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REGULAMENTO (CE) N.o 893/2002 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 27 de Maio de 2002
que altera o Regulamento (CE) n. 685/2001 a fim de prever a repartição entre os Estados-Membros
das autorizações recebidas no âmbito do Acordo entre a Comunidade Europeia e a Roménia que
estabelece determinadas condições para o transporte rodoviário de mercadorias e a promoção do
transporte combinado
o

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 71.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),
Após consulta ao Comité das Regiões,
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (3),
Considerando o seguinte:
(1)

Pela Decisão 2002/409/CE do Conselho (4), a Comunidade Europeia celebrou com a Roménia um
acordo que estabelece determinadas condições para o transporte rodoviário de mercadorias e a
promoção do transporte combinado.

(2)

O referido acordo prevê que a Comunidade receba da Roménia autorizações de trânsito rodoviário,
como é o caso no âmbito dos acordos análogos já concluídos com a Bulgária e a Hungria.

(3)

Por razões de coerência, é necessário que as regras que governam a repartição dessas autorizações
sejam idênticas às estabelecidas para as autorizações recebidas no âmbito dos acordos com a Bulgária
e a Hungria.

(4)

O Regulamento (CE) n.o 685/2001 (5) deve ser alterado em conformidade,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 685/2001 é alterado nos termos seguintes:
1. O título passa a ter a seguinte redacção:
«Regulamento (CE) n.o 685/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril de 2001, relativo
à repartição entre os Estados-Membros das autorizações recebidas no âmbito dos Acordos entre a
Comunidade Europeia e a República da Bulgária, entre a Comunidade Europeia e a República da Hungria
e entre a Comunidade Europeia e a Roménia que estabelecem determinadas condições para o transporte
rodoviário de mercadorias e a promoção do transporte combinado.».
(1) JO C 270 E de 25.9.2001, p. 102.
(2) JO C 36 de 8.2.2002, p. 27.
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 5 de Setembro de 2001 (JO C 72 de 21.3.2002, p. 141) e decisão do
Conselho de 22 de Abril de 2002.
(4) Ver página 74 do presente Jornal Oficial.
5) JO L 108 de 18.4.2001, p. 1.
(
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2. O artigo 1.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 1.o
O presente regulamento define as regras para a repartição entre os Estados-Membros das autorizações
postas à disposição da Comunidade ao abrigo do n.o 2 do artigo 6.o dos Acordos celebrados entre a
Comunidade Europeia e a República da Bulgária, entre a Comunidade Europeia e a República da Hungria
e entre a Comunidade Europeia e a Roménia que estabelecem determinadas condições para o transporte
rodoviário de mercadorias e a promoção do transporte combinado (adiante designados “acordos”).».
3. O anexo é substituído pelo seguinte texto:
Autorizações para utilização na
«Estado-Membro
Bulgária

Hungria

Roménia

Bélgica

103

103

104

Dinamarca

110

110

111

Alemanha

134

133

137

11 468

10 974

12 457

Espanha

100

100

100

França

102

102

102

Irlanda

100

100

100

Itália

102

102

102

Luxemburgo

100

100

100

Países Baixos

150

147

154

Áustria

119

118

120

Portugal

100

100

100

Finlândia

102

102

102

Suécia

107

106

107

Reino Unido

103

103

104

13 000

12 500

14 000»

Grécia

Total

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Maio de 2002.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

M. ARIAS CAÑETE
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REGULAMENTO (CE) N.o 894/2002 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 27 de Maio de 2002
que altera o Regulamento (CEE) n. 95/93 do Conselho relativo às normas comuns aplicáveis à
atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade
o

O PARLAMENTO
EUROPEIA,

EUROPEU

E

O

CONSELHO

DA

UNIÃO

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 80.o,

(3)

Por conseguinte, o Regulamento (CEE) n.o 95/93 do
Conselho, de 18 de Janeiro de 1993, relativo às normas
comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos
aeroportos da Comunidade (4), deve ser alterado nesse
sentido,

Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Após consulta ao Comité das Regiões,
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (3),

Artigo 1.o
É inserido o seguinte artigo no Regulamento (CEE) n.o 95/93:
«Artigo 10.oA

Considerando o seguinte:
(1)

Os ataques terroristas perpetrados em 11 de Setembro
de 2001 nos Estados Unidos e os desenvolvimentos
políticos que se lhes seguiram afectaram seriamente as
operações de transporte aéreo das transportadoras
aéreas, tendo provocado uma redução significativa da
procura durante o resto dos períodos de programação de
horários de Verão de 2001 e de Inverno de 2001/2002.

(2)

Para garantir que a não utilização das faixas horárias
atribuídas para esses períodos não conduza à perda do
direito dos operadores às mesmas, parece necessário
estabelecer de forma clara e sem ambiguidades que os
períodos de programação de horários em causa foram
negativamente afectados pelos ataques terroristas de 11
de Setembro de 2001.

Acontecimentos de 11 de Setembro de 2001
Para efeitos da aplicação do n.o 3 do artigo 10.o, os coordenadores devem aceitar que as transportadoras aéreas têm
direito, no período de programação de horários de Verão
de 2002 e no período de programação de horários de
Inverno de 2002/2003, a utilizar a mesma série de faixas
horárias que, por lhes ter sido atribuída no período de
programação de horários de Verão de 2001 e no período
de programação de horários de Inverno de 2001/2002,
respectivamente, utilizavam a 11 de Setembro de 2001.».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Maio de 2002.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

M. ARIAS CAÑETE

(1) JO C 103 E de 30.4.2002, p. 350.
(2) Parecer emitido em 20 de Março de 2002 (ainda não publicado
no Jornal Oficial).
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 6 de Fevereiro de 2002 (ainda
não publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de
25 de Março de 2002 (ainda não publicada no Jornal Oficial) e
decisão do Parlamento Europeu de 15 de Maio de 2002.

(4) JO L 14 de 22.1.1993, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 895/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3223/94 da Comissão,
de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece regras de execução
do regime de importação dos frutos e dos produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1498/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu
artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 3223/94 prevê, em aplicação
dos resultados das negociações comerciais multilaterais
do Uruguay Round, os critérios para a fixação pela
Comissão dos valores forfetários de importação dos
países terceiros, relativamente aos produtos e períodos
que especifica no seu anexo.

(2)

Em aplicação dos supracitados critérios, os valores forfetários de importação devem ser fixados nos níveis constantes em anexo,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o 3223/94 são fixados como indicado no
quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(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 30 de Maio de 2002, 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 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 20 95

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
999
052
220
999
052
999
052
204
220
388
600
624
999
388
512
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
400
999

40,0
40,0
94,1
154,8
124,5
86,8
86,8
50,0
47,6
86,2
74,8
52,8
88,9
66,7
59,0
50,0
57,8
55,6
87,0
110,6
105,7
83,8
81,8
78,4
75,3
155,0
109,6
98,6
394,6
295,7
345,1

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 896/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação
dos melaços no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(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 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), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2),
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 (3), 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)

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 (4); este
preço se entende fixado para a qualidade-tipo definida
no artigo 1.o do citado regulamento.

(2)

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.

(3)

(4)

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 considerados não
representativos da tendência efectiva do mercado devem
igualmente ser excluídos.

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

JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
JO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
JO L 141 de 24.6.1995, p. 12.
JO L 145 de 27.6.1968, p. 12.

O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 30 de Maio de 2002, 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)

8,37

—

0

1703 90 00 (1)

12,66

—

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.
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REGULAMENTO (CE) N.o 897/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
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 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), 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 857/2002 da Comissão (3).

(2)

A aplicação das modalidades estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 857/2002 aos dados de que a Comissão
tem conhecimento conduz à alteração das restituições à
exportação, actualmente em vigor, em conformidade
com o anexo do presente regulamento,

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 857/2002, são modificadas de acordo com os
montantes referidos no anexo.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 136 de 24.5.2002, p. 9.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 30 de Maio de 2002, 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

40,56
40,32
40,56
40,32

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

0,4409
44,09
43,83
43,83
0,4409

(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 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
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REGULAMENTO (CE) N.o 898/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para o quadragésimo
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
quadragésimo 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), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), 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, relativo a um
concurso público permanente, a título da campanha de
comercialização de 2001/2002, para a determinação de
direitos niveladores e/ou de restituições à exportação de
açúcar branco (3), alterado pelo Regulamento (CE) n.o
693/2002 (4), 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 quadragésimo 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 46,851 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
JO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
JO L 192 de 14.7.2001, p. 3.
JO L 107 de 24.4.2002, p. 5.
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REGULAMENTO (CE) N.o 899/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
relativo à abertura de um concurso para a restituição à exportação de trigo mole para todos os
países terceiros à excepção da Polónia, da Estónia, da Lituânia e da Letónia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n. 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),
o

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,
Considerando o seguinte:
Tendo em conta a situação actual no mercado dos
cereais, se afigura oportuno abrir, em relação ao trigo
mole um concurso para a restituição à exportação referida no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95.

(1)

As regras de execução do processo de concurso foram
adoptadas em relação à fixação da restituição à exportação pelo Regulamento (CE) n.o 1501/95. Entre os
compromissos do concurso figura a obrigação de apresentar um pedido de certificado de exportação. Uma
garantia de concurso de 12 euros por tonelada, a constituir aquando da apresentação da proposta, pode assegurar o cumprimento desta obrigação.

(2)

É necessário prever um prazo de validade específico para
os certificados emitidos no âmbito desse concurso. Essa
validade deve corresponder às necessidades do mercado
mundial para a campanha de 2002/2003.

(3)

(4)

Para assegurar um tratamento igual a todos os interessados, é necessário prever que a duração de validade dos
certificados emitidos seja idêntica.

(5)

O bom desenvolvimento de um processo de concurso
para a exportação impõe a previsão de uma quantidade
mínima, bem como o prazo e a forma da transmissão
das propostas apresentadas junto dos serviços competentes.
As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão dos
Cereais,

(6)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.

Artigo 1.o
1.
Procede-se a um concurso para a restituição à exportação
prevista no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95.
2.
A adjudicação diz respeito ao trigo mole a exportar para
todos os países terceiros à excepção da Polónia, da Estónia, da
Lituânia e da Letónia.
3.
O concurso está aberto até 22 de Maio de 2003. Durante
a sua duração procede-se a concursos semanais em relação aos
quais as quantidades e as datas de apresentação das propostas
são determinadas no anúncio de concurso.
Em derrogação do n.o 4 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o
1501/95, o prazo de apresentação das propostas para o
primeiro concurso parcial termina em 6 de Junho de 2002.
Artigo 2.o
Uma proposta só é válida se disser respeito, pelo menos, a
1 000 toneladas.
Artigo 3.o
A garantia referida no n.o 3, alínea a), do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95 é de 12 euros por tonelada.
Artigo 4.o
1.
Em derrogação das disposições do n.o 1 do artigo 23.o do
Regulamento (CEE) n.o 1291/2000 da Comissão (5), que estabelece normas comuns de execução do regime de certificados de
importação, de exportação e de pré-fixação para os produtos
agrícolas, os certificados de exportação emitidos nos termos do
n.o 1 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95, no que
respeita à determinação da sua duração de validade, são considerados como emitidos no dia de apresentação da proposta.
2.
Os certificados de exportação emitidos no âmbito do
presente concurso são válidos a partir da data da sua emissão,
na acepção do n.o 1, até ao fim do quarto mês seguinte.
Artigo 5.o
1.
A Comissão decide, de acordo com o processo previsto
no artigo 23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92:
(5) JO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
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— ou fixar uma restituição máxima à exportação, tendo em
conta, nomeadamente, os critérios previstos no artigo 1.o
do Regulamento (CE) n.o 1501/95,
— ou não dar seguimento ao concurso.
2.
Sempre que seja fixada uma restituição máxima à exportação, será (serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) se situe(m) a um nível igual ou
inferior ao da restituição máxima.
Artigo 6.o
As propostas apresentadas devem chegar à Comissão por intermédio dos Estados-Membros, o mais tardar uma hora e meia
depois do termo do prazo para a apresentação semanal das
propostas, tal como previsto no anúncio de concurso. Devem

31.5.2002

ser enviadas em conformidade com o esquema que figura no
anexo I e através dos números que figuram no anexo II.
Em caso de ausência de propostas, os Estados-Membros informarão a Comissão desse facto no mesmo prazo que o referido
no parágrafo precedente.
Artigo 7.o
As horas fixadas para a apresentação das propostas são as
horas da Bélgica.
Artigo 8.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I
Concurso semanal para a restituição à exportação de trigo mole para todos os países terceiros à excepção da
Polónia, da Estónia, da Lituânia e da Letónia
[Regulamento (CE) n.o 899/2002]

ANEXO II
Os únicos números que deverão ser utilizados para contactar com Bruxelas são os seguintes: [DG AGRI (C-1)]:
— por fax:

(32-2) 296 49 56,
(32-2) 295 25 15.
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REGULAMENTO (CE) N.o 900/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
relativo à abertura de um concurso para a restituição à exportação de centeio para todos os países
terceiros à excepção da Estónia, da Lituânia e da Letónia
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,
Considerando o seguinte:
Tendo em conta a situação actual no mercado dos
cereais afigura-se oportuno abrir, em relação ao centeio,
um concurso para a restituição à exportação referida no
artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95.

(1)

As regras de execução do processo de concurso foram
adoptadas em relação à fixação da restituição à exportação pelo Regulamento (CE) n.o 1501/95. Entre os
compromissos do concurso figura a obrigação de apresentar um pedido de certificado de exportação. Uma
garantia de concurso de 12 euros por tonelada, a constituir aquando da apresentação da proposta, pode assegurar o cumprimento desta obrigação.

(2)

(3)

É necessário prever um prazo de validade específico para
os certificados emitidos no âmbito desse concurso. Essa
validade deve corresponder às necessidades do mercado
mundial para a campanha de 2002/2003.

(4)

Para assegurar um tratamento igual a todos os interessados, é necessário prever que a duração de validade dos
certificados emitidos seja idêntica.
O bom desenvolvimento de um processo de concurso
para a exportação impõe a previsão de uma quantidade
mínima, bem como o prazo e a forma da transmissão
das propostas apresentadas junto dos serviços competentes.

(5)

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

(6)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Procede-se a um concurso para a restituição à exportação
prevista no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95.
2.
A adjudicação diz respeito ao centeio a exportar para
todos os países terceiros à excepção da Estónia, da Lituânia e
da Letónia.
3.
O concurso está aberto até 22 de Maio de 2003. Durante
a sua duração procede-se a concursos semanais em relação aos
quais as quantidades e as datas de apresentação das propostas
são determinadas no anúncio de concurso.
Em derrogação do n.o 4 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o
1501/95, o prazo de apresentação das propostas para o
primeiro concurso parcial termina em 6 de Junho de 2002.
Artigo 2.o
Uma proposta só é válida se disser respeito, pelo menos, a
1 000 toneladas.
Artigo 3.o
A garantia referida no n.o 3, alínea a), do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95 é de 12 euros por tonelada.
Artigo 4.o
1.
Em derrogação das disposições do n.o 1 do artigo 23.o do
Regulamento (CE) n.o 1291/2000 da Comissão (5), que estabelece normas comuns de execução do regime de certificados de
importação, de exportação e de pré-fixação para os produtos
agrícolas, os certificados de exportação emitidos nos termos do
n.o 1 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95, no que
respeita à determinação da sua duração de validade, são considerados como emitidos no dia de apresentação da proposta.
2.
Os certificados de exportação emitidos no âmbito do
presente concurso são válidos a partir da data da sua emissão,
na acepção do n.o 1, até ao fim do quarto mês seguinte.
Artigo 5.o
1.
A Comissão decide, de acordo com o processo previsto
no artigo 23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92:
— ou fixar uma restituição máxima à exportação, tendo em
conta, nomeadamente, os critérios previstos no artigo 1.o
do Regulamento (CE) n.o 1501/95,
— ou não dar seguimento ao concurso.
(5) JO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
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2.
Sempre que seja fixada uma restituição máxima à exportação, será (serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) se situe(m) a um nível igual ou
inferior ao da restituição máxima.
Artigo 6.

o

As propostas apresentadas devem chegar à Comissão por intermédio dos Estados-Membros, o mais tardar uma hora e meia
depois do termo do prazo para a apresentação semanal das
propostas, tal como previsto no anúncio de concurso. Devem
ser enviadas em conformidade com o esquema que figura no
anexo I e através dos números que figuram no anexo II.
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Em caso de ausência de propostas, os Estados-Membros informarão a Comissão desse facto no mesmo prazo que o referido
no parágrafo precedente.
Artigo 7.o
As horas fixadas para a apresentação das propostas são as
horas da Bélgica.
Artigo 8.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I
Concurso semanal para a restituição à exportação de centeio para todos os países terceiros à excepção da
Estónia, da Lituânia e da Letónia
[Regulamento (CE) n.o 900/2002]

ANEXO II
Os únicos números que deverão ser utilizados para contactar com Bruxelas são os seguintes: [DG AGRI (C-1)]:
— por telex:

22037 AGREC B
22070 AGREC B (letras gregas),

— por fax:

(32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.

31.5.2002
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REGULAMENTO (CE) N.o 901/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
relativo à abertura de um concurso para a restituição à exportação de cevada para todos os países
terceiros, com excepção dos Estados Unidos da América, do Canadá, da Estónia e da Letónia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Artigo 1.o

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),

1.
Procede-se a um concurso para a restituição à exportação
prevista no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95.

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,
Considerando o seguinte:
Tendo em conta a situação actual no mercado dos
cereais, afigura-se oportuno abrir, em relação à cevada,
um concurso para a restituição à exportação referida no
artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95.

(1)

As regras de execução do processo de concurso foram
adoptadas em relação à fixação da restituição à exportação pelo Regulamento (CE) n.o 1501/95. Entre os
compromissos do concurso figura a obrigação de apresentar um pedido de certificado de exportação. Uma
garantia de concurso de 12 euros por tonelada, a constituir aquando da apresentação da proposta, pode assegurar o cumprimento desta obrigação.

