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REGULAMENTO (CE) N.o 988/2002 DO CONSELHO
de 3 de Junho de 2002
que altera o Regulamento (CEE) n. 3677/90 que estabelece as medidas a adoptar para evitar o
desvio de determinadas substâncias para o fabrico ilegal de estupefacientes e de substâncias
psicotrópicas
o

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 133.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CEE) n.o 3677/90 (2) estabeleceu as
medidas a adoptar para evitar o desvio de determinadas
substâncias para o fabrico ilegal de estupefacientes e de
substâncias psicotrópicas.

(2)

Por uma questão de clareza, e a fim de respeitar as
disposições do n.o 10 do artigo 12.o da Convenção das
Nações Unidas contra o Tráfico Ilegal de Estupefacientes
e de Substâncias Psicotrópicas de 19 de Dezembro de
1988 e a Resolução 20/4 da Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as drogas de 1998,
é conveniente separar as disposições relativas à autorização de exportação das disposições relativas à notificação prévia de exportação no que diz respeito às
substâncias inventariadas que constam da categoria 1 do
anexo do Regulamento (CEE) n.o 3677/90.

(3)

O Regulamento (CEE) n.o 3677/90 deve ser consequentemente alterado,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CEE) n.o 3677/90 é alterado do seguinte
modo:
1. O terceiro travessão do n.o 1 do artigo 2.o passa a ter a
seguinte redacção:
«— nome e endereço do exportador, do importador, do
distribuidor e, em conformidade com os artigos 4.o,
4.oA, 5.o e 5.oA, do destinatário final.».
(1) Proposta de 14.3.2002 (ainda não publicada no Jornal Oficial).
(2) JO L 357 de 20.12.1990, p. 1. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n.o 1116/2001
(JO L 153 de 8.6.2001, p. 4). Versão rectificada no JO L 215 de
9.8.2001, p. 57.

2. O artigo 4.o é substituído pelos artigos 4.o e 4.oA seguintes:
«Artigo 4.o
Notificação prévia de exportação
Substâncias inventariadas que constam da categoria 1 do
anexo
1.
Qualquer exportação de substâncias inventariadas
constantes da categoria 1 do anexo será precedida de uma
notificação prévia de exportação enviada ao país de destino
nos termos do n.o 10 do artigo 12.o da Convenção das
Nações Unidas contra o Tráfico Ilegal de Estupefacientes e
de Substâncias Psicotrópicas, de 19 de Dezembro de 1988,
seguidamente designada por “Convenção das Nações
Unidas” e da Resolução n.o 20/4 da Sessão Especial da
Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as drogas de
1998.
O país de destino receberá um prazo para a resposta, de 15
dias úteis no máximo, no termo do qual, salvo recepção de
informação em contrário, a exportação será autorizada pelas
autoridades competentes do Estado-Membro de exportação.
2.
Antes da exportação de substâncias inventariadas para
o país de destino, as autoridades competentes do Estado-Membro em causa fornecerão as informações especificadas
no n.o 2 do artigo 4.oA às autoridades competentes desse
país.
A autoridade que fornece estas informações exigirá da autoridade do país terceiro que as recebe que preserve a confidencialidade de qualquer segredo económico, industrial,
comercial ou profissional ou de qualquer informação relativa a um processo comercial que elas possam conter.
Artigo 4.oA
Autorização de exportação
Substâncias inventariadas que constam da categoria 1 do
anexo
1.
A exportação das substâncias inventariadas constantes
da categoria 1 do anexo está subordinada a uma autorização
de exportação emitida para cada operação pelas autoridades
competentes do Estado-Membro no qual a declaração de
exportação deve ser entregue de acordo com as disposições
em vigor.
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2.
Os pedidos relativos à autorização de exportação referida no n.o 1 devem conter as seguintes informações:
a) Nome e endereço do exportador, do importador no país
terceiro e de qualquer outro operador implicado na
operação de exportação ou remessa, bem como do destinatário final;
b) Designação da substância inventariada, tal como referida
na categoria 1 do anexo;
c) Quantidade e peso da substância inventariada e, quando
se tratar de uma mistura, a quantidade e o peso da
mistura bem como a quantidade e o peso ou a percentagem da ou das substâncias mencionadas no anexo
contidas nessa mistura;
d) Informações relativas ao transporte, nomeadamente, a
data de expedição prevista, as modalidades de transporte,
a designação do posto alfandegário no qual a declaração
aduaneira deve ser feita e, na medida em que essas
informações estiverem disponíveis, a identificação do
meio de transporte, o itinerário, o local previsto para a
saída do território aduaneiro da Comunidade, bem como
o local de entrada no país de importação.
Nos casos referidos no n.o 9, o pedido deverá ser acompanhado pela autorização de importação emitida pelo país de
destino.
3.
As autoridades competentes tomarão uma decisão
sobre o pedido num prazo de quinze dias úteis, a partir da
data em que o processo for considerado completo. Este
prazo será prorrogado se, nos casos referidos no n.o 9, as
autoridades competentes tiverem de efectuar inquéritos
suplementares para comprovarem que a importação das
substâncias foi devidamente autorizada.
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6.
Em qualquer caso, a autorização de exportação deve
ser apresentada às autoridades aduaneiras quando é feita
declaração aduaneira de exportação. Um exemplar dessa
autorização deve além disso acompanhar o envio até ao
posto alfandegário do ponto de saída das substâncias inventariadas do território aduaneiro da Comunidade. Este posto
completará, se for caso disso, a autorização com as informações referidas no n.o 5 ou qualquer outra informação
necessária, e aporá o seu carimbo na autorização antes de a
devolver à autoridade que a emitiu.
7.
A emissão de uma autorização de exportação não
afecta a responsabilidade eventual, administrativa ou outra,
do titular dessa autorização.
8.
A autorização de exportação pode ser suspensa ou
revogada pelas autoridades competentes se existirem razões
suficientes para suspeitar que as substâncias inventariadas
correm o risco de ser desviadas para o fabrico ilegal de
estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas.
9.
Sempre que em virtude de um acordo entre a Comunidade e um país terceiro as exportações não forem autorizadas a não ser que uma autorização de importação seja
emitida pelas autoridades competentes desse país para as
substâncias em questão, a Comissão comunica às autoridades competentes dos Estados-Membros o nome e endereço da autoridade competente do país terceiro, bem como
qualquer informação prática fornecida por esse país.
As autoridades competentes dos Estados-Membros asseguram-se de que a importação foi devidamente autorizada
pedindo, se necessário, a confirmação à autoridade competente do país terceiro.».

