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REGULAMENTO (CE) N.o 2502/2001 DA COMISSÃO
de 20 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 21 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 20 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 20 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
063
204
212
999
052
212
220
628
999
052
204
999
052
204
208
388
508
999
052
204
999

72,2
85,0
84,6
110,1
88,0
152,7
95,2
167,5
207,8
155,8
166,4
206,9
186,7
72,6
59,6
60,3
23,9
33,0
49,9
81,4
73,1
77,3

052
204
464
624
999
052
528
600
999
052
060
400
404
720
999
052
064
400
512
720
999

68,4
62,9
95,1
85,2
77,9
49,9
23,1
53,5
42,2
75,0
38,2
88,3
93,7
115,3
82,1
97,2
64,5
88,9
71,2
126,5
89,7

(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 2503/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para o vigésimo
primeiro concurso público parcial efectuado no âmbito do concurso público permanente referido
no Regulamento (CE) n.o 1430/2001
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Após exame das ofertas, é conveniente adoptar, para o
vigésimo primeiro concurso público parcial, as disposições referidas no artigo 1.o

(4)

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 contra 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 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Por força do Regulamento (CE) n.o 1430/2001 da
Comissão, de 13 de Julho de 2001, respeitante a um
concurso público permanente para a determinação de
direitos niveladores e/ou de restituições à exportação de
açúcar branco (2), procedeu-se a concursos públicos
parciais para a exportação desse açúcar.
Nos termos do n.o 1 do artigo 9.o do Regulamento (CE)
n.o 1430/2001, é fixado um montante máximo da restituição à exportação, eventualmente, para o concurso
público parcial em causa, tendo em conta, nomeadamente, a situação e a evolução previsível do mercado do
açúcar na Comunidade e no mercado mundial.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para o vigésimo primeiro concurso público parcial de açúcar
branco, efectuado no âmbito do Regulamento (CE) n.o 1430/
/2001, o montante máximo da restituição à exportação é
fixado em 42,987 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 192 de 14.7.2001, p. 3.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2504/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação
dos melaços no sector do açúcar
rados não representativos da tendência efectiva do
mercado devem igualmente ser excluídos.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(5)

A fim de se obterem dados comparáveis relativos ao
melaço da qualidade-tipo, é necessário, consoante a
qualidade do melaço objecto de oferta, aumentar ou
diminuir os preços em função dos resultados obtidos
mediante aplicação do artigo 6.o do Regulamento (CEE)
n.o 785/68.

(6)

Um preço representativo pode ser excepcionalmente
mantido a um nível constante durante um período limitado se o preço de oferta que serviu de base para o
estabelecimento anterior do preço representativo não
tiver chegado ao conhecimento da Comissão e se os
preços de oferta disponíveis, afigurando-se insuficientemente representativos da tendência efectiva do mercado,
implicarem alterações bruscas e consideráveis do preço
representativo.

(7)

Quando o preço de desencadeamento relativo ao
produto em causa e o preço representativo forem diferentes, devem ser fixados direitos de importação adicionais nas condições referidas no artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95. No caso de suspensão dos
direitos de importação em aplicação do artigo 5.o do
Regulamento (CE) n.o 1422/95, devem ser fixados
montantes específicos para esses direitos.

(8)

A aplicação dessas disposições conduz à fixação dos
preços representativos e dos direitos adicionais de
importação dos produtos em causa conforme indicado
no anexo do presente regulamento.

(9)

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

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),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1422/95 da Comissão,
de 23 de Junho de 1995, que estabelece as regras de aplicação
relativas à importação de melaços no sector do açúcar e que
altera o Regulamento (CEE) n.o 785/68 (2), e, nomeadamente, o
n.o 2 do seu artigo 1.o e o n.o 1 do seu artigo 3.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

O Regulamento (CE) n.o 1422/95 prevê que o preço CIF
de importação do melaço, a seguir designado «preço
representativo», é estabelecido em conformidade com o
Regulamento (CEE) n.o 785/68 da Comissão (3); este
preço se entende fixado para a qualidade-tipo definida
no artigo 1.o do citado regulamento.
O preço representativo do melaço é calculado relativamente a um local de passagem da fronteira da Comunidade, que é Amesterdão; esse preço deve ser calculado a
partir das possibilidades de compra mais favoráveis no
mercado mundial estabelecidas com base nas cotações
ou preços desse mercado ajustados em função das eventuais diferenças de qualidade relativamente à qualidade-tipo. A qualidade-tipo do melaço foi definida pelo
Regulamento (CEE) n.o 785/68.
Para a determinação das possibilidades de compra mais
favoráveis no mercado mundial, devem ser tidas em
conta todas as informações relativas às ofertas feitas no
mercado mundial, aos preços registados nos mercados
importantes de países terceiros e às operações de venda
concluídas no âmbito do comércio internacional, de que
a Comissão tem conhecimento, quer através dos
Estados-Membros quer pelos seus próprios meios.
Aquando dessa determinação, se pode tomar por base,
nos termos do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o
785/68, uma média de vários preços, desde que essa
média possa ser considerada representativa da tendência
efectiva do mercado.
Aquelas informações não são tidas em conta quando a
mercadoria não tiver qualidade sã, leal e comerciável ou
quando o preço de oferta indicado apenas se referir a
uma pequena quantidade não representativa do
mercado; os preços de oferta que possam ser conside-

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 141 de 24.6.1995, p. 12.
(3) JO L 145 de 27.6.1968, p. 12.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os preços representativos e os direitos adicionais aplicáveis na
importação dos produtos referidos no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95 são fixados conforme indicado no
anexo.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 de Dezembro 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 20 de Dezembro de 2001, que fixa os preços representativos e os montantes
dos direitos adicionais à importação dos melaços no sector do açúcar
(em EUR)
Montante do direito
a aplicar na importação
devido à suspensão
referida no artigo 5.o do
Regulamento (CE) n.o 1422/95
por 100 kg líquido
do produto em causa (2)

Montante do preço
representativo
por 100 kg líquido
do produto em causa

Montante do direito
adicional
por 100 kg líquido
do produto em causa

1703 10 00 (1)

8,75

—

0

1703 90 00 (1)

13,23

—

0

Código NC

(1) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 785/68, alterado.
(2) Este montante substitui, nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95, a taxa dos direitos da pauta aduaneira comum fixada
para esses produtos.

L 339/6

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

21.12.2001

REGULAMENTO (CE) N.o 2505/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro 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 2437/2001 da Comissão (2).

(2)

A aplicação das modalidades estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 2437/2001 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 2437/2001, são modificadas de acordo com os
montantes referidos no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 329 de 14.12.2001, p. 11.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 20 de Dezembro de 2001, que 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

36,73
36,73
36,73
36,73

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

0,3993
39,93
39,93
39,93
0,3993

(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 28.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 2506/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação de
determinados produtos do sector da carne de suíno apresentados em Dezembro de 2001 ao abrigo
do regime previsto no Regulamento (CE) n.o 774/94 do Conselho relativo à abertura e modo de
gestão de determinados contingentes pautais comunitários de carne de suíno e outros produtos
agrícolas
produtos que estejam em regra com todas as disposições
veterinárias actualmente em vigor na Comunidade,

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1432/94 da Comissão,
de 22 de Junho de 1994, que estabelece as normas de
execução, no sector da carne de suíno, do regime de importação previsto no Regulamento (CE) n.o 774/94 do Conselho
relativo à abertura e modo de gestão de determinados contingentes pautais comunitários de carne de suíno e outros
produtos agrícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1006/2001 (2), e, nomeadamente, o
n.o 4 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)
(3)

Os pedidos de certificados de importação apresentados
para o primeiro trimestre de 2002 totalizam quantidades
inferiores às quantidades disponíveis, podendo, em
consequência, ser inteiramente satisfeitos.
É conveniente determinar a quantidade disponível para o
período seguinte.
É oportuno chamar a atenção dos operadores sobre o
facto de os certificados só poderem ser utilizados para

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2002, apresentados
ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1432/94 são aceites como
referido no anexo I.
2.
Para o período de 1 de Abril a 30 de Junho de 2002,
podem ser apresentados pedidos, nos termos do Regulamento
(CE) n.o 1432/94, de certificados de importação em relação às
quantidades totais constantes do anexo II.
3.
Os certificados só podem ser utilizados para produtos
que estejam em regra com todas as disposições veterinárias
actualmente em vigor na Comunidade.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 156 de 23.6.1994, p. 14.
(2) JO L 140 de 24.5.2001, p. 13.
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ANEXO I

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados
para o período de 1 de Janeiro a
31 de Março de 2002

1

100,00

ANEXO II
(em t)
Grupo

1

Quantidade total disponível
para o período
de 1 de Abril a 30 de Junho de 2002

3 452
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REGULAMENTO (CE) N.o 2507/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação de
determinados produtos do sector da carne de suíno apresentados em Dezembro de 2001 ao abrigo
do regime previsto no acordo concluído pela Comunidade com a Eslovénia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 571/97 da Comissão,
de 26 de Março de 1997, que estabelece as normas de
execução, no sector da carne de suíno, do regime previsto no
acordo provisório entre a Comunidade, por um lado, e a
Eslovénia, por outro (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1006/2001 (2), e, nomeadamente, o
n.o 4 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Os pedidos de certificados de importação apresentados
para o primeiro trimestre de 2002 totalizam quantidades
inferiores às disponíveis, podendo, em consequência, ser
inteiramente satisfeitos.

(2)

É conveniente determinar o excedente que se adiciona à
quantidade disponível para o período seguinte.