(2)

(3)

É necessário prever um prazo de validade específico para
os certificados emitidos no âmbito desse concurso. Essa
validade deve corresponder às necessidades do mercado
mundial para a campanha de 2002/2003.

(4)

Para assegurar um tratamento igual a todos os interessados, é necessário prever que a duração de validade dos
certificados emitidos seja idêntica.

(5)

O bom desenvolvimento de um processo de concurso
para a exportação impõe a previsão de uma quantidade
mínima, bem como o prazo e a forma da transmissão
das propostas apresentadas junto dos serviços competentes.
As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão dos
Cereais,

(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
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181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.

2.
A adjudicação diz respeito à cevada a exportar para todos
os países terceiros, com excepção dos Estados Unidos da
América, do Canadá, da Estónia e da Letónia.
3.
O concurso está aberto até 22 de Maio de 2003. Durante
a sua duração procede-se a concursos semanais em relação aos
quais as quantidades e as datas de apresentação das propostas
são determinadas no anúncio de concurso.
Em derrogação do n.o 4 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o
1501/95, o prazo de apresentação das propostas para o
primeiro concurso parcial termina em 6 de Junho de 2002.
Artigo 2.o
Uma proposta só é válida se disser respeito, pelo menos, a
1 000 toneladas.
Artigo 3.o
A garantia referida no n.o 3, alínea a), do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95 é de 12 euros por tonelada.
Artigo 4.o
1.
Em derrogação das disposições do n.o 1 do artigo 23.o do
Regulamento (CE) n.o 1291/2000 da Comissão (5), de 9 de
Junho de 2000, que estabelece normas comuns de execução do
regime de certificados de importação, de exportação e de pré-fixação para os produtos agrícolas, os certificados de exportação emitidos nos termos do n.o 1 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95, no que respeita à determinação da sua
duração de validade, são considerados como emitidos no dia de
apresentação da proposta.
2.
Os certificados de exportação emitidos no âmbito do
presente concurso são válidos a partir da data da sua emissão,
na acepção do n.o 1, até ao fim do quarto mês seguinte.
Artigo 5.o
Em derrogação do disposto no artigo 16.o do Regulamento
(CE) n.o 800/1999 da Comissão (6), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2299/2001 (7), não será
exigida, para o pagamento da restituição fixada no âmbito do
presente concurso, a prova de cumprimento das formalidades
aduaneiras de introdução no consumo, desde que o operador
apresente a prova de que pelo menos 1 500 toneladas de
produtos cerealíferos deixaram o território aduaneiro da Comunidade carregados num navio apto para a navegação marítima.
(5) JO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
(6) JO L 102 de 17.4.1999, p. 11.
(7) JO L 308 de 27.11.2001, p. 19.
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Artigo 6.o
1.
A Comissão decide, de acordo com o processo previsto
no artigo 23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92:
— ou fixar uma restituição máxima à exportação, tendo em
conta, nomeadamente, os critérios previstos no artigo 1.o
do Regulamento (CE) n.o 1501/95,
— ou não dar seguimento ao concurso.
2.
Sempre que seja fixada uma restituição máxima à exportação, será (serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) se situe(m) a um nível igual ou
inferior ao da restituição máxima.
Artigo 7.o
As propostas apresentadas devem chegar à Comissão por intermédio dos Estados-Membros, o mais tardar uma hora e meia
depois do termo do prazo para a apresentação semanal das
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propostas, tal como previsto no anúncio de concurso. Devem
ser enviadas em conformidade com o esquema que figura no
anexo I e através dos números que figuram no anexo II.
Em caso de ausência de propostas, os Estados-Membros informarão a Comissão desse facto no mesmo prazo que o referido
no parágrafo precedente.
Artigo 8.o
As horas fixadas para a apresentação das propostas são as
horas da Bélgica.
Artigo 9.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I
Concurso semanal para a restituição à exportação de cevada, para todos os países terceiros, com excepção dos
Estados Unidos da América, do Canadá, da Estónia e da Letónia
[Regulamento (CE) n.o 901/2002]

ANEXO II
Os únicos números que deverão ser utilizados para contactar com Bruxelas [DG AGRI (C-1)] são os seguintes:
— por fax:

(32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.
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REGULAMENTO (CE) N.o 902/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
relativo à aprovação das operações de controlo de conformidade com as normas de comercialização aplicáveis às frutas e produtos hortícolas frescos efectuadas na República Checa antes da
importação para a Comunidade Europeia
frutas e produtos hortícolas, tais como o grupo de
trabalho para a normalização dos géneros perecíveis e a
melhoria da qualidade da CEE/ONU (Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas), assim como, até
há pouco tempo, no âmbito do Regime da OCDE para a
aplicação de normas internacionais relativas às frutas e
produtos hortícolas.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 545/2002 (2), e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,

(5)

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

Considerando o seguinte:
Nos termos do Regulamento (CE) n.o 1148/2001 da
Comissão, de 12 de Junho de 2001, relativo aos
controlos de conformidade com as normas de comercialização aplicáveis no sector das frutas e produtos hortícolas frescos (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 2379/2001 (4), a Comissão
pode aprovar as operações de controlo de conformidade
efectuadas antes da importação para a Comunidade por
países terceiros que o solicitem, sob reserva do respeito
das condições enunciadas no artigo 7.o do Regulamento
(CE) n.o 1148/2001.

(1)

Em 11 de Outubro de 2001, as autoridades checas
transmitiram à Comissão um pedido de aprovação das
operações de controlo realizadas pela ČZPI (Inspecção
Agrícola e Alimentar Checa) sob a responsabilidade do
Ministério da Agricultura. O pedido indica que a ČZPI
dispõe do pessoal, material e instalações necessários para
a realização dos controlos e utiliza métodos equivalentes
aos referidos no artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o
1148/2001, e que as frutas e produtos hortícolas frescos
controlados pela ČZPI e exportados em seguida da
República Checa para a Comunidade devem respeitar as
normas comunitárias de comercialização.

(2)

Os dados, transmitidos pelos Estados-Membros, de posse
dos serviços da Comissão indicam que, para o período
de 1997 a 2000, a frequência de não conformidade com
as normas de comercialização nas importações de frutas
e produtos hortícolas frescos provenientes da República
Checa foi relativamente baixa.

(3)

Os representantes dos serviços de controlo checos participam regularmente, desde há largos anos, em seminários e actividades de formação organizados por diversos
Estados-Membros. Também participam regularmente nas
actividades internacionais de normalização comercial de

(4)

()
(2)
(3)
(4)
1
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297 de 21.11.1996, p. 1.
84 de 28.3.2002, p. 1.
156 de 13.6.2001, p. 9.
321 de 6.12.2001, p. 15.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
São aprovadas nas condições previstas no n.o 1 do artigo 7.o do
Regulamento (CE) n.o 1148/2001 as operações de controlo de
conformidade com as normas de comercialização efectuadas
pela República Checa relativamente a frutas e produtos hortícolas frescos originários da República Checa.
Artigo 2.o
As coordenadas do correspondente oficial na República Checa
sob cuja responsabilidade serão efectuadas as operações de
controlo, bem como dos serviços de controlo responsáveis pela
realização dos referidos controlos, mencionados no n.o 2 do
artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1148/2001, constam do
anexo I do presente regulamento.
Artigo 3.o
Os certificados referidos no n.o 3, segundo parágrafo, do artigo
7.o do Regulamento (CE) n.o 1148/2001, emitidos na sequência
dos controlos mencionados no artigo 1.o do presente regulamento, devem ser redigidos em formulários conformes ao
modelo constante do anexo II do presente regulamento.
Artigo 4.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
É aplicável a partir do dia da publicação, no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, série C, do aviso referido no n.o 8 do
artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1148/2001, relativo ao
estabelecimento de uma cooperação administrativa entre a
Comunidade Europeia e a República Checa.
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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 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO I
Correspondente oficial a título do n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1148/2001:
Ministério da Agricultura
Direcção da Produção Alimentar
Tešnov 17
CZ-117 05 Praga
Tel.: (420-2) 21 81 22 24
Fax: (420-2) 22 31 41 17
E-mail: fruveg@mze.cz
Serviço de controlo a título do n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1148/2001:
ČZPI (Česká zemedelská a potravinářská inspekce ústřední inspektorát)
Inspecção Agrícola e Alimentar Checa
Kvetná 15
CZ-603 00 Brno
Tel.: (420-5) 43 54 02 03/02 49
Fax: (420-5) 43 54 02 02.
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REGULAMENTO (CE) N.o 903/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que fixa os coeficientes de ponderação que servem para o cálculo do preço comunitário do suíno
abatido e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1284/2001
tação dos coeficientes de ponderação fixados pelo Regulamento (CE) n.o 1284/2001 da Comissão (5).

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2759/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a organização comum de mercado no sector da carne de suíno (1), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1365/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 6 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
O preço comunitário de mercado do suíno abatido,
referido no n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o
2759/75, deve ser estabelecido ponderando os preços
verificados em cada Estado-Membro por coeficientes que
exprimam a importância relativa do efectivo suíno de
cada Estado-Membro. É conveniente determinar estes
coeficientes a partir dos efectivos suínos recenseados no
início de Dezembro de cada ano em aplicação da Directiva 93/23/CEE do Conselho, de 1 de Junho de 1993,
relativa aos inquéritos estatísticos a efectuar no domínio
da produção dos suínos (3), com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 97/77/CE (4).

(1)

Com base nos resultados de recenseamento do mês de
Dezembro de 2001, é necessário proceder a uma adap-

(2)

(3)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os coeficientes de ponderação referidos no n.o 2 do artigo 4.o
do Regulamento (CEE) n.o 2759/75 são fixados no anexo do
presente regulamento.
Artigo 2.o
Fica revogado o Regulamento (CE) n.o 1284/2001.
Artigo 3.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 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
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282 de 1.11.1975, p. 1.
156 de 29.6.2000, p. 5.
149 de 21.6.1993, p. 1.
10 de 16.1.1998, p. 28.

(5) JO L 176 de 29.6.2001, p. 25.
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ANEXO
Coeficientes de ponderação que servem para o cálculo do preço comunitário de mercado de suíno abatido
Bélgica
Dinamarca
Alemanha
Grécia
Espanha
França
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Áustria
Portugal
Finlândia
Suécia
Reino Unido

5,6
10,6
21,2
0,8
19,2
12,5
1,4
6,9
0,1
9,4
2,8
2,0
1,2
1,6
4,7
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REGULAMENTO (CE) N.o 904/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que altera o Regulamento (CE) n. 1162/95 que estabelece normas de execução especiais do regime
dos certificados de importação e de exportação no sector dos cereais e do arroz
o

das restituições para as exportações de malte, é conveniente reduzir e uniformizar o montante das garantias
ligadas aos certificados correspondentes.

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), e, nomeadamente, o n.o 11 do seu artigo 13.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 2002, que estabelece a organização
comum de mercado do arroz (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 411/2002 da
Comissão (4), e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 9.o e o n.o
15 do seu artigo 13.o,

(5)

Depois de posta em prática a Agenda 2000, são cada
vez mais os produtos cerealíferos exportados com restituição zero. O artigo 12.o do Regulamento (CE) n.o
1162/95 prevê um ajustamento mensal do montante da
restituição. Para evitar que as quantidades de cereais
exportadas nessas condições sejam consideradas subvencionadas, no quadro das regras da OMC, devem ser
aplicados factores de correcção negativos. Para simplificar a gestão das exportações, é preferível considerar
que uma restituição de montante zero não tem direito
ao ajustamento previsto.

(6)

O n.o 6 do artigo 12.o do Regulamento (CE) n.o 1162/95
especifica que as disposições relativas ao ajustamento
não são aplicáveis às operações de ajuda alimentar.
Tendo sido introduzida uma disposição similar no Regulamento (CE) n.o 2298/2001 da Comissão, de 26 de
Novembro de 2001, que estabelece as regras para a
exportação de produtos fornecidos a título da ajuda
alimentar, é conveniente revogar o referido número.

(7)

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

Considerando o seguinte:
O período de eficácia dos certificados de exportação sem
restituição referidos nos n.os 2A e 3A do Regulamento
(CE) n.o 1162/95 da Comissão (5), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2298/
/2001 (6), está actualmente limitado a 30 dias, a contar
da data de emissão. A experiência adquirida tem revelado que esse período é, com frequência, demasiado
curto, nomeadamente em virtude do tempo necessário
ao encaminhamento das mercadorias para os portos. Há,
pois, que aumentar o período de eficácia.

(1)

Nos períodos de aumento das taxas de restituição, o
montante da garantia de 30 euros por tonelada, previsto
na alínea c) do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o
1162/95, não é suficiente para evitar devoluções
maciças de certificados de exportação de arroz eficazes
aos organismos emissores. Dado que tais devoluções
podem dar origem a um disfuncionamento na gestão
das exportações, é oportuno desencorajá-las através de
um aumento do nível da garantia.

(2)

(3)

A alínea d) do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o
1162/95 prevê, para os produtos referidos no artigo 1.o
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, um montante de
garantia de 20 euros por tonelada. Atendendo à baixa
geral dos níveis de restituição, é conveniente reduzir,
paralelamente, o montante das garantias relativas aos
certificados de exportação.

(4)

A alínea e) do artigo 10. do Regulamento (CE) n.
1162/95 prevê três montantes diferentes de garantia
para o malte, em função do período de eficácia dos
certificados de exportação. Atendendo à baixa do nível

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
117 de 24.5.1995, p. 2.
308 de 27.11.2001, p. 16.

o

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 1162/95 é alterado do seguinte modo:
1. No artigo 7.o, o n.o 2A passa a ter a seguinte redacção:
«2A.
No caso de não ser fixada qualquer restituição ou
imposição de exportação, os certificados de exportação relativos aos produtos referidos no artigo 1.o do Regulamento
(CEE) n.o 1766/92 e no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o
3072/95 serão eficazes por 60 dias, a contar da data da
respectiva emissão.».
2. No artigo 7.o, o terceiro parágrafo do n.o 3A passa a ter a
seguinte redacção:
«Esses certificados de exportação são eficazes por 60 dias, a
contar da data da sua emissão.».
3. No artigo 10.o, a primeira frase da alínea c) passa a ter a
seguinte redacção:
«45 euros por tonelada, para os produtos referidos no artigo
1.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, se se tratar de certificados de exportação.».
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4. No artigo 10.o, a alínea d) passa a ter a seguinte redacção:
«d) 15 euros por tonelada, para os produtos referidos no
artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, se se
tratar de certificados de exportação.
Todavia, para os certificados emitidos com restituição
em conformidade com o n.o 2 do artigo 7.o, esta
garantia será de 24 euros por tonelada.
Para as exportações com destino aos países da África,
das Caraíbas e do Pacífico efectuadas com um certificado de período de eficácia especial em conformidade
com o artigo 9.o, esta garantia é fixada em 12 euros por
tonelada.».
5. No artigo 10.o é suprimida a alínea e).
6. Ao artigo 12.o é aditado um n.o 1A, com a seguinte
redacção:

31.5.2002

«1A.
O ajustamento previsto no n.o 1 não será aplicável
se o montante da restituição for igual a zero.».
7. Ao artigo 12.o é aditado um n.o 4A, com a seguinte
redacção:
«4A.
O ajustamento previsto no n.o 4 não será aplicável
se o montante da restituição for igual a zero.».
8. No artigo 12.o é suprimido o n.o 6.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de Julho de 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 905/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que completa o anexo do Regulamento (CE) n.o 2400/96 relativo à inscrição de determinadas
denominações no registo das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas
protegidas previsto no Regulamento (CEE) n.o 2081/92 do Conselho relativo à protecção das
indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios
(Calçot de Valls)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

Por conseguinte, essa denominação deve ser inscrita no
registo das denominações de origem protegidas e das
indicações geográficas protegidas e ser, pois, protegida à
escala comunitária como indicação geográfica protegida.

(5)

O anexo do presente regulamento completa o anexo do
Regulamento (CE) n.o 2400/96 da Comissão (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 564/2002 (5),

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2081/92 do
Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das
indicações geográficas e denominações de origem dos produtos
agrícolas e dos géneros alimentícios (1), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2796/2000 da
Comissão (2), e, nomeadamente, os n.os 3 e 4 do seu artigo 6.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o artigo 5.o do Regulamento
(CEE) n.o 2081/92, Espanha transmitiu à Comissão um
pedido de registo da denominação «Calçot de Valls»
como indicação geográfica protegida.

(2)

Verificou-se que, em conformidade com o n.o 1 do
artigo 6.o do referido regulamento, esse pedido está
conforme com o mesmo regulamento, incluindo,
nomeadamente, todos os elementos previstos no seu
artigo 4.o

(3)

Na sequência da publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (3) da denominação constante do anexo
do presente regulamento, não foi transmitida à
Comissão qualquer declaração de oposição, na acepção
do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 2081/92.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo do Regulamento (CE) n.o 2400/96 é completado com
a denominação constante do anexo do presente regulamento,
que é inscrita como indicação geográfica protegida (IGP) no
registo das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas, previsto no n.o 3 do artigo 6.o do
Regulamento (CEE) n.o 2081/92.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 208 de 24.7.1992, p. 1.
(2) JO L 324 de 21.12.2000, p. 26.
(3) JO C 198 de 13.7.2001, p. 3.

(4) JO L 327 de 17.12.1996, p. 11.
(5) JO L 86 de 3.4.2002, p. 7.
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ANEXO
PRODUTOS DO ANEXO I DO TRATADO DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO HUMANA
Frutos, produtos hortícolas e cereais
ESPANHA
— Calçot de Valls (IGP)

31.5.2002
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REGULAMENTO (CE) N.o 906/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que altera o Regulamento (CE) n. 1555/96 que estabelece as normas de execução do regime
relativo à aplicação dos direitos de importação adicionais no sector das frutas e produtos hortícolas
o

nos últimos dados disponíveis referentes a 1998, 1999 e
2000, importa alterar o volume de desencadeamento
dos direitos adicionais aplicáveis aos limões, peras e uvas
de mesa.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 545/2002 (2), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu
artigo 33.o,
Considerando o seguinte:
O Regulamento (CE) n.o 1555/96 da Comissão (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 736/2002 (4), prevê uma vigilância da importação
dos produtos referidos no seu anexo. Essa vigilância é
efectuada de acordo com as modalidades previstas no
artigo 308.oD do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissão (5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 444/2002 (6), para a vigilância das importações preferenciais.

