toneladas
estabelecido pela NEAFC.

TAC

95 000 (2)

ANEXO V

Espécie: Atum albacora
Thunnus albacares
CE
TAC

Zona: Leste do Oceano Pacífico, área de regulamentação da IATTC, atum
albacora (3)
(1)

250 000 (2)

(1) O TAC não foi repartido.
(2) O director da IATTC é autorizado a aumentar este limite através de
três aumentos sucessivos de 20 000 toneladas cada.
(3) Desde o ponto do continente em que o paralelo a 40° de latitude
norte corta a costa a oeste ao longo do paralelo a 40° de latitude norte
até 40° de latitude norte por 125° de longitude oeste, em seguida para
sul ao longo do meridiano a 125° de longitude oeste até 20° de
latitude norte por 125° de longitude oeste, em seguida para leste ao
longo do paralelo a 20° de latitude norte até 20° de latitude norte por
120° de longitude oeste, em seguida para sul ao longo do meridiano a
120° de longitude oeste até 5° de latitude norte por 120° de longtiude
oeste, em seguida para leste ao longo do paralelo a 5° de latitude norte
até 5° de latitude norte por 110° de longitude oeste, em seguida para
sul ao longo do meridiano a 110° de longitude oeste até 10° de
latitude sul por 110° de longitude oeste, em seguida para leste ao
longo do paralelo a 10° de latitude sul até 10° de latitude por 90° de
longitude, em seguida para sul ao longo do meridiano a 90° de
longitude oeste até 30° de latitude sul por 90° de longitude oeste, em
seguida para leste ao longo do paralelo a 30° de latitude sul até ao
ponto no continente em que o paralelo corta a costa.
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ANEXO VI
Apêndice II do anexo V
Características da janela superior do saco «BACOMA»
Janela de malha quadrada de 120 mm, medidos como diâmetro interior da malha aberta, num saco de malhagem igual
ou superior a 105 mm em redes de arrasto, redes de cerco dinamarquesas ou redes rebocadas similares.
A janela será constituída por um pano de rede rectangular fixado no saco. Só haverá uma janela. A janela não poderá ser
obstruída, seja de que maneira for, por elementos internos ou externos.
Dimensões do saco, da boca e da extremidade posterior da rede de arrasto
O saco será constituído por dois panos de dimensões idênticas, reunidos por porfios de cada lado.
É proibida a manutenção a bordo de redes com mais de 100 malhas em losango abertas em qualquer circunferência do
saco, excluindo os pegamentos ou porfios.
O número de malhas em losango abertas, excluindo as dos cabos de porfio, em qualquer ponto de qualquer circunferência
da boca não deve ser inferior nem superior ao número máximo de malhas na circunferência da parte anterior da cuada e
na parte posterior da secção cónica da rede de arrasto, excluindo as malhas dos cabos de porfio (figura 1).
Posição da janela
A janela será inserida na face superior do saco. A janela terminará a 4 malhas, no máximo, do estropo do cu do saco,
incluindo a fila de malhas trançada à mão pela qual se passa o estropo do cu do saco (figura 2).
Dimensões da janela
A largura da janela, expressa em número de lados de malha, será igual ao número de malhas em losango abertas na face
superior do saco, dividido por dois. Se necessário, será permitido manter um máximo de 20 % do número de malhas em
losango abertas na face superior, repartidas uniformemente pelos dois lados da face da janela (figura 3).
A janela terá um comprimento mínimo de 3,5 metros.
Pano de rede da janela
As malhas terão uma abertura mínima de 120 milímetros. As malhas serão quadradas, isto é, os quatro lados do pano de
rede das janelas terão um corte B (corte «pernão»). O pano será montado de forma a que os lados da malha sejam
paralelos e perpendiculares ao comprimento do saco. O pano de rede será constituído por fio entrançado simples sem nós
ou por um pano de rede com similares propriedades selectivas comprovadas (rigidez, robustez e estabilidade). O fio
simples terá um diâmetro mínimo de 4,9 milímetros.
Outras características
As características de montagem são definidas nas figuras 4a a 4c. O comprimento do estropo do saco não será inferior a
4 m.
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Figura 1