3. O n.o 2 do artigo 5.o passa a ter a seguinte redacção:
4.
Sem prejuízo da aplicação eventual de medidas de
carácter repressivo, a autorização de exportação referida no
n.o 1 será recusada se:
a) Existirem motivos razoáveis para suspeitar que as informações fornecidas em conformidade com o n.o 2 são
falsas ou incorrectas;
b) Nos casos referidos no n.o 9, se provar que a importação
das substâncias inventariadas não foi devidamente autorizada pelas autoridades competentes do país de destino;
c) Existirem razões suficientes para suspeitar que as
substâncias em questão se destinam ao fabrico ilegal de
estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas.
5.
Quando as informações relativas ao itinerário e ao
meio de transporte não forem mencionadas no pedido referido no n.o 2, a autorização de exportação deve indicar que
o operador terá de fornecer estes elementos às autoridades
aduaneiras ou a qualquer outra autoridade competente no
ponto de saída do território aduaneiro da Comunidade e
antes da partida da remessa. Neste caso, a autorização de
exportação deve ser anotada no momento da sua emissão.

«2.
As disposições dos artigos 4.o e 4.oA são aplicáveis
mutatis mutandis às exportações referidas no n.o 1 em todos
os casos em que se revele que estas últimas se destinam,
directa ou indirectamente, a qualquer país terceiro identificado na qualidade de país implicado no fabrico ilegal de
estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas a partir das
referidas substâncias inventariadas. Esta identificação pode
ser feita nomeadamente com base num pedido fundamentado dirigido à Comissão pelo referido país terceiro.
As disposições do artigo 4.oA são igualmente aplicáveis em
todos os casos em que uma autorização geral individual não
pode ser emitida nos termos do n.o 3.».