(1)

Em aplicação do n.o 4 do artigo 5.o do Acordo sobre a
Agricultura (7) concluído no âmbito das negociações
comerciais multilaterais do Uruguay Round e com base

(2)

(3)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo do Regulamento (CE) n.o 1555/96 é substituído pelo
anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de Junho de 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L

297 de 21.11.1996, p. 1.
84 de 28.3.2002, p. 1.
193 de 3.8.1996, p. 1.
113 de 30.4.2002, p. 9.
253 de 11.10.1993, p. 1.
68 de 12.3.2002, p. 11.
336 de 23.12.1994, p. 22.
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ANEXO
«ANEXO
Sem prejuízo das regras de interpretação da Nomenclatura Combinada, o enunciado da designação das mercadorias tem
apenas valor indicativo. No âmbito do presente anexo, o campo de aplicação dos direitos adicionais é determinado pelo
alcance dos códigos NC tais quais existem no momento da adopção do presente regulamento. Nos casos em que figure
um “ex” antes do código NC, o campo de aplicação dos direitos adicionais é simultaneamente determinado pelo alcance
do código NC e pelo do período de aplicação correspondente.

Número de ordem

78.0015

Código NC

ex 0702 00 00

Designação das mercadorias

Tomates

ex 0707 00 05

Volumes de
desencadeamento
(toneladas)

— de 1 de Outubro a 31 de Março

189 144

— de 1 de Abril a 30 de Setembro

14 449

— de 1 de Maio a 31 de Outubro

6 820

— de 1 de Novembro a 30 de Abril

3 609

Alcachofras

— de 1 de Novembro a 30 de Junho

69 158

Aboborinhas

— de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro

82 028

78.0020
78.0065

Períodos de aplicação

Pepinos

78.0075
78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Laranjas

— de 1 de Dezembro a 31 de Maio

78.0120

ex 0805 20 10

Clementinas

— de 1 de Novembro ao fim de Fevereiro

85 146

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandarinas (incluindo as tangerinas e
satsumas); wilkings e outros citrinos
híbridos semelhantes

— de 1 de Novembro ao fim de Fevereiro

93 931

78.0155

ex 0805 50 10

Limões

— de 1 de Junho a 31 de Dezembro

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

78.0160

15 983
62 101

ex 0806 10 10

Uvas de mesa

— de 21 de Julho a 20 de Novembro

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Maçãs

— de 1 de Janeiro a 31 de Agosto

78.0220

— de 1 de Setembro a 31 de Dezembro
ex 0808 20 50

Peras

78.0235

251 805

— de 1 de Janeiro a 31 de Maio

78.0170

78.0180

758 268

— de 1 de Janeiro a 30 de Abril
— de 1 de Julho a 31 de Dezembro

881 540

35 471
242 649
23 432

78.0250

ex 0809 10 00

Damascos

— de 1 de Junho a 31 de Julho

4 156

78.0265

ex 0809 20 95

Cerejas, com exclusão das cerejas
ácidas

— de 21 de Maio a 10 de Agosto

78.0270

ex 0809 30

Pêssegos, incluindo as nectarinas

— de 11 de Junho a 30 de Setembro

3 378

78.0280

ex 0809 40 05

Ameixas

— de 11 de Junho a 30 de Setembro

81 605»

86 224
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REGULAMENTO (CE) N.o 907/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que altera o Regulamento (CE) n. 416/2002, que adopta medidas excepcionais de apoio ao mercado
no sector da carne de suíno em Espanha
o

veis, incluída no anexo II do referido regulamento à
situação veterinária actual, a partir de 14 de Maio de
2002.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2759/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a organização comum de mercado no sector da carne de suíno (1), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1365/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 20.o,
Devido ao aparecimento da peste suína clássica em
certas regiões de produção em Espanha foram adoptadas
medidas excepcionais de apoio ao mercado da carne de
suíno relativamente àquele Estado-Membro, pelo Regulamento (CE) n.o 416/2002 da Comissão (3), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 737/2002 (4).
Na sequência do surto de novos casos de peste suína
clássica em Espanha as autoridades espanholas introduziram, em 7 de Maio de 2002, novas zonas de protecção
e vigilância. É conveniente adaptar a lista de zonas elegí-

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

(3)

Artigo 1.o
O anexo II do Regulamento (CE) n.o 416/2002 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.
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 14 de Maio de 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

282 de 1.11.1975,
156 de 29.6.2000,
63 de 6.3.2002, p.
113 de 30.4.2002,

p. 1.
p. 5.
19.
p. 11.
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ANEXO

«ANEXO II
Na província de Barcelona as zonas de protecção e de vigilância definidas nos anexos I e II da Ordem da Generalitat da
Catalunha, de 7 de Maio de 2002, publicada no Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC n.o 3633, de 10 de Maio
de 2002, p. 8195).»

31.5.2002
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REGULAMENTO (CE) N.o 908/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que rectifica o Regulamento (CE) n. 643/2002 relativo à emissão de certificados de importação de
alhos
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 565/2002 da
Comissão, de 2 de Abril de 2002, que determina o modo de
gestão dos contingentes pautais e institui um regime de certificados de origem relativamente ao alho importado de países
terceiros (1),
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 643/2002 da Comissão (2),
rectificado pelo Regulamento (CE) n.o 668/2002 (3),
fixou as percentagens aplicáveis à emissão dos certificados de importação solicitados a título do n.o 1 do
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 565/2002 para os
produtos originários da China em 8 e 9 de Abril de
2002 e transmitidos à Comissão em 11 de Abril de
2002.

(2)

Uma verificação revelou a existência de erros de cálculo
no que se refere às percentagens. É, pois, necessário
rectificar imediatamente o regulamento em causa,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
No artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 643/2002:
— a percentagem de «15,932 %» é substituída pela percentagem de «16,637 %»,
— a percentagem de «1,010 %» é substituída pela percentagem
de «1,0397 %».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.
É aplicável a partir de 13 de Abril de 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 86 de 3.4.2002, p. 11.
(2) JO L 96 de 13.4.2002, p. 21.
(3) JO L 103 de 19.4.2002, p. 9.
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REGULAMENTO (CE) N.o 909/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que rectifica o Regulamento (CE) n. 644/2002 relativo à emissão de certificados de importação de
alhos
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 565/2002 da
Comissão, de 2 de Abril de 2002, que determina o modo de
gestão dos contingentes pautais e institui um regime de certificados de origem relativamente ao alho importado de países
terceiros (1),
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 644/2002 da Comissão (2) fixou
as percentagens aplicáveis à emissão dos certificados de
importação solicitados a título do n.o 1 do artigo 3.o do
Regulamento (CE) n.o 565/2002 para os produtos originários de todos os outros países terceiros excepto a
China e a Argentina em 8 e 9 de Abril de 2002 e
transmitidos à Comissão em 11 de Abril de 2002.

(2)

Uma verificação revelou a existência de um erro de
cálculo no que se refere a uma das percentagens. É, pois,
necessário rectificar imediatamente o regulamento em
causa,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
No artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 644/2002, a percentagem de «10,356 %» é substituída pela percentagem de
«34,994 %».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.
É aplicável a partir de 13 de Abril de 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 86 de 3.4.2002, p. 11.
(2) JO L 96 de 13.4.2002, p. 22.
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REGULAMENTO (CE) N.o 910/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos produtos transformados à base de cereais e de
arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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.

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,

(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.

(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.

(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 (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 411/2002 da Comissão (4), e,
nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

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.
Por força do artigo 13. do Regulamento (CE) n. 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.
o

o

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
em conta para o cálculo da restituição em relação a estes
produtos.
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
JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
JO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
JO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
JO L 147 de 30.6.1995, p. 55.
JO L 312 de 23.12.1995, p. 25.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

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.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

31.5.2002
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 30 de Maio de 2002, 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 19 40 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 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 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

35,63
30,54
30,54
0,00
0,00
0,00
0,00
45,81
35,63
30,54
30,54
18,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,72
33,09
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

38,18
29,27
0,00
0,00
0,00
0,00
6,36
0,00
0,00
0,00
0,00
40,72
40,72
40,72
40,72
30,40
30,40
0,00
39,89
30,54
39,89
30,54
30,54
39,89
30,54
41,80
29,01
30,54

(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 2020/2001 (JO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
C01: Todos os destinos com excepção da Polónia.
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REGULAMENTO (CE) N.o 911/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que fixa as restituições aplicáveis à exportação de alimentos para animais compostos à base de
cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

base de milho. Deve ser concedida uma restituição em
relação à quantidade de produtos cerealíferos contidos
nos alimentos compostos para animais.

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 31 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
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 30 de Maio de 2002, 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

25,45

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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REGULAMENTO (CE) N.o 912/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos cereais, das farinhas, dos grumos e das sêmolas
de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

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

(5)

A restituição deve ser fixada uma vez por mês. Ela pode
ser alterada.

(6)

A aplicação dessas modalidades à situação actual do
mercado no sector dos cereais e, nomeadamente, as
cotações ou preços desses produtos na Comunidade e
mercado mundial, implica a fixação da restituição ao
nível dos montantes constantes do anexo.

(7)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a 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 2 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Nos termos do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o
1766/92, a diferença entre as cotações ou os preços referidos no artigo 1.o deste regulamento e os preços desses
produtos na Comunidade pode ser coberta por uma
restituição à exportação.
As restituições devem ser fixadas atendendo aos
elementos referidos no artigo 1.o do 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).
No que respeita às farinhas, às sêmolas de trigo ou de
centeio, a restituição aplicável a esses produtos deve ser
calculada tendo em conta a quantidade de cereais
necessária ao fabrico dos produtos considerados. Essas
quantidades foram fixadas no Regulamento (CE) n.o
1501/95.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos nas alíneas
a), b) e c) do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, com
excepção do malte, são fixadas no nível dos montantes constantes do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
JO L 147 de 30.6.1995, p. 7.
JO L 89 de 29.3.2001, p. 16.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 30 de Maio de 2002, que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos cereais,
das farinhas, dos grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
Código
do produto

Destino

Unidade
de medida

Montante
das restituições

Código
do produto

Destino

Unidade
de medida

Montante
das restituições

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

C01

EUR/t

—

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
C06
C06
—
C06
—

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

—
6,85
6,40
5,90
5,45
5,10
—
—
41,00
32,50
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Se este produto contiver sêmolas aglomeradas, não será concedida nenhuma restituição.

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 2032/2000 da Comissão (JO L 243 de
28.9.2000, p. 14), alterado.
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
C01 Todos os destinos com excepção da Polónia, da Lituânia, da Estónia e da Letónia.
C06 Todos os destinos com excepção da Lituânia, da Estónia e da Letónia.
C07 Todos os destinos com excepção da Estónia e da Letónia.
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REGULAMENTO (CE) N.o 913/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que fixa a correcção aplicável à restituição em relação aos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

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

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

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A correcção aplicável às restituições fixadas antecipadamente
em relação às exportações de cereais, referida no n.o 1, alíneas
a), b) e c), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92,
com excepção do malte, está fixada no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Junho de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
JO L 147 de 30.6.1995, p. 7.
JO L 89 de 29.3.2001, p. 16.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 30 de Maio de 2002, que fixa a correcção aplicável à restituição em relação aos
cereais
(em EUR/t)

Código do produto

Destino

Corrente
6

1.o período
7

2.o período
8

3.o período
9

4.o período
10

5.o período
11

6.o período
12

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

—
—
—
C01
C03
C04
—
C07
—
C04
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
C04
C04
—
C04
—

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

—
—
—
0,00
–10,00
0,00
—
0,00
—
0,00
—
–0,93
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
0,00
0,00
—
0,00
—

—
—
—
–0,93
–10,00
00,00
—
–0,93
—
–0,93
—
–1,86
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
0,00
0,00
—
–1,40
–1,25
—
–1,27
—

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

—
—
—
–2,79
–10,00
00,00
—
–2,79
—
–2,79
—
0,00
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0,00
0,00
—
–4,18
–3,74
—
–3,82
—

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

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

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

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de
24.12.1987, p. 1), alterado.
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento (CE) n.o 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
C01 Todos os destinos com excepção da Polónia, da Lituânia, da Estónia e da Letónia
C03 Polónia, República Checa, Eslováquia, Hungria, Noruega, ilhas Faroé, Ιslândia, Rússia, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Eslovénia,
território da antiga Jugoslávia à excepção da Eslovénia, da Croácia e da Bósnia-Herzegovina, Albânia, Roménia, Bulgária, Arménia, Geórgia,
Azerbaijão, Moldávia, Ucrânia, Cazaquistão, Quirguizistão, Usbequistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia,
Egipto, Malta, Chipre e Turquia
C04 Todos os destinos com excepção da Lituânia, da Estónia e da Letónia.
C07 Todos os destinos com excepção da Estónia e da Letónia.
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REGULAMENTO (CE) N.o 914/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que fixa a restituição máxima à exportação de cevada no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) n.o 1558/2001
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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.

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,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

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.
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
os critérios previstos no artigo 1.o do Regulamento (CE)

(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:

Artigo 1.o
No que diz respeito às propostas comunicadas de 24 a 30 de
Maio de 2002 no âmbito do concurso referido no Regulamento
(CE) n.o 1558/2001, a restituição máxima à exportação de
cevada é fixada em 5,00 EUR/t.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
JO L 147 de 30.6.1995, p. 7.
JO L 89 de 29.3.2001, p. 16.
JO L 205 de 31.7.2001, p. 33.
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REGULAMENTO (CE) N.o 915/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que fixa a restituição máxima à exportação de trigo mole no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 943/2001
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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.

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,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

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.
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
os critérios previstos no artigo 1.o do Regulamento (CE)

(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:

Artigo 1.o
No que diz respeito às propostas apresentadas de 24 a 30 de
Maio de 2002 no âmbito do concurso referido no Regulamento
(CE) n.o 943/2001, a restituição máxima à exportação de trigo
mole é fixada em 5,00 EUR/t.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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REGULAMENTO (CE) N.o 916/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
relativo às propostas comunicadas em relação à importação de milho no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 537/2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Tendo em conta, nomeadamente, os critérios previstos
nos artigos 6.o e 7.o do Regulamento (CE) n.o 1839/95,
não é indicado proceder à fixação duma redução minima
do direito de importação.

(4)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, 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), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 12.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Pelo Regulamento (CE) n.o 537/2002 da Comissão (3),
alterado pelo Regulamento (CE) n.o 775/2002 (4), foi
aberto um concurso da redução máxima do direito de
importação de milho para Portugal.
Em conformidade com o artigo 5.o do Regulamento
(CE) n.o 1839/95 da Comissão (5), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2235/2000 (6), com base nas propostas comunicadas,
a Comissão pode, segundo o processo previsto no artigo
23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, decidir não dar
seguimento ao concurso.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Não é dado seguimento às propostas comunicadas de 24 a 30
de Maio de 2002 no âmbito do concurso para a redução do
direito de importação de milho referido no Regulamento (CE)
n.o 537/2002.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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REGULAMENTO (CE) N.o 917/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
relativo às propostas comunicadas para a exportação de aveia no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) n.o 1789/2001
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Em conformidade com o artigo 8.o do Regulamento (CE)
n.o 1789/2001 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 não dar seguimento ao concurso.

(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,

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
1666/1999 (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),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1789/2001 da
Comissão, de 12 de Setembro de 2001, relativo a uma medida
especial de intervenção para os cereais produzidos na Finlândia
e na Suécia (5), e, nomeadamente, o seu artigo 8.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 1789/2001 foi aberto um
concurso para a restituição à exportação de aveia, produzida na Finlândia e na Suécia, destes Estados-Membros
para todos os países terceiros.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Não é dado seguimento às propostas comunicadas de 24 a 30
de Maio de 2002 no âmbito do concurso para a restituição à
exportação de aveia referido no Regulamento (CE) n.o 1789/
/2001.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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REGULAMENTO (CE) N.o 918/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que fixa as restituições aplicáveis à exportação no que respeita ao malte
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

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.

(5)

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

(6)

A aplicação destas normas à situação actual do mercado
no sector dos cereais, nomeadamente às cotações ou
preços desses produtos na Comunidade e no mercado
mundial, leva a fixar a restitução nos montantes constantes do anexo.

(7)

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

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

(2)

(3)

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.
As restituições devem ser fixadas atendendo aos
elementos referidos no artigo 1.o do 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).
A restituição aplicável ao malte deve ser calculada em
função da quantidade de cereais necessária para o fabrico
dos produtos considerados; estas quantidades foram
fixadas no Regulamento (CE) n.o 1501/95.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação do malte, referidas no n.o 1 da
alínea c) do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 são
fixadas nos montantes indicados no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 30 de Maio de 2002, que fixa as restituições aplicáveis à exportação em relação
ao malte
Código do produto

Destino

Unidade de medida

Montante das restituições

1107 10 19 9000

C05

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

C05

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

C05

EUR/t

0,00

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da
Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1), alterado.
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento da Comissão (CE) n.o 2020/2001 (JO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
C05 Todos os destinos com excepção da Letónia e da Estónia
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REGULAMENTO (CE) N.o 919/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
que fixa a redução do direito de importação de milho no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 767/2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

A aplicação dos critérios acima referidos à situação
actual dos mercados do cereal em questão leva a fixar a
redução máxima do direito de importação 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,

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), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 12.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 767/2002 da Comissão (3) foi
aberto um concurso da redução máxima do direito de
importação de milho para a Espanha.