(3)

É oportuno chamar a atenção dos operadores sobre o
facto de os certificados só poderem ser utilizados para
produtos que estejam em regra com todas as disposições
veterinárias actualmente em vigor na Comunidade,

Artigo 1.o
1.
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2002, apresentados
ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 571/97, são aceites como
referido no anexo I.
2.
Para o período de 1 de Abril a 30 de Junho de 2002,
podem ser apresentados pedidos, nos termos do Regulamento
(CE) n.o 571/97, de certificados de importação em relação às
quantidades totais constantes do anexo II.
3.
Os certificados só podem ser utilizados para produtos
que estejam em regra com todas as disposições veterinárias
actualmente em vigor na Comunidade.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 85 de 27.3.1997, p. 56.
(2) JO L 140 de 24.5.2001, p. 13.
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ANEXO I

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados
para o período de 1 de Janeiro a
31 de Março de 2002

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

ANEXO II
(em t)
Grupo

Quantidade total disponível
para o período
de 1 de Abril a 30 de Junho de 2002

23
24
25
26

192,4
65,9
66,1
444,5
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REGULAMENTO (CE) N.o 2508/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que determina em que medida podem ser aceites
determinados produtos do sector da carne de suíno
do regime previsto nos acordos concluídos pela
República da Hungria, a República Checa,

os pedidos de certificados de importação de
apresentados em Dezembro de 2001 ao abrigo
Comunidade com a República da Polónia, a
a Eslováquia, a Bulgária e a Roménia
produtos que estejam em regra com todas as disposições
veterinárias actualmente em vigor na Comunidade,

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1898/97 da Comissão,
de 29 de Setembro de 1997, que estabelece as regras de
execução, no sector da carne de suíno, do regime previsto pelos
Regulamentos (CE) n.o 1727/2000, (CE) n.o 2290/2000, (CE)
n.o 2433/2000, (CE) n.o 2434/2000, (CE) n.o 2435/2000 e (CE)
n.o 2851/2000 do Conselho e que revoga os Regulamentos
(CEE) n.o 2698/93 e (CE) n.o 1590/94 (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1006/2001 (2), e, nomeadamente, o n.o 5 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)
(3)

Os pedidos de certificados de importação apresentados
para o primeiro trimestre de 2002 totalizam quantidades
inferiores às disponíveis, podendo, em consequência, ser
inteiramente satisfeitos.
É conveniente determinar o excedente que se adiciona à
quantidade disponível para o período seguinte.
É oportuno chamar a atenção dos operadores sobre o
facto de os certificados só poderem ser utilizados para

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2002, apresentados
ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1898/97, são aceites como
referido no anexo I.
2.
Para o período de 1 de Abril a 30 de Junho de 2002,
podem ser apresentados pedidos, nos termos do Regulamento
(CE) n.o 1898/97, de certificados de importação em relação às
quantidades totais constantes do anexo II.
3.
Os certificados só podem ser utilizados para produtos
que estejam em regra com todas as disposições veterinárias
actualmente em vigor na Comunidade.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 267 de 30.9.1997, p. 58.
(2) JO L 140 de 24.5.2001, p. 13.
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ANEXO I

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados
para o período de 1 de Janeiro a
31 de Março 2002

1
2
3
4
H1
7
8
9
T1
T2
T3
S1
S2
B1
15
16
17

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

ANEXO II

(em t)
Grupo

Quantidade total disponível para o período de
1 de Abril a 30 de Junho de 2002

1

6 038,85

2

428,7

3

931,5

4

23 844,2

H1

2 240,0

7

13 656,8

8

1 750,0

9

32 659,6

T1

1 500,0

T2

11 392,0

T3

2 981,0

S1

2 300,0

S2

162,1

B1

2 000,0

15

1 125,0

16

2 000,0

17

15 625,0
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REGULAMENTO (CE) N.o 2509/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que determina a quantidade disponível de determinados produtos do sector da carne de suíno, para
o segundo trimestre de 2002, no âmbito do regime previsto nos acordos de comércio livre entre a
Comunidade, por um lado, e a Letónia, a Lituânia e a Estónia, por outro
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2305/95 da Comissão,
de 29 de Setembro de 1995, que estabelece as normas de
execução, no sector da carne de suíno, do regime previsto nos
acordos de comércio livre entre a Comunidade, por um lado, e
a Letónia, a Lituânia e a Estónia, por outro (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1006/
/2001 (2), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 4.o,

2002, as quantidades transitadas do período compreendido
entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 2002,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A quantidade disponível, nos termos do Regulamento (CE)
n.o 2305/95, para o período compreendido entre 1 de Abril e
30 de Junho de 2002 é indicada em anexo.

Considerando o seguinte:
A fim de assegurar a repartição das quantidades disponíveis, é
conveniente adicionar às quantidades disponíveis, relativamente
ao período compreendido entre 1 de Abril e 30 de Junho de

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO

(em t)

(1) JO L 233 de 30.9.1995, p. 45.
(2) JO L 140 de 24.5.2001, p. 13.

Grupo

Quantidade total disponível
para o período
de 1 de Abril a 30 de Junho de 2002

18
L1
19
20
21
22

1 650,0
330,0
1 375,0
165,0
1 625,0
780,0
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REGULAMENTO (CE) N.o 2510/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação
apresentados em Dezembro de 2001 ao abrigo dos contingentes pautais de importação para
determinados produtos no sector da carne de suíno, para o período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Março de 2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1486/95 da Comissão,
de 28 de Junho de 1995, relativo à abertura e modo de gestão
dos contingentes pautais de importação no sector da carne de
suíno (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1006/2001 (2), e, nomeadamente, o n.o 5 do seu
artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Os pedidos de certificados de importação apresentados
para o primeiro trimestre de 2002 totalizam quantidades
inferiores às disponíveis, podendo, em consequência, ser
inteiramente satisfeitos.
É conveniente determinar o excedente que se adiciona à
quantidade disponível para o período seguinte,

Artigo 1.o
1.
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2002, apresentados
ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1486/95 são aceites como
referido no anexo I.
2.
Para o período de 1 de Abril a 30 de Junho de 2002,
podem ser apresentados pedidos, nos termos do Regulamento
(CE) n.o 1486/95, de certificados de importação em relação às
quantidades totais constantes do anexo II.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 145 de 29.6.1995, p. 58.
(2) JO L 140 de 24.5.2001, p. 13.
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ANEXO I

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados
para o período de 1 de Janeiro a
31 de Março de 2002

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

ANEXO II

(em t)

Grupo

Quantidade total disponível
para o período
de 1 de Abril a
30 de Junho de 2002

G2

31 568,0

G3

4 231,0

G4

2 717,5

G5

6 096,5

G6

15 000,0

G7

5 280,0
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REGULAMENTO (CE) N.o 2511/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que altera o Regulamento (CE) n. 32/2000 do Conselho a fim de prorrogar os contingentes pautais
comunitários para os produtos manufacturados de juta e de fibras de coco
o

pelos Regulamentos do Conselho (CE) n.o 764/96 (2),
alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1401/98 (3) e (CE)
n.o 32/2000. O SPG será prorrogado até 31 de
Dezembro de 2004 por regulamento do Conselho,
sendo, por conseguinte, necessário prorrogar igualmente
o regime para os produtos manufacturados de juta e de
fibra de coco até 31 de Dezembro de 2004.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em vista o Regulamento (CE) n.o 32/2000 do Conselho,
de 17 de Dezembro de 1999, relativo à abertura e modo de
gestão de contingentes pautais comunitários consolidados no
GATT e de outros contingentes pautais comunitários, à definição das modalidades de correcção ou de adaptação dos referidos contingentes e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1808/
/95 (1) e, nomeadamente, o parágrafo 1, do segundo travessão,
da alínea b), do seu artigo 9.o,

(3)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité do Código
Aduaneiro,

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Em conformidade com a oferta da Comunidade no
âmbito da Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e para o Desenvolvimento (CNUCED) e paralelamente ao seu regime de preferências pautais generalizadas (SPG), desde 1971, a Comunidade abriu, para os
produtos manufacturados de juta e de fibras de coco
originários de determinados países em vias de desenvolvimento, preferências pautais que consistem numa
redução progressiva dos direitos da pauta aduaneira
comum e, desde 1978 até 31 de Dezembro de 1994,
numa suspensão total destes direitos.
Desde a entrada em vigor, em 1 de Janeiro de 1995, do
novo SPG, a Comunidade procedeu — de forma autónoma, à margem do GATT — à abertura de contingentes pautais comunitários para produtos manufacturados de juta e de fibras de coco com direito nulo em
determinadas quantidades até 31 de Dezembro de 2001

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
No anexo III do Regulamento (CE) n.o 32/2000, para os
números de ordem 09.0107, 09.0109 e 09.0111, na quinta
coluna «Período de contingentamento» as menções «de
1.1.2000 a 31.12.2000 e de 1.1.2001 a 31.12.2001» são
substituídas pelas seguintes menções: «de 1.1.2002 a
31.12.2002, de 1.1.2003 a 31.12.2003 e de 1.1.2004 a
31.12.2004».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão

(1) JO L 5 de 8.1.2000, p. 1.

(2) JO L 104 de 27.4.1996, p. 1.
(3) JO L 188 de 2.7.1998, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2512/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que abre, no âmbito da destilação prevista no artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do
Conselho, uma segunda fase para a campanha vitivinícola de 2001/2002
capacidades actuais de absorção do sector do álcool de
boca e às possibilidades orçamentais, é conveniente abrir
uma segunda fase de 3 milhões de hectolitros para essa
destilação.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2826/
/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 33.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1623/2000 da
Comissão, de 25 de Julho de 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 (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2047/
/2001 (4), e, nomeadamente o seu artigo 63.o,
Considerando o seguinte:
O terceiro parágrafo do n.o 1 do artigo 63.o do Regulamento (CE) n.o 1623/2000 prevê que, para a campanha
vitivinícola de 2001/2002, a destilação do vinho em
álcool de boca seja aberta em duas ou mais fases. Foi
aberta uma primeira fase de 7 milhões de hectolitros de
vinho de mesa para o período compreendido entre 16
de Outubro e 15 de Novembro de 2001. Atendendo às

(1)

(2)

O Comité de Gestão dos Vinhos não emitiu qualquer
parecer no prazo fixado pelo seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para a campanha de 2001/2002, é aberto um segundo período,
compreendido entre 1 e 31 de Janeiro de 2002, da destilação
prevista no artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999. A
quantidade máxima para a qual podem ser assinados os
contratos ou as declarações previstos no artigo 65.o do Regulamento (CE) n.o 1623/2000 é de 3 milhões de hectolitros.
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 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

179
328
194
276

de
de
de
de

14.7.1999, p. 1.
23.12.2000, p. 2.
31.7.2000, p. 45.
19.10.2001, p. 15.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2513/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que estabelece normas de execução para a importação de açúcar em bruto de cana destinado a
refinação ao abrigo de contingentes pautais no âmbito de acordos preferenciais
da análise ou refinação do açúcar em bruto. A aplicação
do artigo 50.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 da
Comissão, de 9 de Junho de 2000, que estabelece
normas comuns de execução do regime de certificados
de importação, de exportação e de prefixação para os
produtos agrícolas (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 2299/2001 (4), teria
consequências excessivamente pesadas, do ponto de
vista económico, para os operadores. Não se afigura,
portanto, justificado não aplicar o regime preferencial às
quantidades importadas a título da tolerância. As quantidades importadas e essas entregas parciais não podem,
porém, conduzir a uma superação das necessidades
máximas atribuídas a cada Estado-Membro refinador.
Há, pois, que derrogar do artigo 50.o do Regulamento
(CE) n.o 1291/2000.

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 6 do seu artigo 39.o e o segundo parágrafo do seu
artigo 41.o,

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

(3)

O artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 estabelece que, durante as campanhas de comercialização de
2001/2002 a 2005/2006 e com vista a um abastecimento adequado das refinarias comunitárias, seja
cobrado um direito reduzido especial na importação de
açúcar em bruto de cana originário de Estados com os
quais a Comunidade tenha celebrado acordos de fornecimento em condições preferenciais. Até ao momento, tais
acordos foram celebrados, através da Decisão 2001/
/870/CE do Conselho (2), por um lado, com os Estados
da África, das Caraíbas e do Pacífico (países ACP) partes
no Protocolo n.o 3, relativo ao açúcar ACP, do anexo V
ao acordo de parceria ACP-CE e, por outro, com a
República da Índia. Há, portanto, que adoptar as normas
de execução respeitantes ao regime de direitos especiais
resultante desses acordos.