4. O n.o 2 do artigo 5.oA passa a ter a seguinte redacção:
«2.
As disposições dos artigos 4.o e 4.oA são aplicáveis,
mutatis mutandis, às exportações das substâncias referidas no
n.o 1 em todos os casos em que acordos específicos
concluídos com os países terceiros em questão prevejam
para cada operação a emissão de autorizações de exportação
e de notificações prévias de exportação.
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2.
Sem prejuízo das disposições previstas nos artigos 4.o,
oA, 5.o e 5.oA e no n.o 1 do presente artigo, as autoridades
4.
competentes de cada Estado-Membro podem proibir a
introdução de substâncias inventariadas no território aduaneiro da Comunidade ou a sua saída do mesmo se tiverem
motivos razoáveis para suspeitar que essas substâncias se
destinam ao fabrico ilegal de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas.».

As disposições do artigo 4.oA são aplicáveis igualmente em
todos os casos em que uma autorização geral individual não
pode ser emitida nos termos do n.o 3.».
5. Os n.o 1 e 2 do artigo 6.o passam a ter a seguinte redacção:
«1.
A fim de assegurar a correcta aplicação do artigo 2.o e
dos artigos 4.o, 4.oA, 5.o e 5.oA, cada Estado-Membro
adopta, no âmbito do seu direito interno, as medidas necessárias para permitir às autoridades competentes:
a) Obter informações sobre qualquer encomenda ou
operação relativa às substâncias inventariadas;
b) Ter acesso aos locais de trabalho dos operadores para
obter as provas de irregularidades.
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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 no Luxemburgo, em 3 de Junho de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
J. C. APARICIO PÉREZ

L 151/4

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

11.6.2002

REGULAMENTO (CE) N.o 989/2002 DA COMISSÃO
de 10 de Junho 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 11 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 10 de Junho 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 10 de Junho 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 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00

0809 20 95

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
999
052
096
220
628
999
052
999
388
512
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
624
999
052
094
400
999

79,5
79,5
85,2
4,3
143,3
156,8
97,4
83,4
83,4
58,1
61,2
83,0
67,4
86,3
112,6
115,2
85,6
85,2
70,3
73,4
120,4
107,5
95,2
170,0
247,7
208,8
316,7
300,3
273,5
296,8

(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 990/2002 DA COMISSÃO
de 10 de Junho de 2002
relativo à entrega de certificados de importação para carne de bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou congelada
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 936/97 da Comissão,
de 27 de Maio de 1997, relativo à abertura e modo de gestão
dos contingentes pautais para carnes de bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou congelada (1), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 361/2002 (2),
Considerando o seguinte:

(3)

É importante lembrar que os certificados previstos pelo
presente regulamento só podem ser utilizados durante
todo o seu período de validade sem prejuízo dos regimes
existentes em matéria veterinária,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

(1)

O Regulamento (CE) n. 936/97 prevê nos seus artigos
4.o e 5.o as condições dos pedidos e a emissão dos certificados de importação da carne referida na alínea f) do seu
artigo 2.o

(2)

O Regulamento (CE) n.o 936/97, na alínea f) do seu
artigo 2.o, fixou em 11 500 toneladas a quantidade de
carne de bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou
congelada, originária e proveniente dos Estados Unidos
da América e do Canadá, que pode ser importada em
condições especiais para o período de 1 de Julho de
2001 a 30 de Junho de 2002.

o

Todos os pedidos de certificado de importação apresentados de
1 a 5 de Junho de 2002 em relação à carne de bovino de alta
qualidade, fresca, refrigerada ou congelada, referida na alínea f)
do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 936/97, serão satisfeitos
na íntegra.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 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 10 de Junho de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 137 de 28.5.1997, p. 10.
(2) JO L 58 de 28.2.2002, p. 5.
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REGULAMENTO (CE) N.o 991/2002 DA COMISSÃO
de 10 de Junho de 2002
que fixa os preços comunitários de produção e os preços comunitários de importação para os
cravos e as rosas em aplicação do regime de importação de determinados produtos de floricultura
originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de
Gaza
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 4088/87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as
condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferenciais na
importação de determinados produtos da floricultura originários de Chipre, Israel, Jordânia e Marrocos, bem como da
Cisjordânia e da Faixa de Gaza (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1300/97 (2), e, nomeadamente, o n.o 2, alínea a), do seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
Em aplicação do n.o 2 do artigo 2.o, e do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 4088/87 acima referido, os preços comunitários de importação e os preços comunitários de produção são
fixados de 15 em 15 dias para os cravos unifloros (standard) e
cravos multiflores (spray), as rosas de flor grande e as rosas de
flor pequena, aplicáveis durante períodos de duas semanas. Em
conformidade com o artigo 1.oB do Regulamento (CEE) n.o
700/88 da Comissão, de 17 de Março de 1988, que estabelece
determinadas normas de execução do regime aplicável na
importação na Comunidade de determinados produtos da floricultura originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de
Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de Gaza (3), com