(2)

Em conformidade com o artigo 5.o do Regulamento (CE)
n.o 1839/95 da Comissão (4), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2235/2000 (5), a
Comissão pode, segundo o processo previsto no artigo
23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, decidir a
fixação da redução máxima do direito de importação.
Em relação a esta fixação deve-se ter em conta, nomeadamente, os critérios previstos nos artigos 6.o e 7.o do
Regulamento (CE) n.o 1839/95. Será declarado adjudicatário qualquer proponente cuja proposta se situe ao nível
da redução máxima do direito de importação ou a um
nível inferior.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
No que diz respeito às propostas comunicadas de 24 a 30 de
Maio de 2002 no âmbito do concurso referido no Regulamento
(CE) n.o 767/2002, a redução máxima do direito de importação
de milho é fixada em 35,43 euros/t para uma quantidade
máxima global de 31 000 toneladas.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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REGULAMENTO (CE) N.o 920/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
relativo à emissão de certificados de exportação no sector vitivinícola
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 883/2001 da
Comissão, de 24 de Abril de 2001, que estabelece normas de
execução do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do Conselho no
que respeita ao comércio de produtos do sector vitivinícola
com os países terceiros (1), alterado pelo Regulamento (CE) n.o
885/2001 (2) e, nomeadamente, o n.o 3 dos seus artigos 7 e 9.o,

do Regulamento (CE) n.o 883/2001, corre o risco de ser
excedida sem restrições respeitantes à emissão desses
certificados de exportação com fixação antecipada da
restituição. Por conseguinte, é conveniente aplicar uma
percentagem única de aceitação aos pedidos apresentados de 22 a 28 de Maio de 2002 e suspender para essa
zona até 1 de Julho de 2002 a emissão de certificados
relativamente aos pedidos apresentados, assim como a
apresentação dos pedidos,

Considerando o seguinte:
O n.o 7 do artigo 63.o do Regulamento (CE) n.o 1493/
/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (3)
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2585/2001 (4), limita a concessão das
restituições à exportação dos produtos do sector vitivinícola aos volumes e despesas acordados no acordo sobre
a agricultura concluído no âmbito das negociações
comerciais multilaterais do Uruguay Round.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

(2)

O artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 883/2001 fixa as
condições em que podem ser tomadas medidas especiais
pela Comissão com vista a evitar a superação da quantidade prevista ou do orçamento disponível no âmbito
daquele acordo.

(3)

Com base nas informações relativas aos pedidos de certificados de exportação de que a Comissão dispõe em 29
de Maio de 2002, as quantidades ainda disponíveis
respeitantes ao período até 30 de Junho de 2002 para a
zona 4) Europa Ocidental, referida no n.o 5 do artigo 9.o

2. No que diz respeito aos produtos do sector vitivinícola
referidos no n.o 1, é suspensa até 1 de Julho de 2002 a emissão
dos certificados de exportação cujos pedidos forem apresentados a partir de 29 de Maio de 2002, assim como a apresentação, a partir de 31 de Maio de 2002, dos pedidos de certificados de exportação para a zona 4) Europa Ocidental.

(1)

Artigo 1.o
1. Os certificados de exportação com fixação antecipada da
restituição no sector vitivinícola cujos pedidos foram apresentados de 22 a 28 de Maio de 2002 no âmbito do Regulamento
(CE) n.o 883/2001 serão emitidos até ao limite de 79,52 % para
as quantidades pedidas para a zona 4) Europa Ocidental.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Maio de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1)
(2)
(3)
(4)
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REGULAMENTO (CE) N.o 921/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
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 411/2002 da Comissão (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)

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

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 595/2002 (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)
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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 31 de Maio de
2002.
(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 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 30 de Maio de 2002, 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

—

—

1,831

1,831

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

2,278

2,278

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

0,704

0,704

– – Outros casos

2,545

2,545

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

1,641

1,641

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

0,528

0,528

– – Outros casos

1,909

1,909

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

0,704

0,704

– Outras formas (incluindo em natureza)

2,545

2,545

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

2,278

2,278

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

0,704

0,704

– Outros casos

2,545

2,545

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:

– 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):

3

Fécula de batata do código NC 1108 13 00 assimilada a um produto resultante da
transformação de milho:
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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

8,000
8,000
8,000

8,000
8,000
8,000

1006 40 00

Trincas de arroz

2,000

2,000

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.
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REGULAMENTO (CE) N.o 922/2002 DA COMISSÃO
de 30 de Maio de 2002
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 411/2002 da Comissão (2),
e, nomeadamente, o segundo parágrafo do n.o 3 e o n.o 15 do
seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

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.
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 decorrentes dos acordos concluídos em conformidade com o
artigo 300.o do Tratado.
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.
Existem possibilidades de exportação para uma quantidade de 2 500 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 2298/2001 (5). É conveniente
ter em conta tal facto aquando da fixação das restituições.
JO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
JO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
JO L 154 de 15.6.1976, p. 11.
JO L 117 de 24.5.1995, p. 2.
JO L 308 de 27.11.2001, p. 16.

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 2 500 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 31 de Maio de
2002.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 30 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 30 de Maio de 2002, 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

69
69
69
—
69
69
69
—
69
69
69
—
69
69
69
—
86
80
85
54
80
80
86
80
54
86
80
85
54
80
80
86
54
80

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

86
80
85
54
80
80
86
54
80
80
54
54
86
80
85
54
80
80
86
80
54
86
80
85
54
80
80
86
80
54
86
80
85
54
80
80
86
80
54
80
—
—

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 5 000 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 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
R01 Suíça, Listenstaine, as comunas de Livigno e Campione de Itália.
R02 Marrocos, Argélia, Tunísia, Malta, Egipto, Israel, Líbano, Líbia, Síria, ex Saara Espanhol, Chipre, Jordânia, Iraque, Irão, Iémen, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Omã,
Barém, Catar, Arábia Saudita, Eritreia, Cisjordânia/Faixa de Gaza, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, República Checa, Eslovénia, Eslováquia, Noruega, Ilhas Faroé,
Islândia, Rússia, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Jugoslávia, antiga República jugoslava da Macedónia, Albânia, Roménia, Bulgária, Geórgia, Arménia,
Azerbaijão, Moldávia, Ucrânia, Cazaquistão, Turquemenistão, Usbequistão, Tajiquistão, Quirguizistão.
R03 Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Venezuela, Canadá, México, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicarágua, Costa Rica,
Panamá, Cuba, Bermudas, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, RAE Hong Kong, Singapura, A40, A11 com excepção de: Suriname, Guiana, Madagáscar.
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(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO
CONVENÇÃO MONETÁRIA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FRANCESA, EM NOME DA
COMUNIDADE EUROPEIA, E O GOVERNO DE SUA ALTEZA SERENÍSSIMA O PRÍNCIPE DO
MÓNACO (1)
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)
REPÚBLICA FRANCESA
MINISTRO DA ECONOMIA, DAS FINANÇAS E DA INDÚSTRIA

Patrick Leclercq
Ministre d'État
Place de la Visitation — BP n.o 522
MC 98015 Monaco Cedex

Paris, 24 de Dezembro de 2001

Senhor ministro de Estado,
Por ordem do meu Governo e em nome da Comunidade Europeia, e na sequência das conversações efectuadas entre os representantes
dos nossos Estados tendo em vista a introdução do euro no Principado do Mónaco, às quais foram plenamente associados a Comissão
Europeia e o Banco Central Europeu, tenho a honra de propor a V. Exa. as seguintes disposições que têm o acordo do Comité
Económico e Financeiro:
«Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 111.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 974/98 do Conselho,
de 3 de Maio de 1998,

Tendo em conta o acordo do Banco Central Europeu (a seguir
denominado “o BCE”) respeitante ao acesso aos sistemas de
pagamentos da zona euro,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Financeiro,

Tendo em conta a decisão do Conselho, de 31 de Dezembro de
1998, relativa à posição a adoptar pela Comunidade no que diz
respeito a um acordo sobre as relações monetárias com o
Principado do Mónaco,

Tendo a Comissão das Comunidades Europeias (a seguir denominada “a Comissão”) e o BCE sido plenamente associados,

Tendo em conta a Convenção franco-monegasca, de 14 de
Abril de 1945, relativa ao controlo cambial e as trocas de
cartas entre o Governo da República Francesa e o Governo de
Sua Alteza Sereníssima o príncipe do Mónaco, de 18 de Maio
de 1963, de 27 de Novembro de 1987 e de 10 de Maio de
2001 relativas à regulamentação bancária,

(1)

O Conselho da União Europeia, reunido a nível de
chefes de Estado e de Governo, através da sua decisão de
3 de Maio de 1998, estabeleceu que a França é um dos
Estados-Membros da Comunidade Europeia que adoptou
o euro.

(2)

A partir de 1 de Janeiro de 1999, a Comunidade Europeia é competente para as matérias monetárias relativas
aos Estados-Membros que adoptaram o euro.

(3)

Em conformidade com a declaração n.o 6 anexa à Acta
Final do Tratado da União Europeia, a Comunidade
comprometeu-se a facilitar a renegociação dos convénios
actualmente em vigor entre o Governo da República
Francesa e o Governo de Sua Alteza Sereníssima o príncipe do Mónaco, na medida do necessário, na sequência
da introdução da moeda única.

Tendo em conta o artigo 18.o da Convenção de vizinhança
entre a França e o Principado do Mónaco de 18 de Maio de
1963,
Tendo em conta a troca de cartas de 31 de Dezembro de 1998
entre o Governo da República Francesa e o Governo monegasco,
(1) A presente convenção entrou em vigor em 26 de Dezembro de
2001.

Considerando o seguinte:

L 142/60
(4)
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A decisão de 31 de Dezembro de 1998 estabeleceu que
o Governo da República Francesa conduz as negociações
com o Governo monegasco em nome da Comunidade
Europeia; a Comissão é plenamente associada às negociações e o BCE também é plenamente associado às
negociações nos domínios da sua competência, dando o
seu acordo sobre as condições em que os estabelecimentos financeiros situados no território do Principado
do Mónaco podem aceder aos sistemas de pagamento da
zona euro.

31.5.2002

possibilidade de aceder aos sistemas de liquidação de
valores mobiliários.

(10)

Por conseguinte, convém que as instituições de crédito e,
na medida do necessário, as outras instituições financeiras situadas no território do Principado do Mónaco
estejam sujeitas, em primeiro lugar, às mesmas regras
que as da zona euro em matéria de instrumentos e
procedimento de política monetária, em segundo lugar,
às mesmas regras que as da zona euro em matéria de
regulamentação da sua actividade e de controlo e
prevenção dos riscos sistemáticos nos sistemas de pagamento e nos sistemas de liquidação de valores mobiliários e, em terceiro lugar, a disposições equivalentes no
respeitante às outras matérias tratadas pela presente
convenção nas condições por ela estipuladas.

(5)

O Conselho determinou, através da decisão de 31 de
Dezembro de 1998, que o Principado do Mónaco
poderá utilizar o euro como moeda oficial e poderá dar
curso legal às notas e moedas em euros emitidos pelo
Sistema Europeu de Bancos Centrais e pelos Estados-Membros que adoptaram o euro.

(6)

A mesma decisão prevê, entre os princípios sobre os
quais se baseia a posição da Comunidade nas negociações, que o Principado do Mónaco se compromete a não
emitir notas, moedas ou substitutos monetários de qualquer tipo, a não ser que as condições dessa emissão
tenham sido acordadas com a Comunidade.

(11)

As sociedades aprovadas, instaladas no Principado do
Mónaco, que têm por actividade exclusiva a gestão de
carteiras por conta de terceiros ou a transmissão de
ordens, não poderão ter acesso aos referidos sistemas
nem estar sujeitas às obrigações supracitadas.

(7)

Nos termos de referida decisão, o Principado do Mónaco
deve assegurar que as disposições comunitárias sobre as
moedas e notas em euros são aplicáveis no seu território; essas moedas e notas devem ser objecto de uma
protecção apropriada contra a falsificação; é importante
que o Principado do Mónaco tome todas as medidas
necessárias para combater a contrafacção e cooperar
com a Comissão, o BCE e o Serviço Europeu de Polícia
(Europol) nesse domínio.

(12)

A presente convenção não confere qualquer direito às
instituições de crédito, e, se for caso disso, às outras
instituições financeiras situadas no território do Principado de Mónaco em matéria de liberdade de estabelecimento e de livre prestação de serviços na Comunidade
Europeia; simetricamente, a presente convenção não
confere qualquer direito às instituições de crédito e, se
for caso disso, às outras instituições financeiras situadas
no território da Comunidade Europeia em matéria de
liberdade de estabelecimento e de livre prestação de
serviços no Principado do Mónaco.

(8)

O Conselho determinou que as instituições financeiras
situadas no território do Principado do Mónaco podem
aceder aos sistemas de pagamento na zona euro, nas
condições acordadas com o BCE, e que podem estar
sujeitos às obrigações do BCE relativas às reservas obrigatórias e à recolha de informações estatísticas; em 31
de Dezembro de 1998, as instituições de crédito situadas
no território do Principado do Mónaco estavam sujeitas
ao mesmo regime de reservas obrigatórias e às mesmas
obrigações de declarações estatísticas que as instituições
de crédito situadas em França e tinham a faculdade de
aceder aos sistemas de pagamento franceses, bem como
ao refinanciamento do Banco de França; para preservar
as condições da concorrência, é conveniente manter
estas obrigações e possibilidades, no pressuposto de que
importa agora aplicar, em matéria de reservas obrigatórias e declarações estatísticas, a regulamentação definida
pelo BCE, e de que o acesso aos sistemas de pagamento
se refere agora à zona euro nas condições acordadas
com o BCE e fixadas na presente convenção.

(13)

A presente convenção não põe a cargo do BCE e dos
bancos centrais nacionais qualquer obrigação de
inscrever os instrumentos financeiros monegascos na ou
nas listas dos valores mobiliários elegíveis para as operações de política monetária do Sistema Europeu de
Bancos Centrais.

(14)

Em consequência da sujeição das instituições de crédito
e, na medida do necessário, dos outros estabelecimentos
financeiros situados no território do Principado do
Mónaco às mesmas disposições que os situados em
França no que se refere à regulamentação bancária e à
prevenção dos riscos sistemáticos do sistema de pagamentos e dos sistemas de liquidação de valores mobiliários e a disposições equivalentes no respeitante às outras
matérias tratadas pela presente convenção, as partes
comprometem-se a cooperar de boa fé a fim de garantir
que, a todo o momento, a legislação aplicável no
Mónaco nos domínios abrangidos pela presente
convenção é idêntica ou, se for caso disso, equivalente à
aplicável em França.

(9)

O acesso aos sistemas de pagamento implica, no respeitante aos sistemas que funcionam com base no princípio
de liquidação em montantes brutos e em tempo real, a

31.5.2002
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(16)
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Atendendo ao objectivo da presente convenção, é oportuno estabelecer um comité misto composto de representantes do Principado do Mónaco, da Comissão, do
BCE e da França, no qual serão examinados a equivalência das medidas tomadas pelo Principado do Mónaco
e pelos Estados-Membros em aplicação dos actos comunitários referidos no anexo B, bem como as modalidades
técnicas segundo as quais novos actos jurídicos comunitários serão acrescentados à lista constante do anexo B
da presente convenção.
Atendendo à necessidade de assegurar uma interpretação
uniforme do direito comunitário, as partes expressam o
desejo comum de que a competência do Tribunal de
Justiça, nos termos do artigo 234.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia seja alargada ao Principado do Mónaco, bem como a qualquer diferendo relativo à interpretação das disposições da presente
convenção; o Tribunal de Justiça examina num contexto
mais geral a possibilidade de uma extensão da sua
competência a estes aspectos; as partes adaptarão a
presente convenção se for confirmado que a competência do Tribunal de Justiça é assim alargada.
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limitada de moedas em euros a contar de 1 de Janeiro de 2002
e de moedas monegascas em francos até 31 de Dezembro de
2001, são previstas na presente convenção nos artigos
seguintes.
Artigo 4.o
1.
A partir de 1 de Janeiro de 2002, o Principado do
Mónaco pode emitir moedas em euros até um volume anual
igual a 1/500 da quantidade de moedas cunhadas em França.
2.
As moedas em euros emitidas pelo Principado do
Mónaco são idênticas às moedas em euros emitidas pelos
Estados-Membros da Comunidade Europeia que adoptaram o
euro, no que se refere ao valor nominal, ao curso legal, às
características técnicas e às características artísticas da face
comum e às características artísticas comuns da face nacional.
3.
As características artísticas da face nacional são previamente comunicadas às autoridades competentes da Comunidade.
Artigo 5.o

Artigo 1.o
A partir de 1 de Janeiro de 1999, o Principado do Mónaco tem
o direito de utilizar o euro como moeda oficial, fixando a nível
interno as modalidades jurídicas necessárias, em conformidade
com o Regulamento (CE) n.o 1103/97, com o Regulamento
(CE) n.o 974/98 e com o Regulamento (CE) n.o 2866/98,
alterados.

Artigo 2.o
1.
A partir de 1 de Janeiro de 2002, o Principado do
Mónaco dá curso legal às notas e moedas em euros. O Principado do Mónaco compromete-se, por um lado, a tomar as
medidas jurídicas internas de modo a que sejam aplicadas no
seu território as disposições comunitárias relativas às notas e
moedas em euros e, por outro lado, a adoptar um calendário
idêntico ao previsto pela França para a introdução da notas e
moedas em euros.
2.
Proceder-se-á à retirada da moeda que circula no Principado do Mónaco de acordo com as modalidades aprovadas
entre o Governo da República Francesa e o Governo de Sua
Alteza Sereníssima o príncipe do Mónaco, e de acordo com um
calendário idêntico ao previsto pela França para a retirada da
moeda que circula no seu território. A França procederá à
retirada da moeda do Principado do Mónaco em circulação no
seu território, segundo as modalidades aprovadas de acordo
com o Governo de Sua Alteza Sereníssima o príncipe do
Mónaco.

1.
O volume anual das moedas em euros emitidas pelo
Principado do Mónaco acrescenta-se ao volume das moedas
emitidas pela França para fins de aprovação, pelo BCE, do
volume global das cunhagens realizadas pela França, nos
termos do n.o 2 do artigo 106.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia.
2.
O Principado do Mónaco comunicará cada ano à França,
o mais tardar até 1 de Setembro, o volume e o valor nominal
das moedas em euros que prevê emitir no ano seguinte.
Artigo 6.o
1.
O Principado do Mónaco pode emitir moedas em euros
para fins numismáticos. O valor destas moedas será tomado
em conta no volume anual previsto no artigo 4.o A emissão de
moedas em euros para fins numismáticos pelo Principado do
Mónaco é efectuada de acordo com as orientações previstas
para as moedas para fins numismáticos emitidas pelos Estados-Membros da Comunidade Europeia, que prevêem, nomeadamente, a adopção de características técnicas, artísticas e valores
unitários que permitam diferenciar tais moedas das destinadas à
circulação.
2.
As moedas para fins numismáticos emitidas pelo Principado do Mónaco não têm curso legal na Comunidade Europeia.
Artigo 7.o

Artigo 3.o

1.
A França põe à disposição do Principado do Mónaco o
Hôtel de la Monnaie de Paris para a cunhagem das moedas
monegascas.