Uma arte de arrasto pode ser dividida em três secções, de acordo com a sua configuração e função. O corpo da rede de
arrasto é sempre constituído por uma secção cónica, de comprimento frequentemente compreendido entre 10 e 40 m. A
boca é uma secção cilíndrica, normalmente confeccionada com uma ou duas peças de rede com um comprimento de
49,5 malhas, cujo comprimento estirado é compreendido entre 6 ou 12 m. O saco é igualmente uma secção cilíndrica,
frequentemente confeccionada com fio duplo, a fim de melhor resistir ao desgaste. O comprimento do saco é frequentemente de 49,5 malhas, ou seja, cerca de 6 metros, apesar de existirem sacos mais curtos (2 a 4 metros) nas embarcações
de menor dimensão. A parte situada por baixo do estropo do saco é designada por forca do saco.
Figura 2

A face da janela fica a uma distância de 4 malhas do estropo do cu do saco. Há 3,5 malhas em losango na face superior e
uma fila trançada à mão com 0,5 malhas de altura no estropo do cu do saco.
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Figura 3

Podem ser mantidos vinte por cento de malhas em losango na face superior ao longo de uma fila perpendicular que vai de
um cabo de porfio até ao outro. Por exemplo (ver figura), se a face superior tiver uma largura de 30 malhas abertas, 20 %
seriam 6 malhas. — que darão, pois, três malhas abertas em cada um dos dois lados da face da janela. Em consequência, a
largura da face da janela seria de 12 lados de malha (30 – 6 = 24 malhas em losango divididas por dois, ou seja 12 lados
de malha).
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Figura 4a

Configuração da face inferior, confeccionada com 49,5 malhas de altura.
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Figura 4b

Configuração da face superior, tamanho e posição da face da janela nos casos em que a janela de saída vai de um cabo de
porfio até ao outro.
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Figura 4c

Configuração da face superior no caso de serem mantidos 20 % das malhas em losango na face superior, repartidos
uniformemente pelos dois lados da janela.
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ANEXO VII
PARTE I
LIMITAÇÕES QUANTITATIVAS DAS LICENÇAS E DAS AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS DE PESCA APLICÁVEIS
AOS NAVIOS COMUNITÁRIOS QUE PESCAM NAS ÁGUAS DE PAÍSES TERCEIROS

Zona de pesca

Pescaria

Número
de licenças

Número máximo
de navios presentes
em qualquer momento

Águas norueguesas e
zona de pesca em
torno de Jan Mayen

Arenque, a norte de 62° 00' N

40

30

Águas das ilhas Faroé

Arenque, a norte de 62° 00' N

21

21

PARTE II
LIMITAÇÕES QUANTITATIVAS DAS LICENÇAS E DAS AUTORIZAÇÕES DE PESCA APLICÁVEIS AOS
NAVIOS DE PAÍSES TERCEIROS NAS ÁGUAS COMUNITÁRIAS

Estado de pavilhão

Pescaria

Número
de licenças

Número máximo
de navios presentes
em qualquer momento

Noruega

Arenque, a norte de 62° 00' N

10

10

Ilhas Faroé

Arenque, à norte de 62° 00' N

21

21
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REGULAMENTO (CE) N.o 2426/2001 DA COMISSÃO
de 12 de Dezembro 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 13 de Dezembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Dezembro 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 12 de Dezembro de 2001, que estabelece os valores forfetários de importação
para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
204
999
052
220
628
999
052
204
999
052
204
388
508
528
999
052
204
999

63,8
82,2
73,0
154,9
225,9
169,6
183,5
150,5
150,0
150,3
51,2
60,3
25,0
26,3
31,0
38,8
84,0
60,2
72,1

052
204
464
999
052
388
600
999
060
400
404
720
728
999
052
064
400
720
999

65,8
44,3
141,1
83,7
50,9
58,7
51,0
53,5
38,2
88,3
79,4
117,7
116,3
88,0
100,4
70,5
106,3
131,4
102,2

(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 2427/2001 DA COMISSÃO
de 12 de Dezembro de 2001
que fixa as restituições à exportação no sector das frutas e produtos hortícolas
a diferenciação da restituição, para um determinado
produto, em função do destino deste.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 911/2001 da Comissão (2), e, nomeadamente, o
n.o 3 do seu artigo 35.o,

(7)

O tomate, os limões, as laranjas e as maçãs das categorias extra, I e II das normas comuns de comercialização
podem ser actualmente objecto de exportações economicamente importantes.