As quantidades de açúcar preferencial especial a
importar são determinadas em conformidade com o
referido artigo 39.o com base numa estimativa comunitária anual. Se essa estimativa revelar a necessidade de
importar açúcar em bruto, haverá, portanto, que abrir,
para a totalidade ou parte da campanha de comercialização em causa, um contingente pautal a direito reduzido especial que permita satisfazer as necessidades das
refinarias comunitárias, respeitando os limites fixados no
mesmo artigo 39.o e as condições previstas nos acordos
em questão, nomeadamente um direito reduzido especial
zero.

Nesse regime preferencial, quando das entregas parciais
de açúcar em bruto, a quantidade importada em valor de
açúcar branco só pode ser, de facto, determinada depois

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 325 de 8.12.2001, p. 21.

(4)

Devido ao facto de as necessidades máximas das refinarias terem sido fixadas por Estado-Membro e à necessidade, daí decorrente, de controlar, o melhor possível, a
repartição das quantidades de açúcar em bruto a
importar, é conveniente prever que os refinadores sejam
os únicos beneficiários da emissão de certificados de
importação em causa, sendo estes passíveis de cessão
entre refinadores. A emissão de um certificado de importação obriga à importação e refinação da quantidade em
causa nos prazos requeridos, sob pena da sanção referida
no n.o 4 do artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001.

(5)

Podem verificar-se atrasos imprevisíveis entre o carregamento de uma quantidade de açúcar em bruto preferencial especial e a entrega da mesma. É, portanto, conveniente admitir uma certa tolerância, a fim de ter em conta
esses atrasos. É também conveniente prever uma certa
tolerância em matéria de prazo de refinação.

(6)

A prova de origem do açúcar em bruto importado pode
ser feita mediante a apresentação dos documentos
previstos para o efeito no Regulamento (CEE) n.o 2782/
/76 da Comissão, de 17 de Novembro de 1976, que
estabelece as modalidades de aplicação para a importação dos açúcares preferenciais (5), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2665/98 (6).

(7)

Dada a especificidade das importações em causa, é
necessário prever certas derrogações do Regulamento
(CE) n.o 1464/95 da Comissão, de 27 de Junho de 1995,
que estabelece regras especiais de aplicação do regime
dos certificados de importação e de exportação no sector
do açúcar (7), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1148/98 (8).

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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24.6.2000, p. 1.
27.11.2001, p. 19.
18.11.1976, p. 13.
11.12.1998, p. 20.
28.6.1995, p. 14.
3.6.1998, p. 38.
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(9)

(10)
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O Regulamento (CE) n.o 1916/95 da Comissão, de 2 de
Agosto de 1995, que estabelece normas de execução
para a importação de açúcar em bruto destinado à refinação ao abrigo de contingentes pautais no âmbito de
acordos preferenciais (1), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2664/98 (2), deve
ser alterado em conformidade. Por razões de clareza e
racionalidade, deve ser substituído pelo presente regulamento.
Dado que os acordos celebrados através da Decisão
2001/870/CE cobrem o período compreendido entre 1
de Julho de 2001 e 30 de Junho de 2006, as medidas do
presente regulamento devem aplicar-se com efeitos
retroactivos a 1 de Julho de 2001.
As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Açúcar,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

21.12.2001

deradas entregues a título dos contingentes referidos no n.o 2
do presente artigo.

Artigo 3.o
1.
Os certificados de importação só podem ser emitidos até
ao limite dos contingentes referidos no n.o 2 do artigo 2.o Os
certificados serão emitidos pelos Estados-Membros referidos no
n.o 2 do artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 em
benefício, exclusivamente, dos refinadores que importarem
com vista a suprir as necessidades das suas refinarias, na
acepção do n.o 4 do artigo 7.o do mesmo regulamento.
Todavia, os certificados em causa podem ser cedidos entre
refinadores, na acepção do referido n.o 4 do artigo 7.o As
obrigações de importação e refinação não serão transmissíveis,
mantendo-se aplicável o disposto no artigo 9.o do Regulamento
(CE) n.o 1291/2000 da Comissão.
2.
Os Estados-Membros em causa só emitirão certificados
até ao limite das necessidades de importação de açúcar preferencial especial eventualmente fixadas para as refinarias
situadas no seu próprio território.

Artigo 1.o

Artigo 4.o

O presente regulamento estabelece normas de execução do
regime de direitos especiais previsto no artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 para a importação de açúcar em
bruto de cana originário dos Estados referidos no n.o 1 do
mesmo artigo em virtude de acordos com esses Estados.

Em derrogação do n.o 1 do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o
1464/95, e sem prejuízo do n.o 1 do artigo 8.o do presente
regulamento, os certificados de importação serão válidos a
partir da data de emissão dos mesmos e até ao final da
campanha de comercialização a título da qual forem emitidos.

Artigo 2.o

Artigo 5.o

1.
Para as campanhas de comercialização de 2001/2002 a
2005/2006 referidas no n.o 1 do artigo 38.o do Regulamento
(CE) n.o 1260/2001, as quantidades em défice referidas no n.o
3, segundo parágrafo, do artigo 39.o do mesmo regulamento
são fixadas, por campanha ou parte de campanha de comercialização, com base numa estimativa comunitária do abastecimento em açúcar em bruto.

1.
O pedido de certificado de importação será apresentado
pelo refinador ao organismo competente do Estado-Membro de
importação em causa.

O consumo directo registado a tomar em consideração para a
elaboração dessa estimativa não pode exceder o limite estabelecido para o mesmo no referido n.o 3 do artigo 39.o
2.
As quantidades em défice serão importadas através da
abertura de contingentes pautais a direito zero, a acordar com
os Estados referidos no n.o 1 do artigo 39.o do Regulamento
(CE) n.o 1260/2001. Essas quantidades podem ser repartidas
por Estado-Membro em função das suas necessidades máximas
previstas.
3.
Em derrogação do artigo 50.o do Regulamento (CE) n.o
1291/2000, e desde que cobertas pelo certificado de origem
referido no artigo 7.o do presente regulamento, as quantidades
importadas em virtude da tolerância positiva prevista no n.o 4
do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 serão consi(1) JO L 184 de 3.8.1995, p. 18.
(2) JO L 336 de 11.12.1998, p. 18.

Será acompanhado de uma declaração nos termos da qual o
refinador se comprometa a refinar a quantidade de açúcar em
bruto em questão durante a campanha de comercialização a
título da qual o açúcar for importado.
Sem prejuízo do artigo 8.o, se o açúcar em causa não for
refinado no prazo estabelecido, o refinador requerente do certificado deve pagar um montante igual ao direito pleno aplicável
ao açúcar em bruto durante a campanha de comercialização
em causa, eventualmente majorado do direito adicional mais
elevado registado durante a referida campanha.
O refinador requerente do certificado deve fazer prova bastante
da refinação ao Estado-Membro emissor do certificado nos três
meses seguintes ao final do prazo previsto para a refinação.
2.
O pedido de certificado de importação e o certificado de
importação devem ostentar a seguinte menção na casa 12:
«Importação a direito reduzido especial de açúcar em bruto
originário de...... [nome do ou dos países referidos no n.o 1 do
artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001] em aplicação
do n.o 1 do artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001.».
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3.
A taxa da garantia relativa ao certificado de importação é
fixada em 0,30 euros por 100 quilogramas líquidos de açúcar.
Artigo 6.o
Para efeitos da aplicação da sanção referida no n.o 4 do artigo
39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, entende-se por ultrapassagem das necessidades máximas previstas as quantidades
das categorias de açúcar seguintes efectivamente refinadas em
refinarias para além das necessidades previstas fixadas para o
Estado-Membro em causa em conformidade com o n.o 2 do
artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001:
a) Açúcar em bruto preferencial;
b) Açúcar preferencial especial;
c) Açúcar em bruto obtido nos departamentos franceses ultramarinos;
d) Açúcar em bruto dos contingentes pautais abertos em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1095/96 do Conselho (1) e
do Regulamento (CE) n.o 2820/98 do Conselho (2); e

L 339/21

cialização a título da qual o certificado de importação tiver sido
emitido, o Estado-Membro de importação pode, a pedido do
refinador, prorrogar o período de validade do certificado por
trinta dias, a contar do início da campanha de comercialização
seguinte.
Nesse caso, o açúcar em bruto em causa será refinado no prazo
referido no n.o 2 e imputado ao limite das necessidades
máximas previstas da campanha de comercialização anterior.
2.
Se uma quantidade de açúcar preferencial especial não
puder ser refinada antes do final da campanha de comercialização a título da qual o certificado de importação tiver sido
emitido, o Estado-Membro em causa pode, a pedido do refinador, conceder um prazo de refinação suplementar de, no
máximo, 90 dias, a contar do início da campanha de comercialização seguinte.
Nesse caso, o açúcar em bruto em causa será refinado neste
prazo e imputado ao limite das necessidades máximas previstas
da campanha de comercialização anterior.

e) Se for caso disso, açúcar em bruto de beterraba, referido no
n.o 5 do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001.

Artigo 9.o

Artigo 7.o

1.
Mensalmente, em relação ao mês anterior, os Estados-Membros em causa comunicarão à Comissão:

1.
A prova da origem do açúcar importado dos Estados
referidos no n.o 1 do artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o
1260/2001 será feita mediante a apresentação do certificado de
origem previsto, consoante o caso, no artigo 6.o ou no artigo
7.o do Regulamento (CEE) n.o 2782/76.

a) As quantidades de açúcar em bruto, expressas em peso «tal e
qual», para as quais tiverem sido emitidos os certificados de
importação referidos no artigo 3.o;

2.

Do certificado de origem referido no n.o 1 devem constar:

a) A menção «Açúcar em bruto preferencial especial — Aplicação do Regulamento (CE) n.o 2513/2001»;
b) A data de embarque do açúcar e a campanha de comercialização a título da qual a entrega for efectuada;
c) O código NC do produto em causa.
3.
Os Estados-Membros enviarão à Comissão as cópias,
fornecidas pelos interessados, do certificado de origem referido
no n.o 1.

b) As quantidades de açúcar em bruto, expressas em peso «tal e
qual», efectivamente importadas através dos certificados
referidos no artigo 3.o;
c) As quantidades de açúcar em bruto, em peso «tal e qual» e
expressas em açúcar branco, refinadas durante o mês anterior ao da comunicação.
2.
Antes do dia 31 de Julho de cada campanha de comercialização, os Estados-Membros em causa comunicarão à
Comissão as quantidades de açúcar em bruto destinadas a
refinação, expressas em peso «tal e qual», em armazém nas
refinarias no dia 1 de Julho da campanha em causa.