O Principado do Mónaco não emite quaisquer notas. Só emite
moedas após ter acordado com a Comunidade as condições de
emissão. As condições relativas à emissão de uma quantidade

2.
O Principado do Mónaco compromete-se a utilizar exclusivamente os serviços do Hôtel de la Monnaie de Paris para a
cunhagem das suas moedas.
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Artigo 8.o
1.
O Principado do Mónaco não pode emitir moedas em
euros antes de 1 de Janeiro de 2002.
2.
O Principado do Mónaco pode emitir moedas monegascas em francos até 31 de Dezembro de 2001. As moedas
assim cunhadas são idênticas às moedas em francos no que se
refere ao metal, título, módulo e valor.
3.
Até à data de retirada do seu curso legal, as moedas e
notas em francos têm curso legal no Principado do Mónaco.

Artigo 9.o
O Principado do Mónaco colaborará estreitamente com a
Comunidade Europeia tanto na luta contra a falsificação de
notas e moedas em euros como para reprimir e sancionar
qualquer falsificação eventual de notas e moedas em euros
sobre o seu território. O Principado do Mónaco compromete-se
a adoptar, num prazo razoável, em matéria de luta contra
falsificação e a contrafacção de moeda, as medidas adequadas
previstas na decisão-quadro, de 29 de Maio de 2000, sobre o
reforço da protecção contra a contrafacção de moeda na perspectiva da introdução do euro, através de sanções penais e
outras, e no Regulamento (CE) n.o 1338/2001 do Conselho, de
28 de Junho de 2001, que define medidas necessárias à
protecção do euro contra a falsificação. As medidas que fixam
as modalidades da cooperação neste domínio serão precisadas
em trocas de cartas específicas entre a França, agindo em nome
da Comunidade Europeia e de acordo com a Comissão e o
BCE, e o Principado do Mónaco.

Artigo 10.o
1.
As instituições de crédito e, na medida do necessário, as
outras instituições financeiras aprovadas para exercer no território do Principado do Mónaco podem, nas condições fixadas
no artigo 11.o, participar nos sistemas de liquidação interbancária e de pagamentos e liquidação das operações sobre valores
mobiliários da União Europeia segundo as mesmas modalidades que as instituições de crédito e, na medida do necessário,
as outras instituições financeiras situadas no território da
França e sob reserva de respeitarem as condições fixadas para o
acesso a esses sistemas.
2.
Um sistema de liquidações interbancárias e de pagamentos e liquidação das operações sobre valores mobiliários
pressupõe um procedimento nacional ou internacional que
organiza as relações entre os seus participantes, permitindo a
execução habitual, por compensação ou não, de pagamentos de
valores mobiliários. Esse procedimento deve ter sido instituído
por uma autoridade pública de um Estado-Membro da União
Europeia ou ser regido por uma convenção-quadro ou por uma
convenção-tipo aplicável na União Europeia.
3.
As instituições de crédito e, na medida do necessário, as
outras instituições financeiras situadas no território do Principado do Mónaco sujeitam-se, nas condições fixadas no artigo
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11.o, às mesmas modalidades de aplicação, pelo Banco de
França, das disposições fixadas pelo BCE em matéria de instrumentos e procedimentos de política monetária que as instituições de crédito e, na medida do necessário, as outras instituições financeiras situadas no território de França.

Artigo 11.o

1.
São aplicáveis no território do Principado do Mónaco, os
actos jurídicos aprovados pelo Conselho em aplicação do n.o 6
do artigo 107.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, em conjugação com o n.o 4 do artigo 5.o, ou o n.o 1 do
artigo 19.o, ou o n.o 3 do artigo 34.o dos estatutos do Sistema
Europeu de Bancos Centrais e o Banco Central Europeu (a
seguir denominados “os estatutos”), pelo BCE em conformidade
com os actos jurídicos supracitados adoptados pelo Conselho
ou os artigos 5.o, 16.o, 18.o, 19.o, 20.o, 22.o ou o n.o 3 do artigo
34.o dos estatutos, ou pelo Banco de França para a aplicação
dos actos jurídicos adoptados pelo BCE. O mesmo verifica-se
em relação às eventuais alterações desses actos.

2.
O Principado do Mónaco aplica as disposições tomadas
pela França para transpor os actos comunitários relativos à
actividade e ao controlo das instituições de crédito e à
prevenção dos riscos sistemáticos nos sistemas de pagamentos
e nos sistemas de liquidação de valores mobiliários constantes
do anexo A. Para esse efeito, o Principado do Mónaco aplica,
em primeiro lugar, as disposições do Código Monetário e
Financeiro francês relativas à actividade e ao controlo das
instituições de crédito, bem como os textos regulamentares
adoptados para a sua aplicação tal como previsto pela
Convenção franco-monegasca relativa aos controlos dos
câmbios de 14 de Abril de 1945 e pelas trocas de cartas entre
o Governo da República Francesa e o Governo de Sua Alteza
Sereníssima o príncipe do Mónaco de 18 de Maio de 1963, de
27 de Novembro de 1987 e de 10 de Maio de 2001 relativas à
regulamentação bancária e, em segundo lugar, as disposições
do Código Monetário e Financeiro francês relativas à prevenção
dos riscos sistemáticos nos sistemas de pagamentos e nos
sistemas de liquidação de valores mobiliários.

3.
A lista constante do anexo A será alterada pela Comissão
a cada alteração dos textos comunitários e sempre que for
adoptado um novo texto, tendo em conta a data de entrada em
vigor e de transposição dos textos. A cada alteração, a lista
actualizada será publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias (JOCE).

4.
O Principado do Mónaco adopta medidas equivalentes às
tomadas pelos Estados-Membros em conformidade com os
actos comunitários necessários para a aplicação da presente
convenção constantes do anexo B. As partes, reunidas no seio
do comité misto referido no artigo 14.o, analisam a equivalência entre as medidas tomadas pelo Mónaco e as tomadas
pelos Estados-Membros em conformidade com os actos comunitários acima referidos segundo um procedimento a definir
pelo referido comité.
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5.
Sem prejuízo do procedimento previsto no n.o 9 do
presente artigo, a lista constante do anexo B será alterada, quer
por decisão do comité misto, convocado a pedido das autoridades monegascas nas duas semanas seguintes à adopção de
legislação comunitária nova num domínio abrangido pela
presente convenção, quer pela Comissão, na ausência de uma
tal convocação. Para esse efeito, a Comissão, assim que elabora
legislação nova num domínio abrangido pela presente
convenção, e se considerar que essa legislação deve ser incluída
na lista constante do anexo B, informa do facto o Principado
do Mónaco. O Principado do Mónaco recebe cópia dos documentos produzidos pelas instituições e órgãos da Comunidade
nas diferentes etapas do procedimento legislativo. A Comissão
altera a lista do anexo B tendo em conta a data de entrada em
vigor e de transposição dos textos. A cada alteração, a lista
actualizada será publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias (JOCE).
6.
O Principado do Mónaco toma medidas de efeitos equivalentes à directiva comunitária relativa à luta contra o branqueamento de capitais, de acordo com as recomendações contra o
branqueamento de capitais do grupo de acção financeira internacional (GAFI).
7.
As instituições de crédito e, na medida do necessário, as
outras instituições financeiras, e os outros agentes declarantes
situados no território do Principado do Mónaco estão sujeitos
às sanções e procedimentos disciplinares aplicáveis em caso de
desconhecimento dos actos jurídicos referido nos números
anteriores. O Principado do Mónaco garante a execução das
sanções impostas em conformidade com essas disposições.
8.
Os actos jurídicos referidos no n.o 1 do presente artigo
entram em vigor no Principado do Mónaco no mesmo dia que
na Comunidade Europeia para os que são publicados no JOCE
e no mesmo dia que em França para os que são publicados no
Jornal Oficial da República Francesa (JORF). Os actos jurídicos
de alcance geral não publicados no JOCE ou no JORF entram
em vigor a contar da sua comunicação às autoridades monegascas. Os actos de alcance individual são aplicáveis a contar da
sua notificação ao seu destinatário.
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Artigo 13.o

1.
Todas as questões sobre a validade das decisões das instituições ou órgãos comunitários — em especial do BCE —
tomadas em conformidade com a presente convenção, são da
competência exclusiva do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias. Em especial, qualquer pessoa singular ou qualquer
pessoa colectiva domiciliada no território do Principado do
Mónaco pode exercer as vias de recurso contra actos jurídicos
facultadas às pessoas singulares e colectivas instaladas no território da França, independentemente da forma e natureza de
que é destinatária.
2.
Para as matérias abrangidas pela presente convenção, as
regras aplicáveis devem ser interpretadas, na sua aplicação, em
conformidade com a jurisprudência pertinente do Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias.

Artigo 14.o
1.
É instituído um comité misto a fim de facilitar a aplicação
e o funcionamento da presente Convenção. O comité misto
procede a trocas de opiniões e de informações e toma as
decisões no âmbito do artigo 11.o da presente convenção,
examinando também as medidas tomadas pelo Principado do
Mónaco em conformidade com os artigos 9.o, 10.o e 11.o da
presente convenção.
2.
O comité misto é composto por representantes do Principado do Mónaco, da França e dos organismos que participam
no procedimento de celebração da presente convenção (a
Comissão e o BCE, a seguir denominados “os organismos”). O
comité misto toma as suas decisões por unanimidade e adopta
o seu regulamento interno.
3.
As partes e os organismos cooperam de boa fé, a fim de
assegurarem todo o efeito útil da presente convenção no seu
conjunto, sem prejuízo do n.o 4 do artigo 15.o

Artigo 15.o
9.
Previamente à concessão de uma aprovação a empresas
de investimento que desejam estabelecer-se no território do
Principado do Mónaco e susceptíveis de oferecer serviços de
investimento, o Principado do Mónaco compromete-se a tomar
medidas de efeito equivalente aos dos actos jurídicos comunitários em vigor que regem esses serviços. Em derrogação do
procedimento previsto no n.o 5 do presente artigo, esses actos
comunitários serão então integrados pela Comissão no anexo
B.

Artigo 12.o
O Principado do Mónaco e a França alteram as disposições do
artigo 18.o da Convenção de vizinhança, de 18 de Maio de
1963, a fim de a tornar compatível com a presente convenção.

1.
A presente convenção será reexaminada de novo pelo
comité misto um ano após a sua entrada em vigor e, em
seguida, de dois em dois anos.
2.
Se, na sequência de um dos reexames efectuados pelo
comité misto, se considerar necessário alterar as disposições da
presente convenção, deverão ser aplicados os procedimentos
estipulados pela Decisão 1999/96/CE do Conselho, de 31 de
Dezembro de 1998.
3.
Além disso, sempre que necessário, as partes e os organismos podem pedir uma revisão das suas disposições.
4.
Cada uma das partes pode denunciar a presente
convenção com um pré-aviso de um ano.
5.

A presente convenção é redigida em língua francesa.»
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Muito agradeceria que me indicasse se as disposições que precedem merecem o acordo do seu Governo. Em
caso afirmativo, a presente carta e os respectivos anexos, bem como a resposta de V. Excelência,
constituirão a Convenção Monetária entre o Governo da República Francesa, em nome da Comunidade
Europeia, e o Governo de Sua Alteza Sereníssima o príncipe do Mónaco, convenção que entrará em vigor
na data da sua resposta.
(Formula de cortesia)
Laurent FABIUS
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ANEXO A
2001/24/CE
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril de 2001, relativa ao saneamento e à liquidação das
instituições de crédito.
JO L 125 de 5.5.2001, p. 15-23
2000/12/CE
Directiva do Parlamento e do Conselho, de 20 de Março de 2000, relativa ao acesso à actividade das instituições de
crédito e ao seu exercício (alterada pela Directiva 2000/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro
de 2000, e pela Directiva 2000/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro de 2000, relativa ao
acesso à actividade das instituições de moeda electrónica e ao seu exercício, bem como à sua supervisão prudencial) com
excepção dos títulos III e IV.
JO L 126 de 25.5.2000, p. 1-59
JO L 275 de 27.10.2000, p. 37-38
JO L 275 de 27.10.2000, p. 39-43
97/5/CE
Directiva do Parlamento e do Conselho, de 27 de Janeiro de 1997, relativa às transferências transfronteiras.
JO L 43 de 14.2.1997, p. 25-31
94/19/CE
Directiva do Parlamento e do Conselho, de 30 de Maio de 1994, relativa aos sistemas de garantia de depósitos.
JO L 135 de 31.5.1994, p. 5-14
93/22/CEE
Directiva do Conselho, de 10 de Maio de 1993, relativa aos serviços de investimento no domínio dos valores mobiliários
(para as disposições aplicáveis às instituições de crédito), com excepção dos títulos III e V.
JO L 141 de 11.6.1993, p. 27-45
93/6/CEE
Directiva do Conselho, de 15 de Março de 1993, relativa à adequação dos fundos próprios das empresas de investimento
e das instituições de crédito (para as disposições aplicáveis às instituições de crédito).
JO L 141 de 11.6.1993, p. 1-26
JO L 204 de 21.7.1998, p. 13-25
89/117/CEE
Directiva do Conselho, de 13 de Fevereiro de 1989, relativa às obrigações em matéria de publicidade dos documentos
contabilísticos das sucursais, estabelecidas num Estado-Membro, de instituições de crédito e de instituições financeiras cuja
sua sede social se situa fora desse Estado-Membro.
JO L 44 de 16.2.1989, p. 40-42
86/635/CEE
Directiva do Conselho, de 8 de Dezembro de 1986, relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos bancos e outras
instituições financeiras (para as disposições aplicáveis às instituições de crédito).
JO L 372 de 31.12.1986, p. 1-17.
98/26/CE
Directiva do Parlamento e do Conselho, de 19 de Maio de 1998, relativa ao carácter definitivo da liquidação nos sistemas
de pagamentos e de liquidação de valores mobiliários.
JO L 166 de 11.6.1998, p. 45-50
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ANEXO B
97/9/CE
Directiva do Parlamento e do Conselho, de 3 de Março de 1997, relativa aos sistemas de indemnização dos investidores.
JO L 84 de 26.3.1997, p. 22-31
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PRINCIPADO DO MÓNACO
MINISTRO DE ESTADO

M. Laurent Fabius
Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Télédoc 151
139, rue de Bercy
F-75572 Paris Cedex 12

Mónaco, 26 de Dezembro de 2001

Senhor ministro,
Por carta datada de 24 Dezembro de 2001, V. Exa. teve a amabilidade de me propor o seguinte texto:
«Por ordem do meu Governo e em nome da Comunidade Europeia, e na sequência das conversações efectuadas entre os
representantes dos nossos Estados tendo em vista a introdução do euro no Principado do Mónaco, às quais foram plenamente
associados a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, tenho a honra de propor a V. Exa. as seguintes disposições que têm o
acordo do Comité Económico e Financeiro:
“Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 111.o,

(3)

Em conformidade com a declaração n.o 6 anexa à Acta
Final do Tratado da União Europeia, a Comunidade
comprometeu-se a facilitar a renegociação dos convénios
actualmente em vigor entre o Governo da República
Francesa e o Governo de Sua Alteza Sereníssima o príncipe do Mónaco, na medida do necessário, na sequência
da introdução da moeda única.

(4)

A decisão de 31 de Dezembro de 1998 estabeleceu que
o Governo da República Francesa conduz as negociações
com o Governo monegasco em nome da Comunidade
Europeia; a Comissão é plenamente associada às negociações e o BCE também é plenamente associado às
negociações nos domínios da sua competência, dando o
seu acordo sobre as condições em que os estabelecimentos financeiros situados no território do Principado
do Mónaco podem aceder aos sistemas de pagamento da
zona euro.

(5)

O Conselho determinou, através da decisão de 31 de
Dezembro de 1998, que o Principado do Mónaco
poderá utilizar o euro como moeda oficial e poderá dar
curso legal às notas e moedas em euros emitidos pelo
Sistema Europeu de Bancos Centrais e pelos Estados-Membros que adoptaram o euro.

(6)

A mesma decisão prevê, entre os princípios sobre os
quais se baseia a posição da Comunidade nas negociações, que o Principado do Mónaco se compromete a não
emitir notas, moedas ou substitutos monetários de qualquer tipo, a não ser que as condições dessa emissão
tenham sido acordadas com a Comunidade.

(7)

Nos termos de referida decisão, o Principado do Mónaco
deve assegurar que as disposições comunitárias sobre as
moedas e notas em euros são aplicáveis no seu território; essas moedas e notas devem ser objecto de uma
protecção apropriada contra a falsificação; é importante
que o Principado do Mónaco tome todas as medidas
necessárias para combater a contrafacção e cooperar
com a Comissão, o BCE e o Serviço Europeu de Polícia
(Europol) nesse domínio.

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 974/98 do Conselho,
de 3 de Maio de 1998,
Tendo em conta a decisão do Conselho, de 31 de Dezembro de
1998, relativa à posição a adoptar pela Comunidade no que diz
respeito a um acordo sobre as relações monetárias com o
Principado do Mónaco,
Tendo em conta a Convenção franco-monegasca, de 14 de
Abril de 1945, relativa ao controlo cambial e as trocas de
cartas entre o Governo da República Francesa e o Governo de
Sua Alteza Sereníssima o príncipe do Mónaco, de 18 de Maio
de 1963, de 27 de Novembro de 1987 e de 10 de Maio de
2001 relativas à regulamentação bancária,
Tendo em conta o artigo 18.o da Convenção de vizinhança
entre a França e o Principado do Mónaco de 18 de Maio de
1963,
Tendo em conta a troca de cartas de 31 de Dezembro de 1998
entre o Governo da República Francesa e o Governo monegasco,
Tendo em conta o acordo do Banco Central Europeu (a seguir
denominado “o BCE”) respeitante ao acesso aos sistemas de
pagamentos da zona euro,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Financeiro,
Tendo a Comissão das Comunidades Europeias (a seguir denominada “a Comissão”) e o BCE sido plenamente associados,
Considerando o seguinte:
(1)

O Conselho da União Europeia, reunido a nível de
chefes de Estado e de Governo, através da sua decisão de
3 de Maio de 1998, estabeleceu que a França é um dos
Estados-Membros da Comunidade Europeia que adoptou
o euro.