(8)

A aplicação das regras acima referidas à situação actual
do mercado e às suas perspectivas de evolução, designadamente aos preços e cotações das frutas e produtos
hortícolas na Comunidade e no comércio internacional,
leva à fixação das restituições nos valores constantes no
anexo.

(9)

Nos termos do n.o 2 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, deve permitir-se a máxima eficácia de utilização dos recursos disponíveis, sem contudo criar qualquer discriminação entre os operadores interessados.
Nesta perspectiva, é conveniente velar por que os fluxos
comerciais anteriormente induzidos pelo regime das
restituições não sejam perturbados. Por esses motivos, e
dada a sazonalidade das exportações de frutas e
produtos hortícolas, importa fixar contingentes por
produto.

(10)

O Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (4), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 1502/2001 (5), estabeleceu a nomenclatura dos
produtos agrícolas para as restituições à exportação.

(11)

O Regulamento (CE) n.o 1291/2000 da Comissão (6),
estabeleceu normas comuns de execução do regime de
certificados de importação, de exportação e de prefixação para os produtos agrícolas.

(12)

Dada a situação do mercado e a fim de permitir a
utilização mais eficaz possível dos recursos disponíveis,
atendendo à estrutura das exportações da Comunidade, é
conveniente escolher o método mais adequado de restituições à exportação para certos produtos e certos
destinos e, por conseguinte, não fixar simultaneamente
para o período de exportações em causa restituições de
acordo com os sistemas A 1, A 2 e A 3 referidos no
artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1961/2001, que
estabelece normas de execução das restituições à exportação no sector das frutas e produtos hortícolas.

Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1961/2001 da Comissão (3),
estabelece as normas de execução das restituições à
exportação no sector das frutas e produtos hortícolas.

(2)

Nos termos do n.o 1 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, na medida do necessário para permitir uma
exportação economicamente importante, a diferença
entre os preços no comércio internacional dos produtos
referidos no mesmo artigo e os preços desses produtos
na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação.

(3)

Nos termos do n.o 4 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, a fixação das restituições deve ter em conta
a situação e as perspectivas de evolução, por um lado,
dos preços das frutas e produtos hortícolas no mercado
comunitário e das respectivas disponibilidades e, por
outro, dos preços praticados no mercado mundial.
Devem igualmente ser tidas em conta as despesas referidas na alínea b) do mesmo número, bem como o
aspecto económico das exportações previstas.

(4)

Nos termos do n.o 1 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, a fixação das restituições deve ter em conta
os limites decorrentes dos acordos concluídos em
conformidade com o artigo 300.o do Tratado.

(5)

Nos termos do n.o 5 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, os preços no mercado da Comunidade são
estabelecidos em função dos preços que se revelarem
mais favoráveis para efeitos de exportação. Os preços no
comércio internacional devem ser estabelecidos em
função dos preços e cotações referidos no segundo parágrafo do mesmo número.

(6)

A situação no comércio internacional ou as exigências
específicas de certos mercados podem tornar necessária

(1) JO L 297 de 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 129 de 11.5.2001, p. 3.
(3) JO L 268 de 9.10.2001, p. 8.

(4) JO L 366 de 24.12.1987, p. 1.
(5) JO L 199 de 24.7.2001, p. 13.
(6) JO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
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(13)

As quantidades previstas para os diversos produtos
devem ser repartidas de acordo com os diferentes
sistemas de concessão da restituição, atendendo nomeadamente ao seu grau de perecibilidade.

2.
Os certificados emitidos a título de ajuda alimentar, referidos no artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 não
são imputados às quantidades elegíveis referidas no anexo.

(14)

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

3.
Sem prejuízo da aplicação do disposto no n.o 6 do artigo
o
5. do Regulamento (CE) n.o 1961/2001, o período de eficácia
dos certificados de tipo A 2 e A 3 é de dois meses.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.