a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2062/97 (4), estes preços são fixados para períodos de duas
semanas com base nos dados ponderados fornecidos pelos
Estados-Membros. É importante que os referidos preços sejam
fixados sem atrasos a fim de determinar os direitos alfandegários a aplicar. Para o efeito, é oportuno prever a aplicação
imediata do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os preços comunitários de produção e os preços comunitários
de importação para os cravos unifloros (standard), os cravos
multifloros (spray), as rosas de flor grande e as rosas de flor
pequena referidos no artigo 1.oB do Regulamento (CEE) n.o
700/88, relativos a um período de duas semanas, são fixados
em anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 de Junho de
2002.
É aplicável de 12 a 25 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 10 de Junho de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
(2) JO L 177 de 5.7.1997, p. 1.
(3) JO L 72 de 18.3.1988, p. 16.

(4) JO L 289 de 22.10.1997, p. 1.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 10 de Junho de 2002, que fixa os preços comunitários de produção e os preços
comunitários de importação para os cravos e as rosas em aplicação do regime de importação de determinados
produtos de floricultura originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de Marrocos, bem como da Cisjordânia e da
Faixa de Gaza
(em EUR por 100 unidades)
Período: de 12 a 25 de Junho de 2002
Preço comunitário
de produção

Preço comunitário
de importação

Israel

Cravos
unifloros
(standard)

Cravos
multifloros
(spray)

Rosas de
flor grande

Rosas de
flor pequena

17,77

11,97

24,54

14,17

Cravos
unifloros
(standard)

Cravos
multifloros
(spray)

Rosas de
flor grande

Rosas de
flor pequena

—

6,00

15,31

14,50

—

—

Chipre

—

—

—

—

Jordânia

—

—

—

—

Cisjordânia e
Faixa de Gaza

—

—

—

—

Marrocos

8,69

10,26
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REGULAMENTO (CE) N.o 992/2002 DA COMISSÃO
de 10 de Junho de 2002
que suspende o direito aduaneiro preferencial e restabelece o direito da pauta aduaneira comum na
importação de cravos multifloros (spray) originários de Israel
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

Com base nas constatações efectuadas nos termos do
disposto nos Regulamentos (CEE) n.o 4088/87 e (CEE)
n.o 700/88, é necessário concluir que as condições
previstas no n.o 2 do artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o
4088/87, estão reunidas para uma suspensão do direito
aduaneiro preferencial para os cravos multifloros (spray)
originários de Israel. Há que reinstaurar o direito da
pauta aduaneira comum.

(6)

O contingente dos produtos em causa refere-se ao
período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de
Dezembro de 2002. Por conseguinte, a suspensão do
direito preferencial e a restauração do direito da pauta
aduaneira comum aplicam-se, o mais tardar, até ao
termo desse período.

(7)

No intervalo das reuniões do Comité de Gestão das
Plantas Vivas e dos Produtos da Floricultura, a Comissão
deve adoptar tais medidas,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 4088/87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as
condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferenciais na
importação de determinados produtos da floricultura originários de Chipre, Israel, Jordânia, Marrocos, bem como da
Cisjordânia e da Faixa de Gaza (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1300/97 (2), e, nomeadamente, o n.o 2, alínea b), do seu artigo 5.o,

Considerando o seguinte:

(1)

O Regulamento (CEE) n.o 4088/87 determina as
condições de aplicação de um direito aduaneiro preferencial destinado às rosas de flor grande, rosas de flor
pequena, cravos unifloros (standard) e cravos multifloros
(spray), no limite de contingentes pautais abertos anualmente para a importação, na Comunidade, de flores
frescas cortadas.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 747/2001 do Conselho (3), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 786/2002 da
Comissão (4), prevê a abertura de um modo de gestão de
contingentes pautais comunitários para flores e botões,
frescos, cortados, originários, respectivamente, de Chipre,
do Egipto, de Israel, de Malta, de Marrocos, da
Cisjordânia e da Faixa de Gaza.