(2)

A partir de 1 de Janeiro de 1999, a Comunidade Europeia é competente para as matérias monetárias relativas
aos Estados-Membros que adoptaram o euro.
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O Conselho determinou que as instituições financeiras
situadas no território do Principado do Mónaco podem
aceder aos sistemas de pagamento na zona euro, nas
condições acordadas com o BCE, e que podem estar
sujeitos às obrigações do BCE relativas às reservas obrigatórias e à recolha de informações estatísticas; em 31
de Dezembro de 1998, as instituições de crédito situadas
no território do Principado do Mónaco estavam sujeitas
ao mesmo regime de reservas obrigatórias e às mesmas
obrigações de declarações estatísticas que as instituições
de crédito situadas em França e tinham a faculdade de
aceder aos sistemas de pagamento franceses, bem como
ao refinanciamento do Banco de França; para preservar
as condições da concorrência, é conveniente manter
estas obrigações e possibilidades, no pressuposto de que
importa agora aplicar, em matéria de reservas obrigatórias e declarações estatísticas, a regulamentação definida
pelo BCE, e de que o acesso aos sistemas de pagamento
se refere agora à zona euro nas condições acordadas
com o BCE e fixadas na presente convenção.

(9)

O acesso aos sistemas de pagamento implica, no respeitante aos sistemas que funcionam com base no princípio
de liquidação em montantes brutos e em tempo real, a
possibilidade de aceder aos sistemas de liquidação de
valores mobiliários.

(10)

Por conseguinte, convém que as instituições de crédito e,
na medida do necessário, as outras instituições financeiras situadas no território do Principado do Mónaco
estejam sujeitas, em primeiro lugar, às mesmas regras
que as da zona euro em matéria de instrumentos e
procedimento de política monetária, em segundo lugar,
às mesmas regras que as da zona euro em matéria de
regulamentação da sua actividade e de controlo e
prevenção dos riscos sistemáticos nos sistemas de pagamento e nos sistemas de liquidação de valores mobiliários e, em terceiro lugar, a disposições equivalentes no
respeitante às outras matérias tratadas pela presente
convenção nas condições por ela estipuladas.

(11)

(12)

(13)

As sociedades aprovadas, instaladas no Principado do
Mónaco, que têm por actividade exclusiva a gestão de
carteiras por conta de terceiros ou a transmissão de
ordens, não poderão ter acesso aos referidos sistemas
nem estar sujeitas às obrigações supracitadas.
A presente convenção não confere qualquer direito às
instituições de crédito, e, se for caso disso, às outras
instituições financeiras situadas no território do Principado de Mónaco em matéria de liberdade de estabelecimento e de livre prestação de serviços na Comunidade
Europeia; simetricamente, a presente convenção não
confere qualquer direito às instituições de crédito e, se
for caso disso, às outras instituições financeiras situadas
no território da Comunidade Europeia em matéria de
liberdade de estabelecimento e de livre prestação de
serviços no Principado do Mónaco.
A presente convenção não põe a cargo do BCE e dos
bancos centrais nacionais qualquer obrigação de
inscrever os instrumentos financeiros monegascos na ou
nas listas dos valores mobiliários elegíveis para as opera-
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ções de política monetária do Sistema Europeu de
Bancos Centrais.
(14)

Em consequência da sujeição das instituições de crédito
e, na medida do necessário, dos outros estabelecimentos
financeiros situados no território do Principado do
Mónaco às mesmas disposições que os situados em
França no que se refere à regulamentação bancária e à
prevenção dos riscos sistemáticos do sistema de pagamentos e dos sistemas de liquidação de valores mobiliários e a disposições equivalentes no respeitante às outras
matérias tratadas pela presente convenção, as partes
comprometem-se a cooperar de boa fé a fim de garantir
que, a todo o momento, a legislação aplicável no
Mónaco nos domínios abrangidos pela presente
convenção é idêntica ou, se for caso disso, equivalente à
aplicável em França.

(15)

Atendendo ao objectivo da presente convenção, é oportuno estabelecer um comité misto composto de representantes do Principado do Mónaco, da Comissão, do
BCE e da França, no qual serão examinados a equivalência das medidas tomadas pelo Principado do Mónaco
e pelos Estados-Membros em aplicação dos actos comunitários referidos no anexo B, bem como as modalidades
técnicas segundo as quais novos actos jurídicos comunitários serão acrescentados à lista constante do anexo B
da presente convenção.

(16)

Atendendo à necessidade de assegurar uma interpretação
uniforme do direito comunitário, as partes expressam o
desejo comum de que a competência do Tribunal de
Justiça, nos termos do artigo 234.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia seja alargada ao Principado do Mónaco, bem como a qualquer diferendo relativo à interpretação das disposições da presente
convenção; o Tribunal de Justiça examina num contexto
mais geral a possibilidade de uma extensão da sua
competência a estes aspectos; as partes adaptarão a
presente convenção se for confirmado que a competência do Tribunal de Justiça é assim alargada.

Artigo 1.o
A partir de 1 de Janeiro de 1999, o Principado do Mónaco tem
o direito de utilizar o euro como moeda oficial, fixando a nível
interno as modalidades jurídicas necessárias, em conformidade
com o Regulamento (CE) n.o 1103/97, com o Regulamento
(CE) n.o 974/98 e com o Regulamento (CE) n.o 2866/98,
alterados.

Artigo 2.o
1.
A partir de 1 de Janeiro de 2002, o Principado do
Mónaco dá curso legal às notas e moedas em euros. O Principado do Mónaco compromete-se, por um lado, a tomar as
medidas jurídicas internas de modo a que sejam aplicadas no
seu território as disposições comunitárias relativas às notas e
moedas em euros e, por outro lado, a adoptar um calendário
idêntico ao previsto pela França para a introdução da notas e
moedas em euros.
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2.
Proceder-se-á à retirada da moeda que circula no Principado do Mónaco de acordo com as modalidades aprovadas
entre o Governo da República Francesa e o Governo de Sua
Alteza Sereníssima o príncipe do Mónaco, e de acordo com um
calendário idêntico ao previsto pela França para a retirada da
moeda que circula no seu território. A França procederá à
retirada da moeda do Principado do Mónaco em circulação no
seu território, segundo as modalidades aprovadas de acordo
com o Governo de Sua Alteza Sereníssima o príncipe do
Mónaco.
Artigo 3.o
O Principado do Mónaco não emite quaisquer notas. Só emite
moedas após ter acordado com a Comunidade as condições de
emissão. As condições relativas à emissão de uma quantidade
limitada de moedas em euros a contar de 1 de Janeiro de 2002
e de moedas monegascas em francos até 31 de Dezembro de
2001, são previstas na presente convenção nos artigos
seguintes.
Artigo 4.o
1.
A partir de 1 de Janeiro de 2002, o Principado do
Mónaco pode emitir moedas em euros até um volume anual
igual a 1/500 da quantidade de moedas cunhadas em França.
2.
As moedas em euros emitidas pelo Principado do
Mónaco são idênticas às moedas em euros emitidas pelos
Estados-Membros da Comunidade Europeia que adoptaram o
euro, no que se refere ao valor nominal, ao curso legal, às
características técnicas e às características artísticas da face
comum e às características artísticas comuns da face nacional.
3.
As características artísticas da face nacional são previamente comunicadas às autoridades competentes da Comunidade.
Artigo 5.o
1.
O volume anual das moedas em euros emitidas pelo
Principado do Mónaco acrescenta-se ao volume das moedas
emitidas pela França para fins de aprovação, pelo BCE, do
volume global das cunhagens realizadas pela França, nos
termos do n.o 2 do artigo 106.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia.
2.
O Principado do Mónaco comunicará cada ano à França,
o mais tardar até 1 de Setembro, o volume e o valor nominal
das moedas em euros que prevê emitir no ano seguinte.
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unitários que permitam diferenciar tais moedas das destinadas à
circulação.
2.
As moedas para fins numismáticos emitidas pelo Principado do Mónaco não têm curso legal na Comunidade Europeia.
Artigo 7.o
1.
A França põe à disposição do Principado do Mónaco o
Hôtel de la Monnaie de Paris para a cunhagem das moedas
monegascas.
2.
O Principado do Mónaco compromete-se a utilizar exclusivamente os serviços do Hôtel de la Monnaie de Paris para a
cunhagem das suas moedas.
Artigo 8.o
1.
O Principado do Mónaco não pode emitir moedas em
euros antes de 1 de Janeiro de 2002.
2.
O Principado do Mónaco pode emitir moedas monegascas em francos até 31 de Dezembro de 2001. As moedas
assim cunhadas são idênticas às moedas em francos no que se
refere ao metal, título, módulo e valor.
3.
Até à data de retirada do seu curso legal, as moedas e
notas em francos têm curso legal no Principado do Mónaco.
Artigo 9.o
O Principado do Mónaco colaborará estreitamente com a
Comunidade Europeia tanto na luta contra a falsificação de
notas e moedas em euros como para reprimir e sancionar
qualquer falsificação eventual de notas e moedas em euros
sobre o seu território. O Principado do Mónaco compromete-se
a adoptar, num prazo razoável, em matéria de luta contra
falsificação e a contrafacção de moeda, as medidas adequadas
previstas na decisão-quadro, de 29 de Maio de 2000, sobre o
reforço da protecção contra a contrafacção de moeda na perspectiva da introdução do euro, através de sanções penais e
outras, e no Regulamento (CE) n.o 1338/2001 do Conselho, de
28 de Junho de 2001, que define medidas necessárias à
protecção do euro contra a falsificação. As medidas que fixam
as modalidades da cooperação neste domínio serão precisadas
em trocas de cartas específicas entre a França, agindo em nome
da Comunidade Europeia e de acordo com a Comissão e o
BCE, e o Principado do Mónaco.
Artigo 10.o

Artigo 6.o
1.
O Principado do Mónaco pode emitir moedas em euros
para fins numismáticos. O valor destas moedas será tomado
em conta no volume anual previsto no artigo 4.o A emissão de
moedas em euros para fins numismáticos pelo Principado do
Mónaco é efectuada de acordo com as orientações previstas
para as moedas para fins numismáticos emitidas pelos Estados-Membros da Comunidade Europeia, que prevêem, nomeadamente, a adopção de características técnicas, artísticas e valores

1.
As instituições de crédito e, na medida do necessário, as
outras instituições financeiras aprovadas para exercer no território do Principado do Mónaco podem, nas condições fixadas
no artigo 11.o, participar nos sistemas de liquidação interbancária e de pagamentos e liquidação das operações sobre valores
mobiliários da União Europeia segundo as mesmas modalidades que as instituições de crédito e, na medida do necessário,
as outras instituições financeiras situadas no território da
França e sob reserva de respeitarem as condições fixadas para o
acesso a esses sistemas.
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2.
Um sistema de liquidações interbancárias e de pagamentos e liquidação das operações sobre valores mobiliários
pressupõe um procedimento nacional ou internacional que
organiza as relações entre os seus participantes, permitindo a
execução habitual, por compensação ou não, de pagamentos de
valores mobiliários. Esse procedimento deve ter sido instituído
por uma autoridade pública de um Estado-Membro da União
Europeia ou ser regido por uma convenção-quadro ou por uma
convenção-tipo aplicável na União Europeia.

4.
O Principado do Mónaco adopta medidas equivalentes às
tomadas pelos Estados-Membros em conformidade com os
actos comunitários necessários para a aplicação da presente
convenção constantes do anexo B. As partes, reunidas no seio
do comité misto referido no artigo 14.o, analisam a equivalência entre as medidas tomadas pelo Mónaco e as tomadas
pelos Estados-Membros em conformidade com os actos comunitários acima referidos segundo um procedimento a definir
pelo referido comité.

3.
As instituições de crédito e, na medida do necessário, as
outras instituições financeiras situadas no território do Principado do Mónaco sujeitam-se, nas condições fixadas no artigo
11.o, às mesmas modalidades de aplicação, pelo Banco de
França, das disposições fixadas pelo BCE em matéria de instrumentos e procedimentos de política monetária que as instituições de crédito e, na medida do necessário, as outras instituições financeiras situadas no território de França.

5.
Sem prejuízo do procedimento previsto no n.o 9 do
presente artigo, a lista constante do anexo B será alterada, quer
por decisão do comité misto, convocado a pedido das autoridades monegascas nas duas semanas seguintes à adopção de
legislação comunitária nova num domínio abrangido pela
presente convenção, quer pela Comissão, na ausência de uma
tal convocação. Para esse efeito, a Comissão, assim que elabora
legislação nova num domínio abrangido pela presente
convenção, e se considerar que essa legislação deve ser incluída
na lista constante do anexo B, informa do facto o Principado
do Mónaco. O Principado do Mónaco recebe cópia dos documentos produzidos pelas instituições e órgãos da Comunidade
nas diferentes etapas do procedimento legislativo. A Comissão
altera a lista do anexo B tendo em conta a data de entrada em
vigor e de transposição dos textos. A cada alteração, a lista
actualizada será publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias (JOCE).

Artigo 11.o
1.
São aplicáveis no território do Principado do Mónaco, os
actos jurídicos aprovados pelo Conselho em aplicação do n.o 6
do artigo 107.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, em conjugação com o n.o 4 do artigo 5.o, ou o n.o 1 do
artigo 19.o, ou o n.o 3 do artigo 34.o dos estatutos do Sistema
Europeu de Bancos Centrais e o Banco Central Europeu (a
seguir denominados “os estatutos”), pelo BCE em conformidade
com os actos jurídicos supracitados adoptados pelo Conselho
ou os artigos 5.o, 16.o, 18.o, 19.o, 20.o, 22.o ou o n.o 3 do artigo
34.o dos estatutos, ou pelo Banco de França para a aplicação
dos actos jurídicos adoptados pelo BCE. O mesmo verifica-se
em relação às eventuais alterações desses actos.
2.
O Principado do Mónaco aplica as disposições tomadas
pela França para transpor os actos comunitários relativos à
actividade e ao controlo das instituições de crédito e à
prevenção dos riscos sistemáticos nos sistemas de pagamentos
e nos sistemas de liquidação de valores mobiliários constantes
do anexo A. Para esse efeito, o Principado do Mónaco aplica,
em primeiro lugar, as disposições do Código Monetário e
Financeiro francês relativas à actividade e ao controlo das
instituições de crédito, bem como os textos regulamentares
adoptados para a sua aplicação tal como previsto pela
Convenção franco-monegasca relativa aos controlos dos
câmbios de 14 de Abril de 1945 e pelas trocas de cartas entre
o Governo da República Francesa e o Governo de Sua Alteza
Sereníssima o príncipe do Mónaco de 18 de Maio de 1963, de
27 de Novembro de 1987 e de 10 de Maio de 2001 relativas à
regulamentação bancária e, em segundo lugar, as disposições
do Código Monetário e Financeiro francês relativas à prevenção
dos riscos sistemáticos nos sistemas de pagamentos e nos
sistemas de liquidação de valores mobiliários.
3.
A lista constante do anexo A será alterada pela Comissão
a cada alteração dos textos comunitários e sempre que for
adoptado um novo texto, tendo em conta a data de entrada em
vigor e de transposição dos textos. A cada alteração, a lista
actualizada será publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias (JOCE).

6.
O Principado do Mónaco toma medidas de efeitos equivalentes à directiva comunitária relativa à luta contra o branqueamento de capitais, de acordo com as recomendações contra o
branqueamento de capitais do grupo de acção financeira internacional (GAFI).
7.
As instituições de crédito e, na medida do necessário, as
outras instituições financeiras, e os outros agentes declarantes
situados no território do Principado do Mónaco estão sujeitos
às sanções e procedimentos disciplinares aplicáveis em caso de
desconhecimento dos actos jurídicos referido nos números
anteriores. O Principado do Mónaco garante a execução das
sanções impostas em conformidade com essas disposições.
8.
Os actos jurídicos referidos no n.o 1 do presente artigo
entram em vigor no Principado do Mónaco no mesmo dia que
na Comunidade Europeia para os que são publicados no JOCE
e no mesmo dia que em França para os que são publicados no
Jornal Oficial da República Francesa (JORF). Os actos jurídicos
de alcance geral não publicados no JOCE ou no JORF entram
em vigor a contar da sua comunicação às autoridades monegascas. Os actos de alcance individual são aplicáveis a contar da
sua notificação ao seu destinatário.
9.
Previamente à concessão de uma aprovação a empresas
de investimento que desejam estabelecer-se no território do
Principado do Mónaco e susceptíveis de oferecer serviços de
investimento, o Principado do Mónaco compromete-se a tomar
medidas de efeito equivalente aos dos actos jurídicos comunitários em vigor que regem esses serviços. Em derrogação do
procedimento previsto no n.o 5 do presente artigo, esses actos
comunitários serão então integrados pela Comissão no anexo
B.
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Artigo 12.o
O Principado do Mónaco e a França alteram as disposições do
artigo 18.o da Convenção de vizinhança, de 18 de Maio de
1963, a fim de a tornar compatível com a presente convenção.
Artigo 13.o
1.
Todas as questões sobre a validade das decisões das instituições ou órgãos comunitários — em especial do BCE —
tomadas em conformidade com a presente convenção, são da
competência exclusiva do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias. Em especial, qualquer pessoa singular ou qualquer
pessoa colectiva domiciliada no território do Principado do
Mónaco pode exercer as vias de recurso contra actos jurídicos
facultadas às pessoas singulares e colectivas instaladas no território da França, independentemente da forma e natureza de
que é destinatária.
2.
Para as matérias abrangidas pela presente convenção, as
regras aplicáveis devem ser interpretadas, na sua aplicação, em
conformidade com a jurisprudência pertinente do Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias.
Artigo 14.o
1.
É instituído um comité misto a fim de facilitar a aplicação
e o funcionamento da presente Convenção. O comité misto
procede a trocas de opiniões e de informações e toma as
decisões no âmbito do artigo 11.o da presente convenção,
examinando também as medidas tomadas pelo Principado do
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Mónaco em conformidade com os artigos 9.o, 10.o e 11.o da
presente convenção.
2.
O comité misto é composto por representantes do Principado do Mónaco, da França e dos organismos que participam
no procedimento de celebração da presente convenção (a
Comissão e o BCE, a seguir denominados “os organismos”). O
comité misto toma as suas decisões por unanimidade e adopta
o seu regulamento interno.
3.
As partes e os organismos cooperam de boa fé, a fim de
assegurarem todo o efeito útil da presente convenção no seu
conjunto, sem prejuízo do n.o 4 do artigo 15.o
Artigo 15.o
1.
A presente convenção será reexaminada de novo pelo
comité misto um ano após a sua entrada em vigor e, em
seguida, de dois em dois anos.
2.
Se, na sequência de um dos reexames efectuados pelo
comité misto, se considerar necessário alterar as disposições da
presente convenção, deverão ser aplicados os procedimentos
estipulados pela Decisão 1999/96/CE do Conselho, de 31 de
Dezembro de 1998.
3.
Além disso, sempre que necessário, as partes e os organismos podem pedir uma revisão das suas disposições.
4.
Cada uma das partes pode denunciar a presente
convenção com um pré-aviso de um ano.
5.