Artigo 2.o

o

1.
As restituições à exportação no sector das frutas e
produtos hortícolas são fixadas no anexo.

O presente regulamento entra em vigor em 8 de Janeiro de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão de 12 de Dezembro de 2001 que fixa as restituições à exportação no sector das
frutas e produtos hortícolas
Sistema

Código do produto

Destino

A1
Período de pedido
dos certificados
de 8.1 a 7.3.2002
Montante
das restituições
(EUR/t líquida)

Quantidade
prevista
(t)

A2
Período de pedido
dos certificados
de 8 a 9.1.2002
Montante
das restituições
(EUR/t líquida)

Quantidade
prevista
(t)

20

1 907

A3
Período de apresentação
das propostas
de 8 a 9.1.2002
Montante
das restituições
(EUR/t líquida)

Quantidade
prevista
(t)

B
Período de pedido
dos certificados
de 15.1 a 14.3.2002
Montante
das restituições
(EUR/t líquida)

Quantidade
prevista
(t)

20

3 527

0702 00 00 9100

F08

20

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

A00

37

37

43 768

37

84 191

0805 30 10 9100

A00

35

35

10 910

35

21 820

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F04, F09

20

20

4 520

20

5 613

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 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
F04 RAE Hong Kong, Singapura, Malásia, Sri Lanca, Indonésia, Tailândia, Taiwan, Papuásia-Nova Guiné, Laos, Camboja, Vietname, Japão, Uruguai,
Paraguai, Argentina, México e Costa Rica.
F08 Todos os destinos à excepção de: Eslováquia, Letónia, Lituânia e Bulgária.
F09 Noruega, Islândia, Gronelândia, Ilhas Faroé, Polónia, Hungria, Roménia, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Eslovénia, antiga República
jugoslava da Macedónia, República Federal da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro), Malta, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguizistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Usbequistão e Ucrânia, destinos a que se refere o artigo 36.o do
Regulamento (CE) n.o 800/1999 da Comissão, países e territórios de África à excepção da África do Sul, países da Península, Arábica [Arábia
Saudita, Barém, Catar, Omã, Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi, Dubai, Charja, Ajman, Umm al-Quaiwan, Ras al-Khaima e Fujaira), Kuwait e
Iémen], Síria, Irão e Jordânia, Bolívia, Brasil, Venezuela, Peru, Panamá, Equador e Colômbia.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2428/2001 DA COMISSÃO
de 12 de Dezembro de 2001
que fixa as restituições à exportação no sector das frutas de casca rija
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(8)

Em relação às outras frutas e produtos hortícolas, as
frutas de casca rija são produtos relativamente armazenáveis. Por consequência, uma fixação das restituições à
exportação com uma periodicidade mais longa é mais
adequada com vista a uma gestão racional do regime.

(9)

A aplicação das regras acima referidas à situação actual
do mercado e às suas perspectivas de evolução, designadamente aos preços e cotações das frutas e produtos
hortícolas na Comunidade e no comércio internacional,
leva à fixação das restituições nos valores constantes no
anexo.

(10)

Nos termos do n.o 2 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, deve permitir-se a máxima eficácia de utilização dos recursos disponíveis, sem contudo criar qualquer discriminação entre os operadores interessados.
Nesta perspectiva, é conveniente velar por que os fluxos
comerciais anteriormente induzidos pelo regime das
restituições não sejam perturbados. Por esses motivos, e
dada a sazonalidade das exportações de frutas e
produtos hortícolas, importa fixar contingentes por
produto.

(11)

O Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (4), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 2849/2000 (5), estabeleceu a nomenclatura dos
produtos agrícolas para as restituições à exportação.

(12)

O Regulamento (CE) n.o 1291/2000 da Comissão (6),
estabeleceu normas comuns de execução do regime de
certificados de importação, de exportação e de prefixação para os produtos agrícolas.

(13)

Dada a situação do mercado e a fim de permitir a
utilização mais eficaz possível dos recursos disponíveis,
atendendo à estrutura das exportações da Comunidade, é
conveniente escolher o método mais adequado de restituições à exportação para certos produtos e certos
destinos e, por conseguinte, não fixar simultaneamente
para o período de exportações em causa restituições de
acordo com os sistemas A1, A2 e A3 referidos no artigo
1.o do Regulamento (CE) n.o 1961/2001, que estabelece
normas de execução das restituições à exportação no
sector das frutas e produtos hortícolas.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 911/2001 da Comissão (2), e, nomeadamente, o
n.o 3 do seu artigo 35.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1961/2001 da Comissão (3),
estabelece as normas de execução das restituições à
exportação no sector das frutas e produtos hortícolas.