As autoridades competentes dos Estados-Membros inscreverão
o seguinte nessas cópias:
a) A data da conclusão do carregamento do açúcar no porto
de exportação, verificada a partir de um documento marítimo adequado;
b) Os dados relativos à operação de importação e as quantidades «tal e qual» efectivamente importadas.
Artigo 8.o
1.
Salvo casos de força maior, se uma quantidade de açúcar
preferencial especial não puder ser entregue em tempo útil para
permitir a sua refinação antes do final da campanha de comer(1) JO L 146 de 20.6.1996, p. 1.
(2) JO L 357 de 30.12.1998, p. 1.

Artigo 10.o
1.

É revogado o Regulamento (CEE) n.o 1916/95.

2.
As referências ao regulamento revogado passam a ser
entendidas como feitas ao presente regulamento.

Artigo 11.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 Julho 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

21.12.2001
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REGULAMENTO (CE) N.o 2514/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação de
determinados produtos do sector dos ovos e da carne de aves de capoeira apresentados em
Dezembro de 2001 ao abrigo dos Regulamentos (CE) n.o 1474/95 e (CE) n.o 1251/96
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1474/95 da
Comissão (1), relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais, no sector dos ovos e para as ovalbuminas, com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1043/2001, e, nomeadamente, o n.o 5 do seu artigo 5.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1251/96 da Comissão,
de 28 de Junho de 1996, relativo à abertura e modo de gestão
de contingentes pautais no sector da carne de aves de capoeira (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1043/2001 (3), e, nomeadamente, o n.o 5 do seu
artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
Os pedidos de certificados de importação apresentados para o
primeiro trimestre de 2002 totalizam, em relação a certos
produtos, quantidades inferiores ou iguais às disponíveis,
podendo, em consequência, ser inteiramente satisfeitos, e, em
relação a outros produtos, quantidades superiores às quantidades disponíveis, devendo, por conseguinte, ser reduzidos

numa percentagem fixa para se garantir uma repartição equitativa,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2002, apresentados
ao abrigo dos Regulamentos (CE) n.o 1474/95 e (CE) n.o 1251/
/96, são aceites como referido no anexo do presente regulamento.
2.
Os pedidos de certificados de importação para o período
de 1 de Abril a 30 de Junho de 2002 podem ser apresentados,
nos termos dos Regulamentos (CE) n.o 1474/95 e (CE) n.o
1251/96, em relação à quantidade total constante do anexo do
presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 145 de 29.6.1995, p. 19.
(2) JO L 145 de 31.5.2001, p. 24.
(3) JO L 161 de 29.6.1996, p. 136.
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ANEXO

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados de importação apresentados para o período de 1 de Janeiro a 31
de Março de 2002

Quantidade total disponível para o período de 1 de
Abril a 30 de Junho de 2002
(em t)

E1

100,00

133 510,00

E2

100,00

2 335,29

E3

100,00

13 986,55

P1

100,00

5 335,00

P2

100,00

3 675,23

P3

4,44

175,00

P4

100,00

800,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 2515/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação de
determinados produtos dos sectores dos ovos e da carne de aves de capoeira apresentados em
Dezembro de 2001 ao abrigo do regime previsto nos acordos concluídos pela Comunidade com a
República da Polónia, a República da Hungria, a República Checa, a Eslováquia, a Roménia e a
Bulgária
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1899/97 da Comissão,
de 29 de Setembro de 1997, que estabelece as regras de
execução, nos sectores da carne de aves de capoeira e dos ovos,
do regime previsto âmbito dos acordos europeus com os países
da Europa Central e Oriental pelos Regulamentos (CE) n.o
1727/2000, (CE) n.o 2290/2000, (CE) n.o 2433/2000, (CE) n.o
2434/2000, (CE) n.o 2435/2000 e (CE) n.o 2851/2000 do
Conselho e que revoga os Regulamentos (CEE) n.o 2699/93 e
(CE) n.o 1559/94 (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1043/2001 (2) e, nomeadamente, o
n.o 5 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
Os pedidos de certificados de importação apresentados para o
primeiro trimestre de 2002 totalizam, em relação a certos
produtos, quantidades inferiores ou iguais às disponíveis,
podendo, em consequência, ser inteiramente satisfeitos, e, em
relação a outros produtos, quantidades superiores às quantidades disponíveis, devendo, por conseguinte, ser reduzidos

numa percentagem fixa para se garantir uma repartição equitativa,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2002, apresentados
ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1899/97, são aceites como
referido no anexo do presente regulamento.
2.
Os pedidos de certificados de importação para o período
de 1 de Abril a 30 de Junho de 2002 podem ser apresentados,
nos termos do Regulamento (CE) n.o 1899/97, em relação às
quantidades totais constantes do anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 267 de 30.9.1997, p. 67.
(2) JO L 145 de 31.5.2001, p. 24.
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ANEXO

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados para o período
de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2002

Quantidade total disponível para o período
de 1 de Abril a 30 de Junho de 2002
(em t)

10

100,00

2 760,00

11

—

690,00

17

—

1 781,25

18

—

375,00

25

100,00

26

—

375,00

27

—

2 750,00

34

—

3 125,00

35

—

250,00

36

—

1 250,00

40

—

750,00

5 745,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 2516/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação de
determinados produtos do sector da carne de aves de capoeira apresentados em Dezembro de 2001
ao abrigo do regime previsto no Regulamento (CE) n.o 774/94 do Conselho relativo à abertura e
modo de gestão de determinados contingentes pautais comunitários de carne de aves de capoeira e
outros produtos agrícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1431/94 da Comissão,
de 22 de Junho de 1994, que estabelece as normas de
execução, no sector da carne de aves de capoeira, do regime de
importação previsto no Regulamento (CE) n.o 774/94 do
Conselho relativo à abertura e modo de gestão de determinados
contingentes pautais comunitários de carne de aves de capoeira
e outros produtos agrícolas (1), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1043/2001 (2), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
Os pedidos de certificados de importação apresentados relativos ao período de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2002
totalizam quantidades superiores às quantidades disponíveis,
devendo, por conseguinte, ser reduzidos numa percentagem
fixa para se garantir uma repartição equitativa,

Artigo 1.o
1.
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2002, apresentados
ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1431/94, são aceites como
referido no anexo do presente regulamento.
2.
Os pedidos de certificados de importação para o período
de 1 de Abril a 30 de Junho de 2002 podem ser apresentados,
nos termos do Regulamento (CE) n.o 1431/94, em relação à
quantidade total constante do anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 156 de 23.6.1994, p. 9.
(2) JO L 145 de 31.5.2001, p. 24.
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ANEXO

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados de
importação apresentados para o período de 1 de
Janeiro a 31 de Março de 2002

Quantidade total disponível para o período de 1 de
Abril a 30 de Junho de 2002
(em t)

1

1,71

1 775,00

2

1,72

1 275,00

3

1,78

825,00

4

2,80

450,00

5

2,94

175,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 2517/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que altera as taxas de restituições aplicáveis a certos produtos do sector do açúcar, exportados sob
a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
das restituições actualmente em vigor, nos termos do
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, relativo à organização
comum dos mercados do sector do açúcar (1), e, nomeadamente, o n.o 5, alínea a), do seu artigo 27.o e o n.o 15 do seu
artigo 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

As taxas de restituições aplicáveis, a partir de 1 de
Dezembro de 2001, aos produtos referidos no anexo,
exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas
pelo anexo I do Tratado, foram fixadas pelo Regulamento (CE) n.o 2347/2001 da Comissão (2).

(2)

A aplicação de regras e critérios, retomados pelo Regulamento (CE) n.o 2347/2001, aos dados de que a
Comissão dispõe actualmente leva a modificar as taxas

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As taxas das restituições fixadas pelo Regulamento (CE) n.o
2347/2001 são alteradas nos termos do anexo do presente
regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 20 de Dezembro de 2001, que altera 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:

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 315 de 1.12.2001, p. 39.

em caso de fixação
prévia das restituições

outros

39,93

39,93
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REGULAMENTO (CE) N.o 2518/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que fixa o preço do mercado mundial do algodão não descaroçado
entre os que são considerados representativos da
tendência real do mercado. Para efeitos dessa determinação, tem-se em conta uma média das ofertas e dos
cursos constatados numa ou em várias bolsas europeias
representativas, para um produto entregue cif num
porto da Comunidade e proveniente de diferentes países
fornecedores, considerados como os mais representativos para o comércio internacional. Estão, no entanto,
previstas adaptações desses critérios para a determinação
do preço do mercado mundial do algodão descaroçado,
a fim de ter em conta as diferenças justificadas pela
qualidade do produto entregue, ou pela natureza das
ofertas e dos cursos. Essas adaptações são fixadas no n.o
2 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1591/2001.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

(2)

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

(3)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O preço do mercado mundial do algodão não descaroçado,
referido no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1051/2001, é
fixado em 21,740 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Dezembro 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 2519/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que altera as restituições à exportação, tal qual, para os xaropes e alguns outros produtos do sector
do açúcar
das restituições à exportação, actualmente em vigor, tal
como é indicado no 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, alínea c), do seu artigo 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

As restituições aplicáveis à exportação para xaropes e
alguns outros produtos do sector do açúcar foram
fixadas pelo Regulamento (CE) n.o 2341/2001 da
Comissão (2).

(2)

A aplicação das regras, critérios e modalidades estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 2341/2001 aos dados
que a Comissão dispõe actualmente, conduz à alteração

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A restituição a conceder aquando da exportação, tal qual, dos
produtos referidos no n.o 1, alíneas d), f) e g), do artigo 1.o do
Regulamento (CE) n.o 1260/2001, fixada no anexo do Regulamento (CE) n.o 2341/2001 é alterada em conformidade com os
montantes referidos no anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 315 de 1.12.2001, p. 21.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 20 de Dezembro de 2001, que altera 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

39,93 (2)
39,93 (2)
75,87 (4)
0,3993 (1)
39,93 (2)
0,3993 (1)
0,3993 (1)
0,3993 (1) (3)
39,93 (2)
0,3993 (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 2520/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que altera os preços representativos e os direitos adicionais de importação de determinados
produtos do sector do açúcar
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 2218/2001 (5).

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(2)

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

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1423/95 da Comissão,
de 23 de Junho de 1995, que estabelece as regras de aplicação
relativas à importação dos produtos do sector do açúcar,
excluindo o melaço (2), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 624/98 (3), e, nomeadamente, o n.o
2, segundo parágrafo, do seu artigo 1.o e o n.o 1 do seu artigo
3.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Os montantes dos preços representativos e dos direitos
adicionais aplicáveis na importação de açúcar branco, de
açúcar em bruto e de determinados xaropes foram
fixados pelo Regulamento (CE) n.o 1309/2001 da

A aplicação das regras e modos de fixação referidos no
Regulamento (CE) n.o 1423/95 aos dados de que a
Comissão tem conhecimento implica que os citados
montantes actualmente em vigor sejam alterados em
conformidade com o anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os preços representativos e os direitos adicionais aplicáveis na
importação dos produtos referidos no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1423/95 são fixados conforme indicado no
anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 141 de 24.6.1995, p. 16.
(3) JO L 85 de 20.3.1998, p. 5.