A presente convenção é redigida em língua francesa.”

Muito agradeceria que me indicasse se as disposições que precedem merecem o acordo do seu Governo. Em
caso afirmativo, a presente carta e os respectivos anexos, bem como a resposta de V. Exa., constituirão a
Convenção Monetária entre o Governo da República Francesa, em nome da Comunidade Europeia, e o
Governo de Sua Alteza Sereníssima o príncipe do Mónaco, convenção que entrará em vigor na data da sua
resposta.»
Tendo a honra de comunicar a V. Exa. o acordo do Governo de Sua Alteza Sereníssima o príncipe do
Mónaco sobre o texto que precede.
(Formula de cortesia)
O Ministro de Estado
Patrick LECLERCQ
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ANEXO A
2001/24/CE
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril de 2001, relativa ao saneamento e à liquidação das
instituições de crédito.
JO L 125 de 5.5.2001, p. 15-23
2000/12/CE
Directiva do Parlamento e do Conselho, de 20 de Março de 2000, relativa ao acesso à actividade das instituições de
crédito e ao seu exercício (alterada pela Directiva 2000/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro
de 2000, e pela Directiva 2000/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro de 2000, relativa ao
acesso à actividade das instituições de moeda electrónica e ao seu exercício, bem como à sua supervisão prudencial) com
excepção dos títulos III e IV.
JO L 126 de 25.5.2000, p. 1-59
JO L 275 de 27.10.2000, p. 37-38
JO L 275 de 27.10.2000, p. 39-43
97/5/CE
Directiva do Parlamento e do Conselho, de 27 de Janeiro de 1997, relativa às transferências transfronteiras.
JO L 43 de 14.2.1997, p. 25-31
94/19/CE
Directiva do Parlamento e do Conselho, de 30 de Maio de 1994, relativa aos sistemas de garantia de depósitos.
JO L 135 de 31.5.1994, p. 5-14
93/22/CEE
Directiva do Conselho, de 10 de Maio de 1993, relativa aos serviços de investimento no domínio dos valores mobiliários
(para as disposições aplicáveis às instituições de crédito), com excepção dos títulos III e V.
JO L 141 de 11.6.1993, p. 27-45
93/6/CEE
Directiva do Conselho, de 15 de Março de 1993, relativa à adequação dos fundos próprios das empresas de investimento
e das instituições de crédito (para as disposições aplicáveis às instituições de crédito).
JO L 141 de 11.6.1993, p. 1-26
JO L 204 de 21.7.1998, p. 13-25
89/117/CEE
Directiva do Conselho, de 13 de Fevereiro de 1989, relativa às obrigações em matéria de publicidade dos documentos
contabilísticos das sucursais, estabelecidas num Estado-Membro, de instituições de crédito e de instituições financeiras cuja
sua sede social se situa fora desse Estado-Membro.
JO L 44 de 16.2.1989, p. 40-42
86/635/CEE
Directiva do Conselho, de 8 de Dezembro de 1986, relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos bancos e outras
instituições financeiras (para as disposições aplicáveis às instituições de crédito).
JO L 372 de 31.12.1986, p. 1-17.
98/26/CE
Directiva do Parlamento e do Conselho, de 19 de Maio de 1998, relativa ao carácter definitivo da liquidação nos sistemas
de pagamentos e de liquidação de valores mobiliários.
JO L 166 de 11.6.1998, p. 45-50
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ANEXO B
97/9/CE
Directiva do Parlamento e do Conselho, de 3 de Março de 1997, relativa aos sistemas de indemnização dos investidores.
JO L 84 de 26.3.1997, p. 22-31
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DECISÃO DO CONSELHO
de 6 de Dezembro de 2001
relativa à celebração do Acordo entre a Comunidade Europeia e a Roménia que estabelece determinadas condições para o transporte rodoviário de mercadorias e a promoção do transporte
combinado
(2002/409/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, os seus artigos 71.o e 93.o, em conjugação
com o n.o 3, segundo parágrafo, do seu artigo 300.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

A celebração do Acordo entre a Comunidade Europeia e
a Roménia que estabelece determinadas condições para
o transporte rodoviário de mercadorias e a promoção do
transporte combinado, a seguir designado «acordo»,
proporciona um meio adequado para um maior desenvolvimento das relações entre as partes contratantes
neste domínio.
A celebração do acordo contribui para o bom funcionamento do mercado interno dado que irá promover o
tráfego de trânsito na Roménia dos transportes internos
entre a Grécia e os outros Estados-Membros, permitindo
assim a realização do comércio intracomunitário ao
menor custo possível para o público em geral e a
redução ao mínimo dos entraves administrativos e
técnicos que o afectam.

(3)

A celebração do acordo promove o transporte combinado, com vista à protecção do ambiente.

(4)

O acordo deve ser aprovado em nome da Comunidade,

condições para o transporte rodoviário de mercadorias e a
promoção do transporte combinado.
O texto do acordo acompanha a presente decisão.
Artigo 2.o
O presidente do Conselho procederá à notificação prevista no
artigo 19.o do acordo.
Artigo 3.o
A Comissão, assistida por representantes dos membros do
Conselho, representa a Comunidade no Comité Misto dos
Transportes Comunidade/Roménia criado pelo artigo 13.o do
acordo, a seguir designado por «comité».
As posições a tomar pela Comunidade no comité devem ser
adoptadas pelo Conselho, deliberando por maioria qualificada,
sob proposta da Comissão. O Conselho deliberará por maioria
simples sempre que a decisão que o comité se propõe tomar
esteja relacionada com o regulamento interno do comité.
As decisões tomadas pelo Comité Misto dos Transportes serão
publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 2001.
DECIDE:

Artigo 1.o

Pelo Conselho

É aprovado, em nome da Comunidade, o acordo entre a Comunidade Europeia e a Roménia que estabelece determinadas

O Presidente

(1) JO C 154 E de 29.3.2001, p. 227.
(2) JO C 72 E de 21.3.2002, p. 141.

R. DAEMS
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ACORDO
entre a Comunidade Europeia e a Roménia que estabelece determinadas condições para o transporte rodoviário de mercadorias e a promoção do transporte combinado
A COMUNIDADE EUROPEIA, a seguir denominada «a Comunidade»,

a ROMÉNIA, a seguir denominada «Roménia»,
a seguir denominadas «as partes contratantes»,
CONSIDERANDO o Acordo Europeu, de 1 de Fevereiro de 1993, que cria uma associação entre as

Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Roménia, por outro e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 57.o;

CONSIDERANDO que é essencial para a Comunidade, no contexto da conclusão do mercado interno e da
execução da política comum de transportes, que as mercadorias comunitárias em trânsito na Roménia
possam circular o mais rápida e eficazmente possível, sem entraves nem discriminações;
CONSIDERANDO que a Roménia tem interesse num maior desenvolvimento das relações com a Comunidade
no que diz respeito aos actuais direitos e obrigações mútuos em matéria de trânsito e de acesso ao mercado
de transportes, como primeira etapa na concretização de um acordo sobre transportes interiores, tal como
previsto no Acordo de Associação, de 1 de Fevereiro de 1993, que cria uma associação entre as
Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Roménia, por outro;
CONSIDERANDO também que é necessário garantir o desenvolvimento coordenado do fluxo dos transportes
entre os territórios das partes contratantes e através dos mesmos, nomeadamente pela introdução e
desenvolvimento, numa base competitiva, de um conjunto de medidas coordenadas em matéria de
transportes rodoviários e de transporte combinado, mediante a promoção de veículos ecológicos e no
respeito do princípio da mobilidade sustentável,
ACORDAM NO SEGUINTE:
TÍTULO I

— um intercâmbio regular de informações sobre o desenvolvimento da política de transportes das partes contratantes.

OBJECTIVO, ÂMBITO DE APLICAÇÃO E DEFINIÇÕES

Artigo 1.o
Objectivo
O presente acordo tem por objectivo promover a cooperação
entre as partes contratantes no domínio do transporte de
mercadorias e nomeadamente do tráfego de trânsito rodoviário
e, para o efeito, assegurar o desenvolvimento coordenado dos
transportes entre os territórios das partes contratantes e através
dos mesmos.
Artigo 2.o
Âmbito de aplicação
1.
A cooperação abrange os transportes rodoviários e o
transporte combinado de mercadorias.
2.
Nesse sentido, o âmbito de aplicação do presente acordo
abrange, nomeadamente:
— o acesso ao mercado do tráfego de trânsito rodoviário de
mercadorias,
— as medidas jurídicas e administrativas de acompanhamento,
incluindo medidas comerciais, fiscais, sociais e técnicas,
— a cooperação para o desenvolvimento de um sistema de
transportes que tenha em conta, entre outras, as necessidades ambientais,

Artigo 3.o
Definições
Para efeitos do presente acordo, entende-se por:
a) Tráfego de trânsito: uma viagem efectuada por estrada
passando pelo território de um ou vários Estados-Membros
da Comunidade ou pelo território da Roménia, independentemente do facto de ser efectuada por um veículo rodoviário
carregado ou descarregado sem execução de quaisquer
operações de carga ou descarga nesses territórios;
b) Transporte combinado: o transporte de mercadorias efectuado
entre os territórios das partes contratantes ou através deles,
no qual o camião, o reboque, o semi-reboque, com ou sem
unidade de tracção, a caixa móvel ou o contentor com um
mínimo de 20 pés utiliza a estrada no trajecto inicial ou
final e, no restante trajecto, os serviços ferroviários ou de
vias navegáveis interiores ou marítimas quando esta
distância excede os 100 km em linha recta, e percorre o
trajecto rodoviário inicial ou final da viagem:
— entre o ponto de carga da mercadoria e a estação de
caminho-de-ferro de carga mais próxima, na parte inicial
do percurso, e entre a estação de caminho-de-ferro de
descarga mais próxima e o ponto em que a mercadoria
deve ser descarregada, na parte final do percurso, ou
— num raio que não excede os 150 km em linha recta
desde o porto fluvial ou marítimo de carga ou descarga;
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c) Veículo rodoviário: um veículo a motor matriculado num país
que é parte contratante, ou um conjunto de veículos ligados,
cujo veículo tractor, pelo menos, se encontra matriculado
numa parte contratante, e utilizado exclusivamente para o
transporte de mercadorias;
d) Direitos de utilização: o pagamento não discriminatório de
um montante específico, que confere a um veículo rodoviário o direito de circular numa determinada infra-estrutura
durante um dado período;
e) Portagem: o pagamento de um montante específico para um
veículo que percorre a distância entre dois pontos de uma
infra-estrutura; o montante terá como base a distância
percorrida e a categoria do veículo;
f) Território da parte contratante:
— no que diz respeito à Comunidade Europeia, os territórios nos quais é aplicado o Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia nas condições estabelecidas
nesse mesmo Tratado e,
— no que diz respeito à Roménia, o território da Roménia.
TÍTULO II
TRANSPORTE COMBINADO

Artigo 4.o
Disposições gerais
As partes contratantes adoptarão e coordenarão entre si as
medidas necessárias ao desenvolvimento e promoção do transporte combinado como meio de assegurar a realização de uma
grande parte do seu transporte internacional em condições
mais consentâneas com a protecção do ambiente.
Artigo 5.o
Medidas de apoio
As partes contratantes tomarão todas as medidas necessárias
para fomentar a competitividade do transporte combinado,
nomeadamente através de:
a) Medidas que encorajem os utentes e os expedidores a
utilizar o transporte combinado:
— melhorando a competitividade de todos os tipos de
transporte combinado face ao transporte rodoviário,
através de auxílio financeiro da Comunidade ou da
Roménia a novos projectos de transporte combinado,
— incentivando a utilização do transporte combinado não
acompanhado, especialmente de longa distância, e
promovendo, nomeadamente, a utilização de caixas
móveis, de contentores e de semi-reboques,
— isentando dos sistemas de quotas e de autorizações, num
contexto adequado, os percursos rodoviários iniciais
e/ou finais que fazem parte integrante da operação de
transporte combinado,
— considerando a possibilidade de concessão de reduções
do imposto automóvel sobre veículos rodoviários utilizados em cadeias de transporte combinado,
— melhorando a rapidez e a fiabilidade do transporte
combinado e, em especial:
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i) incentivando o aumento da frequência dos serviços
de transporte combinado de acordo com as necessidades dos expedidores e dos utentes;
ii) promovendo a redução do tempo de espera nos
terminais e aumentando a sua produtividade;
iii) racionalizando os controlos que afectam o transporte combinado nas fronteiras, transferindo esses
controlos, o mais rapidamente possível, para os
terminais de transporte combinado no que diz
respeito a todas as mercadorias com excepção das
sujeitas a controlo veterinário e fitossanitário;
iv) melhorando as condições de segurança das mercadorias, da unidade de transporte e da unidade de
carga na cadeia de transporte combinado,
— assegurando um acesso não discriminatório aos terminais, sempre que estes sejam financiados ou co-financiados por fundos públicos,
— garantindo, sempre que possível, a concessão prioritária,
nos termos do n.o 2 do artigo 6.o, das autorizações de
trânsito rodoviário pelas autoridades competentes das
partes contratantes aos transportadores rodoviários de
acordo com a sua utilização do transporte combinado,
avaliada com base nos dados estatísticos de que dispõe
cada parte contratante,
— tendo em conta, sempre que necessário para a compatibilidade com os gabaritos, os pesos, dimensões e características técnicas do equipamento especializado de
transporte combinado e prevendo uma acção coordenada para a encomenda e colocação em serviço desse
equipamento em função do nível de tráfego;
b) Fornecendo a quem o solicitar as informações disponíveis
sobre novas acções no domínio do transporte combinado,
incluindo
projectos
de
investigação
tecnológica
(co)-financiados por essa parte contratante, sob a forma de
um resumo com o conteúdo, resultados e impacto da acção
ou do projecto tecnológico;
c) Criando infra-estruturas adequadas:
— conforme estabelecido nas disposições do AGTC,
Acordo Europeu sobre as grandes linhas de transporte
combinado internacional e respectivas instalações, de 1
de Fevereiro de 1991,
— eliminando todos os pontos de estrangulamento nos
itinerários rodoviários de acesso aos terminais de transporte combinado, de modo a promover a utilização do
transporte combinado;
d) Considerando a possibilidade de realizar as seguintes acções:
— análise das possibilidades de autorização de veículos de
44 toneladas com seis eixos nos percursos rodoviários
iniciais e finais do transporte combinado,
— introdução de excepções às restrições de condução ao
fim-de-semana e feriados nos percursos rodoviários
iniciais e finais do transporte combinado,
— disponibilização aos operadores de transporte combinado de acesso mútuo aos caminhos-de-ferro no âmbito
de um novo acordo.
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TÍTULO III

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Artigo 6.o
Disposições gerais
1.
No que respeita ao acesso mútuo aos mercados de transportes, as partes contratantes acordam, inicialmente e sem
prejuízo do disposto n.o 2 do presente artigo, em manter os
direitos existentes resultantes de acordos bilaterais ou de outros
instrumentos bilaterais celebrados entre cada Estado-Membro
da Comunidade e a Roménia.
No entanto, enquanto não for concluído um acordo entre as
partes contratantes sobre o acesso ao mercado de transportes
rodoviários, conforme previsto no artigo 7.o, a Roménia deve
cooperar com os Estados-Membros da Comunidade no sentido
de introduzir, nos referidos acordos e/ou instrumentos bilaterais, eventuais alterações necessárias à adaptação dos mesmos
ao presente acordo.
2.
Para além das autorizações previstas nos regimes
descritos no n.o 1, as partes contratantes comprometem-se a
conceder, para cada ano civil, o acesso ao tráfego de trânsito de
veículos de mercadorias através dos territórios dos Estados-Membros da Comunidade e da Roménia, com efeitos a partir
da data de entrada em vigor do presente acordo, mediante as
seguintes autorizações:
a) A Comunidade receberá:
14 000 autorizações válidas na Roménia;
b) A Roménia receberá:
7 000 autorizações válidas nos Estados-Membros da Comunidade, para as quais se juntam selos adesivos;
c) A Roménia receberá:
3 000 selos adesivos para cada Estado-Membro da Comunidade;
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i) As autorizações e os selos adesivos são válidos durante um
ano civil, até 31 de Janeiro do ano seguinte, e apenas
podem ser utilizados para uma viagem de ida e uma viagem
de volta.
3.
As autorizações referidas no n.o 2 podem ser utilizadas
apenas para veículos que satisfaçam, no mínimo, as normas
EURO 1 ou as disposições do «certificado de camião verde»
(green lorry certificate) reproduzido no anexo 4. A prova de
conformidade com esta disposição deve ser conservada no
veículo durante toda a viagem.
4.
Se a data de entrada em vigor do acordo, nos termos do
artigo 19.o, não for o dia 1 de Janeiro, o número de autorizações e selos adesivos especificado no n.o 2 será reduzido
proporcionalmente para o ano civil no decurso do qual o
acordo entra em vigor.
5.
As autoridades competentes das partes contratantes entregarão autorizações para transporte de mercadorias ao abrigo
do presente acordo apenas aos transportadores autorizados,
nos termos da legislação da respectiva parte contratante, a
efectuar operações de transporte rodoviário internacional. A
autorização deve ser conservada no veículo. No caso de um
conjunto de veículos ligados, a autorização deve acompanhar o
veículo tractor. A autorização cobre o conjunto de veículos
ligados, mesmo que o reboque ou semi-reboque não esteja
matriculado em nome do titular da autorização ou esteja matriculado num outro país.
6.
As partes contratantes devem abster-se de adoptar
medidas unilaterais que possam resultar na discriminação entre
transportadores ou veículos da Comunidade e da Roménia.
Cada parte contratante deve adoptar todas as medidas necessárias para facilitar o transporte rodoviário, previsto no presente
acordo, para o seu próprio território ou através do mesmo.
Artigo 7.o
Acesso ao mercado

d) As autorizações mencionadas nas alíneas a) e b) devem
obedecer aos modelos do anexo 1a e do anexo 1b, respectivamente;