(2)

Nos termos do n.o 1 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, na medida do necessário para permitir uma
exportação economicamente importante, a diferença
entre os preços no comércio internacional dos produtos
referidos no mesmo artigo e os preços desses produtos
na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação.

(3)

Nos termos do n.o 4 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, a fixação das restituições deve ter em conta
a situação e as perspectivas de evolução, por um lado,
dos preços das frutas e produtos hortícolas no mercado
comunitário e das respectivas disponibilidades e, por
outro, dos preços praticados no mercado mundial.
Devem igualmente ser tidas em conta as despesas referidas na alínea b) do mesmo número, bem como o
aspecto económico das exportações previstas.

(4)

Nos termos do n.o 1 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, a fixação das restituições deve ter em conta
os limites decorrentes dos acordos concluídos em
conformidade com o artigo 300.o do Tratado.

(5)

Nos termos do n.o 5 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96, os preços no mercado da Comunidade são
estabelecidos em função dos preços que se revelarem
mais favoráveis para efeitos de exportação. Os preços no
comércio internacional devem ser estabelecidos em
função dos preços e cotações referidos no segundo parágrafo do mesmo número.

(6)

A situação no comércio internacional ou as exigências
específicas de certos mercados podem tornar necessária
a diferenciação da restituição, para um determinado
produto, em função do destino deste.

(14)

As quantidades previstas para os diversos produtos
devem ser repartidas de acordo com os diferentes
sistemas de concessão da restituição, atendendo nomeadamente ao seu grau de perecibilidade.

(7)

As amêndoas sem casca, as avelãs e as nozes com casca
podem ser actualmente objecto de exportações economicamente importantes.

(15)

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

(1) JO L 297 de 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 129 de 11.5.2001, p. 3.
(3) JO L 268 de 9.10.2001, p. 8.

(4) JO L 366 de 24.12.1987, p. 1.
(5) JO L 335 de 30.12.2000, p. 1.
(6) JO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

3.
Sem prejuízo da aplicação do disposto no n.o 6 do artigo
o
5. do Regulamento (CE) n.o 1961/2001, o período de eficácia
dos certificados de tipo A1 é de três meses.

1.
As restituições à exportação das frutas de casca rija são
fixadas no anexo do presente regulamento.
2.
Os certificados emitidos a título de ajuda alimentar, referidos no artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 não
são imputados às quantidades elegíveis referidas no anexo.

13.12.2001

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 8 de Janeiro de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 12 de Dezembro de 2001, que fixa as restituições à exportação das frutas de
casca rija

Sistema
Período de pedido dos certificados
Código do produto

A1
de 8.1 a 21.6.2002

Destino
Montante das
restituições
(EUR/t líquida)

NB:

Quantidade
prevista
(t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 752

0802 21 00 9000

A00

53

62

0802 22 00 9000

A00

103

3 764

0802 31 00 9000

A00

66

37

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 da Comissão (CE) n.o 2020/2001 (JO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
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REGULAMENTO (CE) N.o 2429/2001 DA COMISSÃO
de 12 de Dezembro de 2001
que altera o Regulamento (CE) n. 1623/2000 que fixa, no respeitante aos mecanismos de mercado,
as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do Conselho que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola, e o Regulamento (CE) n.o 442/2001 que abre a destilação de
crise referida no artigo 30.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do Conselho para os vinhos de
mesa em Portugal
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2826/
/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 33.o,
Considerando o seguinte:
Na sequência da abertura de uma destilação de crise em
Portugal durante a campanha vitivinícola de 2000/2001,
verificou-se uma necessidade suplementar de locais
públicos de armazenagem de álcool a entregar ao organismo de intervenção. Tal implicou a realização de
importantes trabalhos de adaptação que não puderam
ser terminados a tempo. Esta situação não permite que
os destiladores respeitem a data de entrega do álcool que
está prevista para até 30 de Novembro de 2001. Por
conseguinte, é conveniente prorrogar esta data de um
mês e tornar esta alteração aplicável a partir de 1 de
Dezembro de 2001.

(1)

No quadro do n.o 1 do artigo 62.o do Regulamento (CE)
n.o 1623/2000 da Comissão (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2047/
/2001 (4), a mencionada data diz respeito às prestações
vínicas. No quadro do n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 442/2001 da Comissão (5), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 1233/2001 (6), a data em causa
diz respeito ao álcool resultante dessa destilação.