(4) JO L 177 de 30.6.2001, p. 21.
(5) JO L 300 de 16.11.2001, p. 35.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 20 de Dezembro de 2001, que altera os preços representativos e os montantes
dos direitos adicionais aplicáveis na importação do açúcar branco, do açúcar em bruto e dos produtos do código
NC 1702 90 99
(em EUR)
Código NC

Montante do preço representativo
por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa

Montante do direito adicional
por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

20,64
20,64
20,64
20,64
27,64
27,64
27,64
0,28

5,98
11,50
5,79
10,98
11,41
6,89
6,89
0,37

(1) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 431/68 do Conselho, (JO L 89 de 10.4.1968,
p. 3), alterado.
(2) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 793/72 do Conselho, (JO L 94 de 21.4.1972,
p. 1).
(3) Fixação por 1 % de teor de sacarose.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2521/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos produtos dos sectores dos cereais e do arroz
exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
restituição específica para a fixação prévia das restituições é uma medida que permite ir ao encontro destes
diferentes objectivos.

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 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 3, 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, relativo à organização comum
do mercado do arroz (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1987/2001 (4) e, nomeadamente, o n.o 3, quarto parágrafo, primeira frase, do seu artigo
13.o,

(5)

Na sequência do acordo entre a Comunidade Europeia e
os Estados Unidos da América relativo às exportações de
massas alimentícias da Comunidade para os Estados
Unidos e aprovado pela Decisão 87/482/CEE do
Conselho (7), é necessário diferenciar a restituição em
relação às mercadorias dos códigos NC 1902 11 00 e
1902 19 em função do seu destino.

(6)

Nos termos do n.os 3 e 5, do artigo 4.o do Regulamento
(CE) n.o 1520/2000, deve fixar-se uma taxa de restituição reduzida tendo em conta o montante da restituição
à produção aplicado ao produto de base utilizado, nos
termos do Regulamento (CEE) n.o 1722/93 da
Comissão (8), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1786/2001 (9), válido no
período considerado de fabricação destas mercadorias.

(7)

As bebidas espirituosas são consideradas como menos
sensíveis ao preço dos cereais utilizados no seu fabrico.
No entanto, o Protocolo n.o 19 dos actos relativos à
adesão da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido prevê
a adopção de medidas necessárias para facilitar a utilização de cereais comunitários no fabrico de bebidas
espirituosas obtidas a partir de cereais. Convém,
portanto, adaptar a taxa de restituição aplicável aos
cereais exportados sob forma de bebidas espirituosas.

(8)

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.

(9)

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

Considerando o seguinte:
Em conformidade com o n.o 1 do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 e com o n.o 1 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 de cada um destes dois
regulamentos e os preços na Comunidade pode ser
coberta por uma restituição à exportação.

(1)

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 de regime relativas à concessão das restituições à exportação e os critérios de fixação dos seus
montantes (5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1563/2001 (6), especificou os
produtos para os quais se pode fixar uma taxa da restituição aplicável por ocasião da sua exportação sob a forma
de mercadorias abrangidas, conforme o caso, pelo anexo
B do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 ou pelo anexo B
do Regulamento (CE) n.o 3072/95.

(2)

Em conformidade com o n.o 1, primeiro parágrafo, 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 mensalmente.

(3)

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

(4)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

181
193
329
271
177
208

de
de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.12.1995, p. 18.
12.10.2001, p. 5.
15.7.2000, p. 1.
1.8.2001, p. 8.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As taxas das restituições aplicáveis aos produtos de base do
anexo A do Regulamento (CE) n.o 1520/2000 e referidos no
artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 ou n.o 1 do artigo
1.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, alterado, exportados sob
a forma de mercadorias indicadas respectivamente no anexo B
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 ou no anexo B do Regulamento (CE) n.o 3072/95, são fixadas como indicado no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 de Dezembro de
2001.
(7) JO L 275 de 29.9.1987, p. 36.
(8) JO L 159 de 1.7.1993, p. 112.
(9) JO L 242 de 12.9.2001, p. 3.
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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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 20 de Dezembro de 2001, que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos
produtos dos sectores dos cereais e do arroz exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo
I do Tratado

(em EUR/100 kg)
Taxas das restituições em EUR/100 kg
Código NC

Designação das mercadorias (1)

em caso
de fixação prévia
das restituições

outros

– No caso de exportação para os Estados Unidos da América de mercadorias dos
códigos NC 1902 11 e 1902 19

—

—

– Outros casos

—

—

—

—

– – Em caso de aplicação do n.o 5 do artigo 4.o do Regulamento (CE)
n.o 1520/2000 (2)

—

—

– – No caso de exportação de mercadorias da posição 2208 ( )

—

—

– – Outros casos

—

—

1,852

1,852

– No caso de exportação de mercadorias da posição 2208 (3)

—

—

– Outros casos

—

—

1004 00 00

Aveia

—

—

1005 90 00

Milho utilizado sob a forma de:

1,865

1,865

1001 10 00

1001 90 99

Trigo duro:

Trigo mole e mistura de trigo com centeio:
– No caso de exportação para os Estados Unidos da América de mercadorias dos
códigos NC 1902 11 e 1902 19
– Outros casos:

3

1002 00 00

Centeio

1003 00 90

Cevada

– Amido:
– – Em caso de aplicação do n.o 5 do artigo 4.o do Regulamento (CE)
n.o 1520/2000 (2)
– – No caso de exportação de mercadorias da posição 2208 (3)
– – Outros casos

—

—

1,865

1,865

1,399

1,399

– Glicose, xarope de glicose, maltodextrina, xarope de maltadextrina dos códigos NC
1720 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – Em caso de aplicação do n.o 5 do artigo 4.o do Regulamento (CE)
n.o 1520/2000 (2)
– – No caso de exportação de mercadorias da posição 2208 (3)
– – Outros casos
– No caso de exportação de mercadorias da posição 2208 (3)
– Outras formas (incluindo em natureza)

—

—

1,399

1,399

—

—

1,865

1,865

1,865

1,865

—

—

1,865

1,865

Fécula de batata do código NC 1108 13 00 assimilada a um produto resultante da
transformação de milho:
– Em caso de aplicação do n.o 5 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1520/2000 (2)
– – No caso de exportação de mercadorias da posição 2208 (3)
– Outros casos
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(em EUR/100 kg)
Taxas das restituições em EUR/100 kg

Código NC

Designação das mercadorias (1)

em caso
de fixação prévia
das restituições

outros

Arroz branqueado:
– de grãos redondos
– de grãos médios
– de grãos longos

19,200
19,200
19,200

19,200
19,200
19,200

1006 40 00

Trincas de arroz

4,400

4,400

1007 00 90

Sorgo

—

—

ex 1006 30

(1) No que se refere aos produtos agrícolas resultantes da transformação de produtos de base e/ou assimilados é necessário aplicar os coeficientes que figuram no anexo E do
Regulamento (CE) n.o 1520/2000 da Comissão (JO L 177 de 15.7.2000, p. 1).
(2) A mercadoria abrangida insere-se no código NC 3505 10 50.
(3) As mercadorias que constam do anexo B do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 ou as referidas no artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 2825/93.
(4) Para os xaropes dos códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, obtidos a partir da mistura de xaropes de glucose e de frutose, apenas o xarope de glucose tem
direito à restituição à exportação.

21.12.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

L 339/39

REGULAMENTO (CE) N.o 2522/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que fixa a restituição máxima à exportação de trigo mole no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) n.o 943/2001
os critérios previstos no artigo 1.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95. Neste caso, será (serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) se
situa(m) a um nível igual ou inferior ao da restituição
máxima.

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 (2),
Tendo em conta 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), e, nomeadamente, o seu artigo
4.o,

(3)

A aplicação dos critérios acima referidos à situação
actual dos mercados do cereal em questão leva a fixar a
restituição máxima de exportação no montante referido
no artigo 1.o

(4)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 943/2001 da Comissão (5) foi
aberto um concurso para a restituição à exportação de
trigo mole para todos os países terceiros à excepção da
Polónia.

(2)

O artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95 prevê que
a Comissão pode, com base nas propostas comunicadas,
de acordo com o processo previsto no artigo 23.o do
Regulamento (CEE) n.o 1766/92, decidir sobre a fixação
duma restituição máxima à exportação, tendo em conta

Artigo 1.o
No que diz respeito às propostas apresentadas de 14 a 20 de
Dezembro de 2001 no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 943/2001, a restituição máxima à exportação
de trigo mole é fixada em 0,00 EUR/t.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2523/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que fixa a restituição máxima à exportação de cevada no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) n.o 1558/2001
os critérios previstos no artigo 1.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95. Neste caso, será (serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) se
situa(m) a um nível igual ou inferior ao da restituição
máxima.

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 (2),
Tendo em conta 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), e, nomeadamente, o seu artigo
4.o,

(3)

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

(4)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 1558/2001 da Comissão (5),
foi aberto um concurso para a restituição à exportação
de cevada para todos os países terceiros com excepção
dos Estados Unidos da América e do Canadá.

(2)

O artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95 prevê que
a Comissão pode, com base nas propostas comunicadas,
de acordo com o processo previsto no artigo 23.o do
Regulamento (CEE) n.o 1766/92, decidir sobre a fixação
duma restituição máxima à exportação, tendo em conta

Artigo 1.o
No que diz respeito às propostas comunicadas de 14 a 20 de
Dezembro de 2001 no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 1558/2001, a restituição máxima à exportação
de cevada é fixada em 0,00 EUR/t.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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REGULAMENTO (CE) N.o 2524/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
relativo às propostas comunicadas para a exportação de centeio no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) n.o 1005/2001
artigo 23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, decidir
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 (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 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), e, nomeadamente, o seu artigo
7.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 1005/2001 da Comissão (5),
foi aberto um concurso para a restituição ou e/exportação de centeio para todos os países terceiros.

(2)

Em conformidade com o artigo 7.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95, a Comissão pode, com base nas propostas
comunicadas, de acordo com o processo previsto no

(3)

Tendo em conta, nomeadamente, os critérios previstos
no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95, não é
conveniente proceder à fixação duma restituição
máxima.

(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
Não é dado seguimento às propostas comunicadas de 14 a 20
de Dezembro de 2001 no âmbito do concurso para a restituição à exportação de centeio referido no Regulamento (CE) n.o
1005/2001.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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REGULAMENTO (CE) N.o 2525/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro 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 1987/2001 (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 14 849 toneladas de arroz para determinados
destinos. É adequado o recurso ao procedimento
previsto no n.o 4 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o
1162/95 da Comissão (4), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 409/2001 (5). É
conveniente ter em conta tal facto aquando da fixação
das restituições.