As partes contratantes comprometem-se, prioritariamente e
tendo em conta a adopção pela Roménia das regras fiscais,
sociais e técnicas da Comunidade, a colaborar para a criação de
um sistema comum de regulamentação do futuro acesso ao
mercado do transporte rodoviário entre si.

e) Os selos adesivos referidos na alínea c) devem obedecer ao
modelo do anexo 1c;

Artigo 8.o

f) As autorizações mencionadas nas alíneas a) e b) são fornecidas pelos serviços da Comissão às autoridades competentes da Roménia ou, no caso da Comunidade, às autoridades competentes dos seus Estados-Membros. As autoridades competentes preenchem a autorização, com excepção
das rubricas «número de matrícula do veículo a motor»,
«viagem de ida» e «viagem de regresso», e entregam-na aos
seus operadores de transporte contra o pagamento de uma
taxa destinada apenas a cobrir razoavelmente as despesas
administrativas;
g) Os selos adesivos referidos na alínea c) são fornecidos pelos
serviços da Comissão às autoridades competentes da
Roménia. Estes selos adesivos serão apensos à autorização
antes da sua utilização para indicar o(s) Estado(s)
-Membro(s) da Comunidade em que a referida autorização é
válida;
h) As partes contratantes decidem que não será cobrada
nenhuma taxa ou encargo de natureza similar pela utilização das autorizações referidas nas alíneas a) e b);

Disposições fiscais
No caso das operações de transporte no âmbito do presente
acordo:
1. As partes contratantes devem assegurar o respeito do princípio da não discriminação, em termos de nacionalidade ou
de local de estabelecimento, na aplicação aos veículos rodoviários de taxas, encargos fiscais, portagens e qualquer outra
forma de pagamento pela utilização das infra-estruturas de
transporte rodoviário.
2. Os veículos rodoviários matriculados numa parte contratante estarão isentos, no território da outra parte contratante, de todas as taxas ou impostos sobre a circulação ou
propriedade de veículos, bem como de todas as taxas ou
impostos especiais sobre operações de transporte.
Os veículos rodoviários não estarão isentos do pagamento
de taxas e impostos sobre o combustível do motor, nem de
portagens e direitos de utilização cobrados pela utilização
das infra-estruturas.
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3. As partes contratantes devem garantir que não sejam
cobradas simultaneamente portagens ou qualquer outra
forma de direitos de utilização para um mesmo percurso
rodoviário. No entanto, as partes contratantes podem
também impor portagens em redes sujeitas a encargos de
utilização, para fins de utilização de pontes, túneis ou passagens de montanhas.
4. Os elementos que se seguem estão isentos de direitos aduaneiros e de quaisquer taxas e impostos:
a) O combustível contido nos depósitos dos veículos rodoviários no momento da importação para o território da
outra parte contratante, quando esses depósitos são os
concebidos pelo fabricante para o tipo de veículo
rodoviário em questão;
b) O combustível armazenado nos depósitos de reboques e
semi-reboques, utilizado nos sistemas de arrefecimento
dos frigoríficos;
c) Os lubrificantes, nas quantidades necessárias para utilização durante a viagem;
d) As peças sobresselentes e ferramentas necessárias para a
reparação de um veículo avariado durante uma operação
de transporte rodoviário internacional. As peças sobresselentes substituídas devem ser reexportadas ou
destruídas sob controlo da autoridade aduaneira competente da outra parte contratante.
5. Sem prejuízo do disposto no segundo parágrafo do n.o 2, se
o peso, as dimensões ou a carga por eixo de um veículo
ultrapassar os limites máximos em vigor no território da
Roménia, ainda que o veículo obedeça às disposições da
Directiva 96/53/CE do Conselho (1) relativa aos pesos e
dimensões, o veículo em questão não será sujeito a
nenhuma taxa especial desde que esteja em conformidade
com as disposições estabelecidas no anexo 5.
Artigo 9.o
Disposições sociais
As partes contratantes no presente acordo aplicarão o Acordo
Europeu relativo ao trabalho das tripulações de veículos que
efectuam transportes rodoviários internacionais (AETR) de 1 de
Julho de 1970, tal como aplicado no momento da entrada em
vigor do presente acordo, ou aplicarão regras idênticas às
previstas nos Regulamentos (CEE) n.o 3820/85 (2) e n.o 3821/
/85 (3) do Conselho, conforme posteriormente alterados.
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1957, conforme aplicado no momento da entrada em vigor do
presente acordo.
3.
A Roménia procurará harmonizar, com base na regulamentação comunitária, a sua legislação sobre transporte de
géneros perecíveis, de animais vivos e de mercadorias perigosas.
4.
As partes contratantes partilharão as suas experiências e
procederão ao intercâmbio de informações sobre as respectivas
legislações de modo a melhorar a fluidez e segurança do
tráfego durante os períodos de tráfego intenso (fins-de-semana,
feriados, estação turística).
5.
As partes contratantes cooperarão no sentido de incentivar a introdução, o desenvolvimento e a coordenação de
sistemas interoperacionais de informação sobre tráfego
rodoviário.
6.
As partes contratantes envidarão igualmente esforços
para harmonizar a assistência técnica a prestar aos condutores,
a difusão de informações essenciais sobre tráfego e sobre
serviços de emergência, incluindo serviços de ambulâncias, e
outras informações úteis para os condutores.
TÍTULO IV
SIMPLIFICAÇÃO DAS FORMALIDADES

Artigo 11.o
Simplificação das formalidades
1.
As partes contratantes acordam em simplificar as formalidades relativas ao fluxo de mercadorias transportadas em
conformidade com o disposto no presente acordo.
2.
As partes contratantes acordam em iniciar negociações
com vista a concluir um acordo sobre a simplificação dos
controlos e formalidades referentes ao transporte de mercadorias.
3.
As partes contratantes acordam, na medida do necessário,
em desenvolver acções comuns e em incentivar a adopção de
medidas complementares de simplificação.
TÍTULO V

Artigo 10.o

DISPOSIÇÕES FINAIS

Disposições técnicas
1.
A Roménia adoptará medidas equivalentes às do anexo 2
antes da entrada em vigor do presente acordo, e equivalentes às
do anexo 3 num prazo de dois anos a contar da entrada em
vigor do presente acordo.
2.
As partes contratantes no presente acordo aplicarão o
Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada (ADR), de 30 de Setembro de
(1) JO L 235 de 17.9.1996, p. 59.
(2) JO L 370 de 31.12.1985, p. 1.
(3) JO L 370 de 31.12.1985, p. 8.

Artigo 12.o
Alargamento do âmbito de aplicação
Se uma parte contratante considerar que, em virtude da experiência decorrente da aplicação do presente acordo, outras
medidas não abrangidas pelo âmbito de aplicação do mesmo se
revestem de interesse para uma política europeia coordenada
de transportes e podem contribuir, em especial, para a resolução dos problemas do tráfego de trânsito, essa parte contratante apresentará sugestões sobre essa matéria à outra parte
contratante.
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Artigo 13.o
Comité Misto
O órgão responsável pela cooperação será um comité misto
denominado «Comité dos Transportes Comunidade/Roménia».
O referido comité:
— será constituído por representantes designados pela Comunidade e pela Roménia,
— reunirá a pedido de uma das partes contratantes, alternadamente no território de cada uma das partes contratantes,
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2.
A autoridade competente que recebe essa notificação deve
informar, o mais rapidamente possível, a autoridade competente da outra parte contratante das medidas tomadas.
3.
As disposições do presente artigo aplicam-se sem
prejuízo das sanções legais que possam ser aplicadas pelos
tribunais ou pelas autoridades responsáveis do Estado-Membro
da Comunidade Europeia ou da Roménia em cujo território
ocorreu a infracção.

Artigo 15.o

— adoptará o seu regulamento interno,

Vigência do acordo

— actuará com base no acordo mútuo,

O presente acordo é concluído por um período de cinco anos.
É automaticamente renovado por um período de três anos caso
nenhuma das partes contratantes proceda à sua denúncia mediante um pré-aviso de doze meses antes do termo da respectiva
vigência.

— garantirá a boa execução do presente acordo e, em particular:
a) analisará formas de cooperação e de promoção do transporte combinado e procederá à revisão, pelo menos de
dois em dois anos, dos progressos verificados quanto a
esse aspecto;
b) procederá à revisão dos anexos ao presente acordo pelo
menos de dois em dois anos;

Artigo 16.o
Denúncia do acordo

c) resolverá os diferendos que possam surgir quanto à
aplicação e interpretação do presente acordo. Em caso
de desacordo, a decisão será tomada em reunião ulterior
do Comité Misto, a realizar no prazo de dois meses a
contar da data de apresentação do problema em conformidade com o disposto no seu regulamento interno;

Cada parte contratante pode denunciar o acordo mediante
pré-aviso de doze meses a notificar à outra parte contratante.

d) coordenará os trabalhos de acompanhamento e previsão
e outros trabalhos estatísticos relativos aos transportes
rodoviários internacionais e combinados e, em especial,
ao tráfego de trânsito rodoviário;

Anexos

e) adoptará, consoante necessário, medidas relativas à
adaptação técnica das disposições do presente acordo;
f) preparará, se necessário, recomendações para aumento
do número de autorizações/selos adesivos;
g) debaterá, na medida do necessário, todos os tópicos de
interesse para a aplicação do presente acordo.

Artigo 17.o

Os anexos fazem parte integrante do presente acordo.

Artigo 18.o
Línguas
O presente artigo é redigido em duplo exemplar nas línguas
dinamarquesa, neerlandesa, inglesa, finlandesa, francesa, alemã,
grega, italiana, portuguesa, espanhola, sueca e romena, fazendo
igualmente fé todos os textos.

Artigo 14.o
Artigo 19.o
Infracções
Entrada em vigor
1.
Em caso de infracção ao disposto no presente acordo por
um veículo rodoviário ou o seu condutor, a autoridade competente da parte contratante em cujo território ocorreu a
infracção pode notificar a infracção à autoridade competente
da outra parte contratante, que pode adoptar as medidas
previstas na sua legislação nacional.

O presente protocolo será concluído de acordo com as formalidades próprias de cada uma das partes contratantes. Entrará em
vigor no primeiro dia do segundo mês que se segue à data em
que as partes contratantes se tenham notificado mutuamente
do cumprimento das formalidades necessárias para o efeito.
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Hecho en Luxemburgo, el veintiocho de junio del dos mil uno.
Udfærdiget i Luxembourg den otteogtyvende juni to tusind og en.
Geschehen zu Luxemburg am achtundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.
Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις είκοσι οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Luxembourg on the twenty-eighth day of June in the year two thousand and one.
Fait à Luxembourg, le vingt-huit juin deux mille un.
Fatto a Lussemburgo, addì ventotto giugno duemilauno.
Gedaan te Luxemburg, de achtentwintigste juni tweeduizendeneen.
Feito em Luxemburgo, em vinte e oito de Junho de dois mil e um.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Luxemburg den tjugoåttonde juni tjugohundraett.
Intocmit la Luxemburg, la douazeci si opt iunie doua mii unu.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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ANEXO 2
Disposições pertinentes do acervo comunitário
1. Directiva 88/77/CEE do Conselho, de 3 de Dezembro de 1987, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às medidas a tomar contra a emissão de gases poluentes pelos motores diesel utilizados em
veículos (JO L 36 de 9.2.1988, p. 33), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 96/1/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho (JO L 40 de 17.2.1996, p. 1).
2. Directiva 70/157/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao nível sonoro admissível e ao dispositivo de escape dos veículos a motor (JO L 42 de
23.2.1970, p. 16), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 96/20/CE da Comissão (JO L 92 de
13.4.1996, p. 23).

ANEXO 3
1. Directiva 92/6/CEE do Conselho, de 10 de Fevereiro de 1992, relativa à instalação e utilização de dispositivos de
limitação de velocidade para certas categorias de veículos a motor na Comunidade (JO L 57 de 2.3.1992, p. 27).
2. Directiva 96/96/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1996, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao controlo técnico dos veículos a motor e seus reboques (JO L 46 de 17.2.1997, p. 1).
3. Directiva 71/320/CEE do Conselho, de 26 de Julho de 1971, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à travagem de certas categorias de veículos a motor e seus reboques (JO L 202 de 6.9.1971, p.
37), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 91/422/CEE da Comissão (JO L 233 de 22.8.1991, p. 21).
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ANEXO 5
Rotas de trânsito na Roménia que permitem aos veículos da Comunidade conformes com as regras comunitárias
sobre pesos e dimensões transitar pela Roménia sem pagamento de encargos especiais
1. Os veículos comunitários que respeitem a Directiva 96/53/CE do Conselho, de 25 de Julho de 1996, que fixa as
dimensões máximas autorizadas no tráfego nacional e internacional e os pesos máximos autorizados no tráfego
internacional para certos veículos rodoviários em circulação na Comunidade (JO L 235 de 17.9.1996, p. 59) estão
isentos de quaisquer autorizações especiais e de quaisquer encargos especiais para os pesos e dimensões que excedam
os estabelecidos na legislação romena, desde que utilizem as seguintes rotas de trânsito na Roménia:
— rota de trânsito Nadlac/Calafat (Corredor Pan-Europeu IV): nomeadamente a E68 desde a fronteira húngara até
Nadlac e Arad, a E671 de Arad a Timisoara, a E70 de Timisoara a Craiova, a E79 de Craiova a Calafat e até à
fronteira búlgara,
— rota de trânsito Nadlac/Giurgiu (corredores pan-europeus IV e IX): nomeadamente a E68 da fronteira húngara a
Nadlac, Deva e Sebes, a E68/E81 de Sebes a Miercurea Sibiului e Vestem, a E81 de Vestem a Pitesti e a E70 de
Pitesti a Bucareste; desvio a sudoeste de Bucareste e E85 de Bucareste a Giurgiu e à fronteira búlgara.
2. As seguintes secções das rotas de trânsito indicadas no n.o 1 são temporariamente excluídas da aplicação do n.o 1 do
presente anexo o mais tardar até 31.12.2000, a não ser que o Comité Misto decida que as secções mencionadas já
foram melhoradas (ou rectificadas) de acordo com as normas em vigor, permitindo a circulação de veículos conformes
com a legislação comunitária sobre pesos e dimensões:
— E 70 Bucareste — Pitesti
3. A seguinte secção das rotas de trânsito indicadas no n.o 1 são temporariamente excluídas da aplicação do n.o 1 do
presente anexo o mais tardar até 31.12.2003, a não ser que o Comité Misto decida que a secção mencionada já foi
melhorada (ou rectificadas) de acordo com as normas em vigor, permitindo a circulação de veículos conformes com a
legislação comunitária sobre pesos e dimensões:
— E 68/E81, Miercurea Sibiului a Vestem,
— E 70 Timisoara — Lugoj
— E 85 Bucareste-Giurgiu
4. A seguinte secção das rotas de trânsito indicadas no n.o 1 são temporariamente excluídas da aplicação do n.o 1 do
presente anexo o mais tardar até 31.12.2006, a não ser que o Comité Misto decida que a secção mencionada já foi
melhorada (ou rectificadas) de acordo com as normas em vigor, permitindo a circulação de veículos conformes com a
legislação comunitária sobre pesos e dimensões:
— E 79, Craiova a Calafat e fronteira búlgara
— E 7O Lugoj — Craiova
5. Sem prejuízo do disposto no n.o 1, as autoridades romenas, de acordo com a legislação nacional em vigor, cobrarão
apenas, no que diz respeito às secções referidas nos n.os 2, 3 e 4 supra e até às datas aí mencionadas, a taxa relacionada
com a distância e o peso relativamente aos veículos que excedam os valores estabelecidos na legislação romena em
matéria de pesos e dimensões.
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Informação respeitante à entrada em vigor do Acordo sobre trânsito rodoviário entre a
Comunidade Europeia e a Roménia relativo ao transporte de mercadorias
O Acordo entre a Comunidade Europeia e a Roménia sobre o trânsito rodoviário, assinado em 28 de Junho
de 2001, e que o Conselho decidiu celebrar em 7 de Dezembro de 2001, entrará em vigor em 1 de Junho
de 2002, tendo sido terminadas em 3 de Abril de 2002 as formalidades previstas no artigo 19.o do referido
acordo.

L 142/91

L 142/92

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo ao comércio de produtos
agrícolas
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 114 de 30 de Abril de 2002)
Na página 144, no anexo 2, no código NC ex 0401 30, a linha divisória horizontal que corre por baixo da entrada
relativa ao código NC ex 0401 30 deve ser suprimida em toda a sua extensão.
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