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Ao n.o 1 do artigo 62.o do Regulamento (CE) n.o 1623/
/2000, é aditado o seguinte parágrafo:
«Em derrogação ao primeiro parágrafo, no que respeita a
Portugal e à campanha de 2000/2001, o destilador pode
entregar o produto com um título alcoométrico não inferior a 92 % vol ao organismo de intervenção até ao dia 31
de Dezembro seguinte à campanha em causa.».
2.
O n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 442/2001
passa a ter a seguinte redacção:
«3.
As entregas dos vinhos na destilaria devem ser efectuadas até 20 de Julho de 2001. O álcool produzido deve
ser entregue ao organismo de intervenção até 31 de
Dezembro de 2001.».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de Dezembro de 2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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L
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179 de 14.7.1999, p. 1.
328 de 23.12.2000, p. 2.
194 de 31.7.2000, p. 45.
276 de 19.10.2001, p. 15.
63 de 3.3.2001, p. 52.
168 de 23.6.2001, p. 11.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2430/2001 DA COMISSÃO
de 12 de Dezembro de 2001
que completa o anexo do Regulamento (CE) n.o 2301/97 relativo à inscrição de determinadas
denominações no registo dos certificados de especificidade previsto no Regulamento (CEE)
n.o 2082/92 do Conselho relativo aos certificados de especificidade dos produtos agrícolas e de
géneros alimentícios
artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o 2082/92,
enquanto especialidade tradicional garantida.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2082/92 do
Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo aos certificados de
especificidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (1) e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 9.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o artigo 7.o do Regulamento
(CEE) n.o 2082/92, a Suécia transmitiu à Comissão um
pedido de registo do nome «Falukorv» para efeitos de
certificado de especificidade.

(2)

Os nomes registados beneficiam, nomeadamente, da
menção «especialidade tradicional garantida» que lhes
está reservada.

(3)

Após publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (2) do nome que consta do anexo do presente regulamento, foi notificada à Comissão uma declaração de
oposição, na acepção do artigo 8.o do referido regulamento.

(4)

Consequentemente, o nome em anexo merece ser
inscrito no registo dos certificados de especificidade e ser
protegido no plano comunitário, em virtude do n.o 2 do

(5)

O anexo do presente regulamento completa o anexo do
Regulamento (CE) n.o 2301/97 da Comissão (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1482/2000 (4),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo do Regulamento (CE) n.o 2301/97 é completado pelo
nome constante do anexo do presente regulamento, o qual é
inscrito no registo dos certificados de especificidade, nos
termos do n.o 1 do artigo 9.o do Regulamento (CEE) n.o 2082/
/92.
O referido nome será protegido de acordo com o n.o 2 do
artigo 13.o do citado regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 208 de 24.7.1992, p. 9.
(2) JO C 78 de 10.3.2001, p. 16.

(3) JO L 319 de 21.11.1997, p. 8.
(4) JO L 167 de 7.7.2000, p. 8.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2431/2001 DA COMISSÃO
de 12 de Dezembro de 2001
que fixa as restituições à exportação de azeite
os custos de exportação dos produtos neste último
mercado.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento n.o 136/66/CEE do Conselho,
de 22 de Setembro de 1966, que estabelece uma organização
comum de mercado no sector das matérias gordas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1513/2001 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 3.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Nos termos do artigo 3.o do Regulamento n.o 136/
/66/CEE, quando o preço na Comunidade for superior às
cotações mundiais, a diferença entre esses preços pode
ser coberta por uma restituição à exportação de azeite
para países terceiros.

(2)

As modalidades relativas à fixação e concessão da restituição à exportação de azeite se determinaram no Regulamento (CEE) n.o 616/72 da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n.o
2962/77 (4).

(3)

Nos termos do n.o 3 do artigo 3.o do Regulamento n.o
136/66/CEE, a restituição deve ser a mesma em relação
a toda a Comunidade.