(4)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

329 de 30.12.1995, p. 18.
271 de 12.10.2001, p. 5.
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 14 849 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 21 de Dezembro 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 20 de Dezembro 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

160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
166,00
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

200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
166,00
192,00
192,00
166,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
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: 3 015 t,
Conjunto de destinos R02, R03: 1 997 t,
Destinos 021 e 023: 436 t.
Destino 064: 9 101 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.

21.12.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

L 339/45

REGULAMENTO (CE) N.o 2526/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos produtos transformados à base de cereais e de
arroz
em conta para o cálculo da restituição em relação a estes
produtos.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(4)

É conveniente graduar a restituição a atribuir a determinados produtos transformados, conforme os produtos,
em função do seu teor em cinzas, em celulose bruta, em
tegumentos, em proteínas, em matérias gordas ou em
amido, sendo este teor particularmente significativo da
quantidade de produto de base incorporado, de facto, no
produto transformado.

(5)

No que diz respeito às raízes de mandioca e outras
raízes e tubérculos tropicais, bem como às suas farinhas,
o aspecto económico das exportações que poderiam ser
previstas, tendo em conta sobretudo a natureza e a
origem destes produtos, não necessita actualmente de
fixação de uma restituição à exportação. Em relação a
determinados produtos transformados à base de cereais,
a fraca importância da participação da Comunidade no
comércio mundial não torna actualmente necessária a
fixação de uma restituição à exportação.

Nos termos do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o
1766/92 e 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
destes regulamentos e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação.

(6)

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

(7)

A restituição deve ser fixada uma vez por mês; que pode
ser alterada no intervalo.

Por força 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,
por um lado, das disponibilidades em cereais, em arroz e
em trincas de arroz, bem como o seu preço no mercado
da Comunidade, e, por outro lado, os preços dos cereais,
do arroz, das trincas de arroz e dos produtos do sector
dos cereais no mercado mundial. Por força dos mesmos
artigos, importa também assegurar aos mercados dos
cereais e do arroz uma situação equilibrada e um desenvolvimento natural no plano dos preços e das trocas
comerciais e, por outro, ter em conta o aspecto económico das exportações em questão e o interesse em evitar
perturbações no mercado da Comunidade.

(8)

Certos produtos transformados à base de milho podem
ser submetidos a um tratamento térmico que pode dar
origem à concessão de uma restituição que não corresponde à qualidade do produto. É conveniente especificar
que estes produtos, que contêm amido pré-gelatinizado,
não podem beneficiar de restituições à exportação.

(9)

O Comité de Gestão dos Cereais não emitiu qualquer
parecer no prazo limite estabelecido pelo seu presidente,

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 3 do seu artigo 13.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, relativo à organização comum
do mercado do arroz (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1987/2001 (4), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

O Regulamento (CE) n.o 1518/95 da Comissão (5), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 2993/95 (6), relativo ao
regime de importação e de exportação dos produtos
transformados à base de cereais e de arroz, definiu, no
seu artigo 4.o, os critérios específicos que se devem ter

(3)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

181
193
329
271
147
312

de
de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.12.1995, p. 18.
12.10.2001, p. 5.
30.6.1995, p. 55.
23.12.1995, p. 25.

Artigo 1.o
As restituições aplicáveis à exportação dos produtos referidos
no n.o 1, alínea d), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o
1766/92 e no n.o 1, alínea c), do artigo 1.o do Regulamento
(CE) n.o 3072/95 e submetidos ao Regulamento (CE) n.o 1518/
/95 são fixadas em conformidade com o anexo do presente
regulamento.
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Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

21.12.2001

21.12.2001

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

L 339/47

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 20 de Dezembro de 2001, que fixa as restituições à exportação dos produtos
transformados à base de cereais e de arroz
Código do produto

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Destino

Unidade
de medida

Montante das
restituições

C01
C01
C01
C01
C01
C01
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

26,11
22,38
22,38
0,00
0,00
0,00
0,00
33,57
26,11
22,38
22,38
18,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84
24,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Código do produto

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Destino

Unidade
de medida

Montante das
restituições

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

27,98
21,45
0,00
0,00
0,00
0,00
4,66
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84
29,84
29,84
29,84
66,88
66,88
0,00
29,23
22,38
29,23
22,38
22,38
29,23
22,38
30,63
21,26
22,38

(1) Não é concedida qualquer restituição para os produtos que tenham sido sujeitos a um tratamento térmico que provoque uma pré-gelatinização do amido.
(2) As restituições são concedidas em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 2730/75 do Conselho (JO L 281 de 1.11.1975, p. 20), alterado.

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 (JO L 243 de 28.9.2000, p. 14).
C01: Todos os destinos com excepção da Polónia.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2527/2001 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
que fixa as restituições aplicáveis à exportação de alimentos para animais compostos à base de
cereais
base de milho. Deve ser concedida uma restituição em
relação à quantidade de produtos cerealíferos contidos
nos alimentos compostos para animais.

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 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 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Nos termos do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o
1766/92, 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.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1517/95 da Comissão, de 29 de
Junho de 1995, que estabelece normas de execução do
Regulamento (CEE) n.o 1766/92 no respeitante ao
regime de importação e de exportação aplicável aos
alimentos compostos à base de cereais para animais e
altera o Regulamento (CE) n.o 1162/95, que estabelece
normas de execução especiais do regime dos certificados
de importação e de exportação no sector dos cereais e
do arroz (3), definiu, no seu artigo 2.o, os critérios específicos que se devem ter em conta para o cálculo da
restituição em relação a estes produtos.

(3)

Esse cálculo deve também ter em conta o teor de
produtos cerealíferos. Com vista a uma simplificação, a
restituição deve ser paga em relação a duas categorias de
«produtos cerealíferos», nomeadamente o milho, cereal
mais vulgarmente utilizado nos alimentos compostos
exportados, e os produtos à base de milho, e para
«outros cereais», sendo estes últimos os produtos cerealíferos elegíveis, com exclusão do milho e dos produtos à

(4)

Por outro lado, o montante da restituição deve também
ter em conta as possibilidades e condições de venda dos
produtos em causa no mercado mundial, o interesse em
evitar perturbações no mercado da Comunidade e o
aspecto económico das exportações.

(5)

Todavia, em relação à fixação da restituição, parece
apropriado no período actual basear-se na diferença verificada, no mercado comunitário e no mercado mundial,
dos custos das matérias-primas utilizadas geralmente
nestes alimentos compostos, o que permite tomar em
consideração de forma mais precisa a realidade económica das exportações dos referidos produtos.

(6)

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

(7)

O Comité de Gestão dos Cereais não emitiu qualquer
parecer no prazo limite estabelecido pelo seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos alimentos compostos para
animais abrangidos pelo Regulamento (CEE) n.o 1766/92 que
estejam sujeitos ao Regulamento (CE) n.o 1517/95 são fixadas
em conformidade com o anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 21 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 20 de Dezembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 147 de 30.6.1995, p. 51.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 20 de Dezembro de 2001, que fixa as restituições aplicáveis à exportação de
alimentos para animais compostos à base de cereais
Código do produto que beneficia da restituição à exportação:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Produtos cerealíferos

Milho e produtos à base de milho

Destino

Unidade de medida

Montante
da restituição

A00

EUR/t

18,65

A00

EUR/t

0,00

Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Produtos cerealíferos, com exclusão do milho e dos
produtos à base de milho

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

CONSELHO
DECISÃO DO CONSELHO
de 17 de Dezembro de 2001
que estabelece um programa de acção em matéria de intercâmbio, de assistência e de formação para
a protecção do euro contra a falsificação (programa « Pericles»)
(2001/923/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(4)

Em 28 de Junho de 2001, o Conselho aprovou o Regulamento (CE) n.o 1338/2001, que define medidas necessárias à protecção do euro contra a falsificação (5), e que
trata dos intercâmbios de informações, da cooperação e
da assistência mútua, incluindo os aspectos externos da
protecção do euro, bem como das obrigações de retirada
que incumbem às instituições financeiras, com o objectivo criar um quadro geral de cooperação aplicável antes
da introdução das notas e moedas de euros em 2002, e
o Regulamento (CE) n.o 1339/2001, que torna extensivos os efeitos do Regulamento (CE) n.o 1338/2001 que
define medidas necessárias para a protecção do euro
contra a falsificação extensivos aos Estados-Membros
que não tiverem adoptado o euro como moeda única (6);

(5)

As consultas efectuadas e a experiência adquirida
mostram o interesse, em relação às acções desenvolvidas
a nível nacional, de um programa complementar específico e pluridisciplinar a nível comunitário que se inscreva
numa perspectiva de continuidade. Por conseguinte, é
necessário completar os dois regulamentos acima referidos mediante a adopção de um programa de acção
destinado a sensibilizar todas as pessoas envolvidas na
protecção do euro contra a falsificação graças à adaptação de medidas que englobem, nomeadamente, o
intercâmbio de informações e de pessoal, bem como
medidas de assistência técnica, científica e de formação.
Este programa apoiará e completará as acções dos
Estados-Membros no respeito do princípio da subsidiariedade previsto no artigo 5.o do Tratado.

(6)

É conveniente assegurar que o presente programa de
acção comunitário que se refere especificamente à
protecção do euro contra a falsificação de moeda seja
coerente e complementar de outros programas e acções
existentes ou a estabelecer.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o terceiro período do n.o 4 do seu artigo
123.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu (3),
Considerando o seguinte:
(1)

O Tratado confere à Comunidade a responsabilidade de
adoptar as medidas necessárias à rápida introdução do
euro como moeda única.

(2)

Na Recomendação de 7 de Julho de 1998, relativa à
adopção de determinadas medidas destinadas a reforçar
a protecção jurídica das notas e moedas de euros (4), o
Banco Central Europeu (BCE) convidou a Comissão a
instaurar uma cooperação no domínio do combate à
contrafacção de notas e moedas de euros e sugeriu que o
Conselho, a Comissão e os Estados-Membros analisassem a possibilidade de pôr em prática todas as
medidas contempláveis em matéria de reforço da luta
contra a falsificação de moeda.

(3)

Na sua Comunicação de 22 de Julho de 1998 ao
Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Banco Central
Europeu sobre a protecção do euro, a Comissão afirmou
que iria analisar a possibilidade de lançar uma acção
dirigida a todos os intervenientes no sistema de
prevenção, detecção e repressão da falsificação de
moeda, a fim de poder determinar as orientações para
uma programação futura.

(1) JO C 240 de 28.8.2001, p. 120.
(2) Parecer emitido em 13.11.2001 (ainda não publicado no Jornal
Oficial).
(3) JO C 293 de 19.10.2001, p. 3.
4
( ) JO C 11 de 15.1.1999, p. 13.