(3)

O Regulamento (CE) n.o 991/2002 da Comissão (5) fixa
os preços comunitários na produção e importação de
cravos e de rosas, para aplicação do regime em causa.

(4)

O Regulamento (CEE) n.o 700/88 da Comissão (6), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2062/97 (7), estabelece as regras de execução do
regime em causa.

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

JO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
JO L 177 de 5.7.1997, p. 1.
JO L 109 de 19.4.2001, p. 2.
JO L 127 de 14.5.2002, p. 3.
Ver página 7 do presente Jornal Oficial.
JO L 72 de 18.3.1988, p. 16.
JO L 289 de 22.10.1997, p. 71.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Para as importações de cravos multifloros (spray) (código NC
0603 10 20) originários de Israel, é suspenso o direito aduaneiro preferencial fixado no Regulamento (CE) n.o 747/2001 e
é restabelecido o direito da pauta aduaneira comum.

Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor em 11 de Junho 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 10 de Junho de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura
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REGULAMENTO (CE) N.o 993/2002 DO BANCO CENTRAL EUROPEU
de 6 de Junho de 2002
que rectifica o Regulamento BCE/2001/13 relativo ao balanço consolidado do sector das
instituições financeiras monetárias (1)
(BCE/2002/4)
O CONSELHO DO BANCO CENTRAL EUROPEU,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n. 2533/98 do Conselho,
de 23 de Novembro de 1998, relativo à compilação de informação estatística pelo Banco Central Europeu (2) e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 5.o e o n.o 4 do seu artigo 6.o,
o

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2531/98 do Conselho,
de 23 de Novembro de 1998, relativo à aplicação de reservas
mínimas obrigatórias pelo Banco Central Europeu (3), alterado
pelo Regulamento (CE) n.o 134/2002 (4), e, nomeadamente, o
n.o 4 do seu artigo 6.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O Regulamento BCE/2001/13 visava substituir, a partir
de 1 de Janeiro de 2003, o Regulamento BCE/1998/16
de 1 de Dezembro de 1998 relativo ao balanço consolidado do sector das instituições financeiras monetárias (5),
alterado pelo Regulamento BCE/2000/8 (6). O reporte de
informação ao abrigo do novo regime deve iniciar-se
com os dados referentes a Janeiro de 2003. Por conseguinte, as obrigações de reporte previstas no citado
Regulamento BCE/1998/16 deveriam subsistir até 1 de
Janeiro de 2003. Porém, a data de entrada em vigor do
Regulamento BCE/2001/13 foi, por erro, fixada em 1 de
Janeiro de 2002, daí resultando ter sido o Regulamento
BCE/1998/16 revogado um ano mais cedo do que o
pretendido, por força do disposto no Regulamento BCE/
/2001/13, que o revogou quando entrou em vigor. Por
conseguinte, torna-se necessário corrigir o Regulamento
BCE/2001/13 por forma a deixar claro que o mesmo
entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2003.
Os agentes inquiridos têm estado sujeitos às obrigações
de reporte estabelecidas no Regulamento BCE/1998/16
desde 1 de Janeiro de 1999. Considera-se que a aplicação continuada deste regulamento até 31 de
Dezembro de 2002 — especialmente no que refere à sua

(1) Regulamento (CE) n.o 2423/2001 do Banco Central Europeu (JO
L 333 de 17.12.2001, p. 1).
(2) JO L 318 de 27.11.1998, p. 8.
(3) JO L 318 de 27.11.1998, p. 1.
(4) JO L 24 de 26.1.2002, p. 1.
(5) Regulamento (CE) n.o 2819/98 do Banco Central Europeu (JO L
356 de 30.12.1998, p. 7).
(6) Regulamento (CE) n.o 1921/2000 do Banco Central Europeu (JO
L 229 de 9.9.2000, p. 34).