(4)

Nos termos do n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento n.o
136/66/CEE, a restituição para o azeite deve ser fixada
tendo em consideração a situação e as perspectivas de
evolução, no mercado da Comunidade, dos preços do
azeite e das disponibilidades, bem como os preços do
azeite no mercado mundial. Todavia, no caso de a
situação do mercado mundial não permitir determinar
as cotações mais favoráveis do azeite, pode ter-se em
consideração o preço, nesse mercado, dos principais
óleos vegetais concorrenciais e a diferença verificada,
durante um período representativo, entre esse preço e o
do azeite. O montante da restituição não pode ser superior à diferença existente entre o preço do azeite na
Comunidade e o preço do azeite no mercado mundial,
ajustado, quando for caso disso, de modo a ter em conta

(5)

Nos termos do n.o 3, terceiro parágrafo da alínea b), do
artigo 3.o do Regulamento n.o 136/66/CEE, pode ser
decidido que a restituição seja fixada por concurso. O
concurso incide sobre o montante da restituição e pode
ser limitado a determinados países de destino, bem
como a determinadas quantidades, qualidades e formas
de apresentação.

(6)

Em conformidade com o n.o 3, segundo parágrafo do
artigo 3.o do Regulamento n.o 136/66/CEE, as restituições relativas ao azeite podem ser fixadas em níveis
diferentes consoante o destino quando a situação do
mercado mundial ou as exigências específicas de certos
mercados o exigem.

(7)

As restituições devem ser fixadas pelo menos uma vez
por mês. Em caso de necessidade, podem ser alteradas
no intervalo.

(8)

A aplicação dessas modalidades à situação actual dos
mercados no sector do azeite, nomeadamente ao preço
desse produto na Comunidade e nos mercados dos
países terceiros, leva a que se fixe a restituição nos
montantes constantes do anexo.

(9)

O Comité de Gestão das Matérias Gordas não emitiu
qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo seu
presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos no n.o 2,
alínea c), do artigo 1.o do Regulamento n.o 136/66/CEE são
fixadas nos montantes constantes do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 13 de Dezembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 12 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
L 201 de 26.7.2001, p. 4.
L 78 de 31.3.1972, p. 1.
L 348 de 30.12.1977, p. 53.
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ANEXO
do regulamento da Comissão de 12 de Dezembro de 2001, que fixa as restituições à exportação de azeite
Código do produto

Destino

Unidade de medida

Montante das restituições

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

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 da Comissão (CE) n.o 2032/2000 (JO L 243 de
28.9.2000, p. 14).
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU

COMITÉ PERMANENTE DOS ESTADOS DA EFTA

DECISÃO DO COMITÉ PERMANENTE DOS ESTADOS DA EFTA
N.o 1/2001/CP
de 24 de Janeiro de 2001
que altera o Regulamento Interno do Comité Permanente dos Estados da EFTA
O COMITÉ PERMANENTE DOS ESTADOS DA EFTA,

Tendo em conta o Acordo que cria o Comité Permanente dos Estados da EFTA, tal como adaptado pelo
Protocolo que adapta o Acordo que cria o Comité Permanente dos Estados da EFTA, a seguir designado
«acordo» e, nomeadamente, o seu artigo 7.o,
Tendo em conta a Decisão do Comité Permanente dos Estados da EFTA n.o 2/95/CP, de 18 de Maio de
1995, que altera o Regulamento Interno do Comité Permanente dos Estados da EFTA,
Considerando que os Estados da EFTA acordaram em alterar o Regulamento Interno do Comité Permanente
no que se refere à presidência dos subcomités e dos grupos de trabalho,

DECIDE:

Artigo 1.o
A Decisão do Comité Permanente n.o 1/94/CP (Regulamento Interno) é alterada da seguinte forma:
1. É aditado a seguinte frase ao n.o 2 do artigo 19.o:
«, na sequência de uma proposta escrita apresentada atempadamente por um Estado EFTA ao Presidente
do Comité Permanente.»
2. São aditados os seguintes números ao artigo 20.o:
«2.
O presidente de cada grupo de trabalho será nomeado pelo subcomité relevante, na sequência de
uma proposta escrita apresentada atempadamente pelo grupo de trabalho ao presidente do subcomité
em causa.».
3. O actual texto do artigo 20.o passa a constituir o seu n.o 1.
Artigo 2.o
A presente decisão tem efeitos imediatos.
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Artigo 3.o
A presente decisão será publicada na secção do EEE e no suplemento do EEE do Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 2001.
Pelo Comité Permanente
O Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