(5) JO L 181 de 4.7.2001, p. 6.
(6) JO L 181 de 4.7.2001, p. 11.
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(8)

(9)

(10)
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A Comissão, sem prejuízo do papel atribuído ao BCE em
matéria de protecção do euro contra a falsificação,
procede a todas as consultas relativas à avaliação das
necessidades em matéria de protecção do euro juntamente com os principais intervenientes interessados
(designadamente as autoridades nacionais competentes
designadas pelos Estados-Membros, pelo BCE e pela
Europol) no âmbito do comité consultivo adequado
previsto pelo Regulamento (CE) n.o 1338/2001, especialmente em matéria de intercâmbios, de assistência e de
formação, no que respeita à aplicação do presente
programa.
Importa que a Comunidade favoreça a cooperação com
os países terceiros em matéria de protecção do euro
contra a falsificação.
Sem prejuízo das competências da autoridade orçamental definidas no Tratado, é inserido na presente
decisão, para a totalidade do período de vigência do
programa, um montante de referência financeira (1), na
acepção do ponto 34 do Acordo Interinstitucional de 6
de Maio de 1999 entre o Parlamento Europeu, o
Conselho e a Comissão.
A presente decisão não prejudica as iniciativas que
possam ser adoptadas com base no Tratado da União
Europeia tendo em vista o estabelecimento de programas
relacionados com a repressão judiciária,

DECIDE:

L 339/51

2.
O programa comunitário de acção pretende, nomeadamente, congregar:
a) Um objectivo de sensibilização das pessoas envolvidas para
a dimensão comunitária da nova moeda (igualmente
enquanto moeda de reserva e de transacções internacionais);
b) Um objectivo de catalisador com vista a facilitar, através de
diversas acções adequadas como estágios, ateliers especializados ou a participação de intervenientes nas formações
nacionais e nos intercâmbios de pessoal, a aproximação das
estruturas e do pessoal interessados, o desenvolvimento de
um clima de confiança mútua e um conhecimento recíproco satisfatório, nomeadamente dos métodos de acção e
das dificuldades;
c) Um objectivo de convergência da acção de formação dos
formadores de alto nível, no respeito pelas estratégias operacionais nacionais;
d) Um objectivo de divulgação, nomeadamente da legislação e
dos instrumentos comunitários e internacionais pertinentes.
Artigo 3.o
Medidas
1.
O conteúdo da formação e do apoio operacional, concebido em torno de uma abordagem pluridisciplinar e transnacional, tem em conta, além dos aspectos de segurança, as
questões relativas ao intercâmbio de informações, nomeadamente técnicas e estratégicas, bem como a assistência técnica e
científica.

Artigo 1.o

2.
A realização dos intercâmbios de informações a nível
comunitário incidirá nomeadamente sobre as metodologias de
controlo e de análise, a fim de avaliar:

Estabelecimento do programa

a) O impacto económico e financeiro da falsificação de moeda;

1.
A presente decisão estabelece um programa comunitário
de acção que apoia e completa as acções dos Estados-Membros
e os programas existentes ou a estabelecer tendo em vista a
protecção do euro contra a falsificação.
2.
O presente programa de acção é designado por programa
Pericles e será executado durante o período compreendido
entre 1 de Janeiro de 2002 e 31 de Dezembro de 2005.
3.
A execução e a avaliação do programa serão efectuadas
nos termos dos artigos 5.o a 13.o
Artigo 2.o
Objectivos do programa
1.
O programa comunitário de acção tem por objectivo,
através das diferentes medidas previstas no artigo 3.o, proteger
o euro contra a falsificação, tendo em conta aspectos transnacionais e pluridisciplinares. Este programa deve, prioritariamente, assegurar a convergência do conteúdo das acções a fim
de garantir, com base numa reflexão sobre as melhores
práticas, um grau de protecção equivalente a partir da especificidade das tradições de cada Estado-Membro.
(1) JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

b) O funcionamento das bases de dados;
c) A utilização de instrumentos de detecção através, nomeadamente, de aplicações informáticas;
d) Os métodos de investigação;
e) A assistência científica (especialmente bases de dados científicos e vigilância tecnológica/acompanhamento das novidades);
f) O funcionamento dos sistemas de alerta rápido;
g) As questões com ele relacionadas, tais como o âmbito da
obrigação de comunicação;
h) A protecção dos dados pessoais;
i) Os diferentes aspectos da cooperação;
j) A protecção do euro no exterior da União;
k) As actividades de investigação;
l) A disponibilização de competências operacionais especializadas.
Estes intercâmbios de informações podem traduzir-se em diferentes medidas, como a organização de ateliers de trabalho, de
encontros e de seminários, e uma política orientada de estágios
e de intercâmbios de pessoal.
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3.
A assistência técnica, científica e operacional visa, em
particular:
a) Quaisquer medidas que permitam constituir materiais pedagógicos a nível comunitário (colectâneas de legislação da
União Europeia, boletim de informação, manuais práticos,
glossários e léxicos, bibliotecas de dados, nomeadamente em
matéria de assistência científica, ou vigilância tecnológica)
ou aplicações informáticas de apoio (como, por exemplo,
programas);
b) Estudos com interesse pluridisciplinar e transnacional;
c) O desenvolvimento de instrumentos e de métodos técnicos
de apoio à actividade de detecção a nível comunitário.

Artigo 4.o
Destinatários das acções e contributos
1.

Os destinatários da acção são, nomeadamente:

a) Os serviços competentes implicados na detecção e na luta
contra a falsificação de moeda (em especial as forças de
polícia e as administrações financeiras, em função das
diversas atribuições a nível nacional);
b) O pessoal dos serviços de informação;
c) Os representantes dos bancos centrais nacionais, das Casas
da Moeda e outros intermediários financeiros (especialmente
no que diz respeito às obrigações das entidades financeiras);
d) Os representantes dos bancos comerciais (especialmente no
que diz respeito às obrigações das entidades financeiras);
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f) As estruturas especializadas, por exemplo, em matéria de
técnica de reprografia e de autenticação, os impressores e os
gravadores;
g) Qualquer outro organismo que disponha de conhecimentos
especializados, incluindo, se for caso disso, organismos de
países terceiros e, nomeadamente, de países candidatos à
adesão.
Artigo 5.o
Coerência e complementaridade
1.
A execução e a coordenação do presente programa são
realizadas em estreita parceria entre a Comissão e os Estados-Membros.
Esta coordenação tem em conta as outras acções desenvolvidas,
nomeadamente, pelo BCE e pela Europol.
2.
A Comissão deve, nomeadamente, numa perspectiva de
boa gestão financeira, assegurar a coerência e a complementaridade entre o presente programa de acção comunitário, especificamente destinado à protecção do euro contra a falsificação, e
outros programas e acções existentes ou a criar.
Artigo 6.o
Montante de referência
O montante de referência financeira para a execução do
programa de acção comunitário para o período referido no
n.o 2 do artigo 1.o é de 4 milhões de euros.

e) Os magistrados e os juristas especializados neste domínio;

As dotações anuais são autorizadas pela Autoridade Orçamental dentro dos limites das perspectivas financeiras.

f) Qualquer outra instância ou grupo profissional interessado
(como câmaras de comércio e de indústria ou estruturas
equivalentes capazes de repercutir junto das pequenas e
médias empresas, comerciantes e transportadores).

Artigo 7.o

2.
Além do contributo da Comissão, são chamados a contribuir para a realização dos objectivos do programa comunitário
de acção com os respectivos conhecimentos e experiência:
a) Os bancos centrais nacionais e o BCE, sobretudo no que se
refere ao Sistema de Controlo e Contrafacções (SCC);
b) Os Centros de Análise Nacionais (CAN) e os Centros de
Análise de Moedas (CNAP);
c) O Centro Técnico e Científico Europeu (CTCE) e as Casas da
Moeda nacionais;

Cooperação internacional
Em função da difusão efectiva das notas e moedas de euros, das
necessidades operacionais, da avaliação da ameaça e da análise
dos riscos, o programa está aberto à participação dos países
candidatos à adesão, nas condições definidas nos Acordos de
Associação e nos respectivos Protocolos Complementares relativos à participação em programas comunitários, celebrados ou
a celebrar com esses países.
Além disso, o programa está aberto, se necessário, aos países
terceiros, na medida em que estejam disponíveis dotações no
orçamento comunitário, segundo condições e regras a decidir
com esses países.

d) A Europol e a Interpol;
e) Os organismos centrais nacionais de luta contra a falsificação de moeda referidos no artigo 12.o da Convenção
Internacional para a Repressão da Moeda Falsa, assinada em
Genebra, em 20 de Abril de 1929 (1), bem como outros
serviços especializados na prevenção, detecção e repressão
da falsificação de moeda;
(1) Sociedade das Nações, Série Tratado n.o 2623 (1931), p. 372.

Artigo 8.o
Disposições financeiras para os ateliers de trabalho,
encontros e seminários
1.
Para os ateliers de trabalho, encontros e seminários
previstos no segundo parágrafo do n.o 2 do artigo 3.o organizados pela Comissão:
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a) A Comunidade financia:
i) As despesas de viagem e de estadia dos participantes
noutro Estado-Membro, bem como as despesas gerais
relativas à organização dessas manifestações;
ii) As despesas de publicação e de tradução do material
pedagógico relacionadas com estas manifestações;
b) Os Estados-Membros financiam:
i) As despesas relativas à formação inicial e contínua do
seu pessoal, nomeadamente no que se refere à formação
técnica;
ii) Algumas despesas de logística relacionadas com os
ateliers de trabalho, os encontros e os seminários organizados, com financiamento comunitário, no seu território
(como transferências internas, disponibilização de salas
e/ou de instalações para interpretação).
2.
Quando os ateliers de trabalho, encontros e seminários
previstos no segundo parágrafo do n.o 2 do artigo 3.o forem
organizados conjuntamente com outros parceiros como o BCE,
a Europol ou a Interpol, as despesas decorrentes da sua organização devem ser partilhadas com eles. O contributo destes
parceiros pode ser em espécie, desde que seja substancial. De
qualquer forma, cada parceiro financia as despesas de viagem e
estadia dos seus intervenientes.

Artigo 9.o
Disposições financeiras para os intercâmbios de pessoal
1.
A Comunidade financia as despesas relativas à participação de pessoal de um Estado-Membro nas actividades de
estágio ou de intercâmbio previstas no segundo parágrafo do
n.o 2 do artigo 3.o, desde que estas se inscrevam na realização
dos objectivos referidos no artigo 2.o
2.
Todavia, os Estados-Membros financiam as despesas de
participação do seu pessoal em estágios ou intercâmbios organizados extra-programa.