observância entre 1 de Janeiro de 2002 e a data em que
o presente regulamento entrar em vigor — não viola
quaisquer expectativas legítimas dos agentes inquiridos,
os quais, aliás, prosseguiram o reporte da informação
estatística relevante mesmo depois de findo o ano de
2001,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento BCE/2001/13 é rectificado do seguinte modo:
— o n.o 1 do artigo 8.o é substituído pelo seguinte texto:
«1.
O Regulamento (CE) n.o 2819/98 (BCE/1998/16) fica
revogado em 1 de Janeiro de 2003.».
— o artigo 9.o é substituído pelo seguinte texto:
«Artigo 9.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro de
2003.».
Artigo 2.o
Disposição final
O presente regulamento entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Feito em Frankfurt am Main, em 6 de Junho de 2002.
Pelo Conselho do BCE
O Presidente
Willem F. DUISENBERG
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(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 4 de Junho de 2002
que autoriza a Alemanha a aplicar uma medida derrogatória ao artigo 21.o da sexta Directiva 77/
/388/CEE relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos
sobre o volume de negócios
(2002/439/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

— fora do processo de liquidação — de bens dados em
garantia por um sujeito passivo de IVA em benefício de
outro sujeito passivo de IVA em execução dessa garantia
e, por outro, às entregas de bens imóveis vendidos em
hasta pública a outro sujeito passivo de IVA no âmbito
do processo de liquidação da empresa à qual os referidos
bens imóveis pertenciam.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de
17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações
dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume
de negócios — sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria colectável uniforme (1), e, nomeadamente, o
n.o 1 do seu artigo 27.o,

(5)

Esta derrogação destina-se a simplificar a cobrança do
imposto na medida em que, na prática, e nas circunstâncias previstas no pedido de derrogação, o devedor
normal do imposto vê-se frequentemente impossibilitado
de pagar o IVA facturado devido às dificuldades financeiras em que se encontra.

(6)

Esta situação é prejudicial para as finanças públicas pelo
facto de o beneficiário da entrega de bens poder deduzir
o IVA que lhe foi facturado, mesmo quando este não foi
pago pelo sujeito passivo que efectua a entrega de bens.

(7)

Ao designar como devedor do IVA o beneficiário da
entrega de bens, a derrogação permite eliminar as dificuldades sem alterar o montante do imposto devido.

(8)

A autorização deve ser concedida até 31 de Dezembro
de 2006, de modo a permitir avaliar a pertinência da
medida derrogatória, tendo em conta a experiência
adquirida.

(9)

A presente medida derrogatória não tem efeitos negativos nos recursos próprios das Comunidades provenientes do IVA,

Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

Através de um pedido, apresentado sob forma de duas
comunicações à Comissão, registado no Secretariado-Geral da Comissão em 9 de Janeiro de 2002, o Governo
alemão solicitou a autorização de aplicar uma medida
derrogatória da alínea a) do n.o 1 do artigo 21.o da Directiva 77/388/CEE.
Os restantes Estados-Membros foram informados do
pedido da Alemanha por carta de 16 de Janeiro de 2002.
O n.o 1 do artigo 21.o da Directiva 77/388/CEE, na
versão do artigo 28.oG da referida directiva, prevê que,
em regime interno, o imposto sobre o valor acrescentado
(IVA) é, em geral, devido pelo sujeito passivo que efectua
uma entrega de bens ou uma prestação de serviços
tributável.
A medida derrogatória solicitada pela Alemanha consiste
em designar como devedor do IVA o destinatário da
entrega do bem, relativamente, por um lado, às entregas

(1) JO L 145 de 13.6.1977, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2001/115/CE (JO L 15 de 17.1.2002, p.
24).
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ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Em derrogação da alínea a) do n.o 1 do artigo 21.o da Directiva
77/388/CEE, na versão do artigo 28.oG da mesma directiva, a
Alemanha é autorizada a designar como devedor do imposto
sobre o valor acrescentado (IVA) o destinatário das entregas de
bens referidos no artigo 2.o da presente decisão.
Artigo 2.o
O destinatário da entrega de bens pode ser designado como
devedor do IVA nos casos seguintes:
1. As entregas — fora do processo de liquidação — de bens
dados em garantia por um sujeito passivo de IVA em
benefício de outro sujeito passivo de IVA em execução dessa
garantia.