Artigo 10.o
Disposições financeiras para a assistência
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2.
Os Estados-Membros financiam todas as despesas relativas aos elementos não comunitários desses materiais pedagógicos e dos sistemas de comunicação e de intercâmbio de
informações, ou seja, as bases de dados nacionais que fazem
parte desses sistemas, as ligações à rede entre os elementos
comunitários e não comunitários, bem como as aplicações
informáticas e o material que cada Estado-Membro considere
útil para a plena exploração desses sistemas pela sua administração.
Artigo 11.o
Disposições financeiras para as acções externas
Segundo as condições previstas no artigo 7.o, além do financiamento da participação do pessoal de países terceiros nos ateliers
de trabalho, encontros e seminários previstos no n.o 1, a
Comunidade pode co-financiar, até 70 %, acções de formação
no território de países terceiros, bem como medidas de apoio
operacional nesses países.
Artigo 12.o
Apresentação e selecção de projectos
1.
Os projectos no âmbito do programa podem ser da
iniciativa das autoridades competentes dos Estados-Membros
ou da Comissão.
Os Estados-Membros apresentam um projecto por ano, no
máximo, (ateliers de trabalho, encontros e seminários referidos
no segundo parágrafo do n.o 2 do artigo 3.o), sem prejuízo da
apresentação de projectos suplementares a título de estágios, de
intercâmbios ou de assistência.
2.
A Comissão selecciona os projectos apresentados pelos
Estados-Membros, bem como os projectos resultantes da sua
própria iniciativa, de acordo com os seguintes critérios:
a) Conformidade com os objectivos do programa definidos no
artigo 2.o;
b) Dimensão europeia, incluindo, nomeadamente, os aspectos
de cooperação com o BCE e a Europol;
c) Complementaridade com outros projectos anteriores, em
curso ou futuros;
d) Capacidade do organizador para executar o projecto;

1.
A Comunidade co-financia até 70 % o apoio operacional
referido no n.o 2 do artigo 3.o, nomeadamente:

e) Qualidade do próprio projecto e respectiva relação custo/
/eficácia;

a) As despesas de concepção e de criação dos materiais pedagógicos e das aplicações informáticas ou instrumentos
técnicos de interesse a nível europeu;

f) Montante da subvenção solicitada e adequação aos resultados previstos;

b) As despesas com estudos, por exemplo de direito comparado, sobre o tema da protecção do euro contra a falsificação.
Porém, em caso de iniciativa da Comissão, o financiamento
dessas medidas de apoio operacional pode ser excepcionalmente de 100 %.

g) Impacto dos resultados previstos na realização dos objectivos do programa.
São escolhidos os projectos que melhor correspondam aos
critérios acima definidos.
3.
A Comissão é responsável pela gestão e execução do
programa, em cooperação com os Estados-Membros.
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Artigo 13.o
Acompanhamento e avaliação
1.
Os beneficiários dos projectos seleccionados apresentam
um relatório anual à Comissão.
2.
A Comissão, após a realização dos projectos, avalia a
forma como estes foram executados, bem como o impacto da
sua realização, a fim de verificar o cumprimento dos objectivos
iniciais.
3.
A Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao
Conselho:
a) O mais tardar em 30 de Junho de 2005, um relatório de
avaliação independente, em relação ao gestor do programa,
sobre a pertinência, a eficiência e a eficácia do programa,
bem como uma comunicação sobre a oportunidade de
prosseguir e adaptar o presente programa, acompanhada de
uma proposta adequada;
b) Após a execução do programa e o mais tardar, em 30 de
Junho de 2006, um relatório detalhado sobre a execução e
os resultados do programa em que se aponte, nomeada-
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mente, o valor acrescentado da participação financeira da
Comunidade.
Artigo 14.o
Aplicabilidade
A presente decisão produz efeitos nos Estados-Membros que
tenham adoptado o euro como moeda única.
Artigo 15.o
Produção de efeitos
A presente decisão produz efeitos no dia da sua publicação no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2002.
Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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DECISÃO DO CONSELHO
de 17 de Dezembro de 2001
que torna os efeitos da decisão que estabelece um programa de acção em matéria de intercâmbios,
de assistência e de formação para a protecção do euro contra a falsificação (programa «PERICLES»)
extensivos aos Estados-Membros que não tenham adoptado o euro como moeda única
(2001/924/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 308.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Ao adoptar a Decisão 2001/923/CE (3), o Conselho
previu que esta produza efeitos nos Estados-Membros
que adoptaram o euro como moeda única.
Todavia, os intercâmbios de informações e de pessoal,
bem como as medidas de assistência e de formação
postas em prática ao abrigo do programa devem ser
homogéneos em toda a Comunidade, devendo-se,
portanto, tomar as disposições necessárias para garantir
o mesmo nível de protecção do euro nos Estados-Membros que não o tenham adoptado,

(1) JO C 240 E de 28.8.2001, p. 124.
(2) Parecer emitido em 13.11.2001 (ainda não publicado no Jornal
Oficial).
(3) Ver página 50 do presente Jornal Oficial.

DECIDE:

Artigo 1.o
A aplicação dos artigos 1.o a 13.o da Decisão … é tornada
extensiva aos Estados-Membros que não tenham adoptado o
euro como moeda única.
Artigo 2.o
A presente decisão produz efeitos à data da sua publicação no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2002.
Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 2001.
Pelo Conselho
O Presidente
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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COMISSÃO
DECISÃO DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 2001
relativa a determinadas medidas de protecção contra a peste suína clássica em Espanha e que revoga
a Decisão 2001/863/CE
[notificada com o número C(2001) 4720]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/925/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
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 n.o 3 do seu
artigo 10.o,

(6)

A Espanha adoptou medidas adicionais de serovigilância
da peste suína clássica no seu território.

(7)

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

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Considerando o seguinte:
Ocorreram surtos de peste suína clássica na Catalunha,
em Espanha.

(1)

Devido ao comércio de suínos vivos, estes surtos podem
constituir um perigo para os efectivos dos restantes
Estados-Membros.

(2)

A Espanha adoptou medidas integradas no âmbito da
Directiva 2001/89/CE, de 23 de Outubro de 2001, relativa a medidas comunitárias de luta contra a peste suína
clássica (3).

(3)

Enquanto se aguardava a reunião do Comité Veterinário
Permanente, a Comissão adoptou, em colaboração com
o Estado-Membro em causa, medidas transitórias no
âmbito da Decisão 2001/863/CE relativa a determinadas
medidas de protecção contra a peste suína clássica em
Espanha (4).

(4)

Face à evolução da situação e aos resultados dos inquéritos epidemiológicos, é necessário prorrogar as medidas
já adoptadas, e, por uma questão de clareza, revogar a
Decisão 2001/863/CE.

(5)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

224 de 18.8.1990, p. 29.
62 de 15.3.1993, p. 49.
316 de 1.12.2001, p. 5.
321 de 6.12.2001, p. 38.

Artigo 1.o
1.
A Espanha assegurará que não sejam expedidos suínos, a
menos que esses animais:
a) Provenham de uma zona exterior às zonas descritas no
anexo; e
b) Tenham residido na exploração de origem durante pelo
menos 30 dias antes do carregamento, ou, se tiverem
menos de 30 dias de idade, desde o seu nascimento; e
c) Provenham de uma exploração na qual não tenham sido
introduzidos suínos vivos durante o período de 30 dias
imediatamente anterior à expedição dos suínos em questão;
e
d) Sejam transportados directamente para a exploração ou o
matadouro de destino em veículos oficialmente selados, sem
passarem por um centro de agrupamento. O trânsito através
da zona descrita no anexo apenas deve fazer-se através de
grandes vias rodoviárias ou ferroviárias, sem qualquer
imobilização do veículo.
2.
A circulação de suínos provenientes de zonas exteriores
às zonas descritas no anexo apenas será autorizada três dias
após uma notificação prévia, enviada pela autoridade veterinária competente para as autoridades centrais e locais do local
de destino e de eventuais Estados-Membros de trânsito.

21.12.2001

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Artigo 2.o
1.
A Espanha assegurará que não sejam expedidas remessas
de sémen de suíno, a menos que ele provenha de varrascos
mantidos num centro de colheita, tal como referido na alínea a)
do artigo 3.o da Directiva 90/429/CEE do Conselho (1), situado
fora das zonas descritas no anexo.
2.
A Espanha assegurará que não sejam expedidas remessas
de óvulos e embriões de suínos, a menos que eles provenham
de suínos mantidos em explorações situadas fora das zonas
descritas no anexo.
Artigo 3.o
1.
O certificado sanitário previsto na Directiva 64/432/CEE
do Conselho (2) que acompanha os suínos expedidos de
Espanha deve ser completado pela seguinte menção:
«Animais em conformidade com a Decisão 2001/925/CE
da Comissão, de 20 de Dezembro de 2001, relativa a certas
medidas de protecção contra a peste suína clássica em
Espanha».
2.
O certificado sanitário previsto na Directiva 90/429/CEE
que acompanha o sémen de varrasco expedido de Espanha
deve ser completado pela seguinte menção:
«Sémen em conformidade com a Decisão 2001/925/CE da
Comissão, de 20 de Dezembro de 2001, relativa a certas
medidas de protecção contra a peste suína clássica em
Espanha».
3.
O certificado sanitário previsto na Directiva 95/483/CEE
da Comissão (3) que acompanha os embriões e óvulos de
suínos expedidos de Espanha deve ser completado pela
seguinte menção:
«Embriões/óvulos (*) em conformidade com a Decisão
2001/925/CE da Comissão, de 20 de Dezembro de 2001,
relativa a certas medidas de protecção contra a peste suína
clássica em Espanha.
(*) Riscar o que não interessa.».
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operação, devendo o transportador apresentar provas da
realização dessa desinfecção.
Artigo 5.o
A Espanha assegurará que, nas zonas descritas no anexo,
não sejam transferidos suínos das explorações de origem
para qualquer outro destino, a menos que tenham sido efectuados, com resultados negativos, testes serológicos da peste
suína clássica na exploração em questão durante o período
de trinta dias que precede o transporte, em conformidade
com as instruções pormenorizadas estabelecidas pelas autoridades espanholas.
No âmbito do Comité Veterinário Permanente, a Espanha
informará a Comissão e os restantes Estados-Membros sobre
os resultados da serovigilância da peste suína clássica efectuada nas zonas descritas no anexo.
Artigo 6.o
É revogada a Decisão 2001/863/CE.
Artigo 7.o
Os Estados-Membros alterarão as medidas que aplicam ao
comércio a fim de as tornar conformes com a presente
decisão. Do facto informarão imediatamente a Comissão.
Artigo 8.o
A presente decisão será revista antes de 20 de Janeiro de
2002.
A presente decisão é aplicável até 31 de Janeiro de 2002.
Artigo 9.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente
decisão.
Feito em Bruxelas, em 20 de Dezembro de 2001.

Artigo 4.o

Pela Comissão

A Espanha assegurará que os veículos utilizados no transporte de suínos sejam limpos e desinfectados após cada

David BYRNE

(1) JO L 224 de 18.8.1990, p. 62.
(2) JO 121 de 29.7.1964, p. 1977/64.
(3) JO L 275 de 18.11.1995, p. 30.

Membro da Comissão
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