L 151/13

2. As entregas de bens imóveis vendidos em hasta pública a
outro sujeito passivo de IVA no âmbito do processo de liquidação da empresa à qual os referidos bens imóveis pertenciam.
Artigo 3.o
A presente decisão caduca em 31 de Dezembro de 2006.
Artigo 4.o
A República Federal da Alemanha é a destinatária da presente
decisão.

Feito no Luxemburgo, em 4 de Junho de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
R. DE RATO Y FIGAREDO
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 27 de Maio de 2002
que encerra o processo de exame respeitante a entraves ao comércio que consistem em práticas
comerciais mantidas pelo Brasil em relação às importações de sorbitol
(2002/440/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

c) A aplicação de preços mínimos através de preços de
referência incluídos de facto no sistema de determinação do valor aduaneiro;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3286/94 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1994, que estabelece procedimentos
comunitários no domínio da política comercial comum para
assegurar o exercício pela Comunidade dos seus direitos ao
abrigo das regras de comércio internacional, nomeadamente as
estabelecidas sob os auspícios da Organização Mundial do
Comércio (1), com a redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 356/95 (2), e nomeadamente, o n.o 1 do seu
artigo 11.o,

O autor da denúncia alegou igualmente a pouca transparência geral do regime brasileiro de concessão de licenças
de importação que não fora devidamente notificado à
OMC.
(3)

Após consulta do comité consultivo,

A Comissão decidiu que a denúncia continha elementos
de prova suficientes para justificar o início de um
processo de exame, em conformidade com o disposto no
n.o 1 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 3286/94,
tendo o aviso de início correspondente sido publicado
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (3).

Considerando o seguinte:
B. CONCLUSÕES DO INQUÉRITO
A. PROCESSO ANTERIOR
(1)

Em 2 de Outubro de 1998, uma empresa dos Países
Baixos, a Cerestar Holding BV, apresentou uma denúncia
em conformidade com o disposto no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 3286/94.

(2)

O autor da denúncia alegou que as vendas de sorbitol
originário da Comunidade no Brasil estavam sujeitas a
entraves ao comércio na acepção do disposto no n.o 1
do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 3286/94. Foram
alegados os seguintes obstáculos ao comércio:

(4)

a) O n.o 1 do artigo XI do GATT de 1994, na medida
em que impõe uma restrição, não referente a direitos,
impostos ou outros encargos, mas efectivamente aplicada através das licenças de importação de qualquer
produto no território da outra parte contratante, sem
qualquer justificação compatível com a OMC;

a) A aplicação, em Dezembro de 1997, pelo Governo
do Brasil (Departamento de Operações de Comércio
Exterior), por força do seu Comunicado DECEX n.o
20 de 8 Julho 1997, de um procedimento de
concessão não automática de licenças no que respeita
ao sorbitol, o que constitui uma violação das disposições do Acordo da OMC sobre os Procedimentos
em matéria de Licenças de Importação;
b) A alegada recusa (ou não concessão) arbitrária e/ou
não justificada de licenças de importação pelas autoridades brasileiras no que respeita a todos os tipos de
sorbitol importados no Brasil a preços inferiores a
um preço FOB mínimo;
(1) JO L 349 de 31.12.1994, p. 71.
(2) JO L 41 de 23.2.1995, p. 3.

Segundo o relatório final de inquérito, o processo de
exame permitiu concluir que o regime brasileiro de aplicação de preços mínimos de importação parece constituir uma violação das seguintes disposições:

b) O n.o 2 do artigo 4.o do Acordo da OMC sobre a agricultura, pelas razões referidas na alínea anterior;
c) Os artigos 2.o e 5.o do Acordo da OMC relativo à aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias, dado que
aplica controlos sanitários que constituem maiores
entraves ao comércio que as medidas necessárias para
proteger a vida ou saúde das pessoas.
(5)

Ademais, o regime brasileiro de concessão não automática de licenças de importação, associado a um preço
mínimo, parece constituir uma violação das seguintes
disposições:

(3) JO C 361 de 24.11.1998, p. 13.
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a) Os artigos 1.o, 3.o e 5.o do Acordo da OMC sobre os
procedimentos em matéria de licenças de importação,
dado que a aplicação do regime não é neutra e a sua
administração não é nem justa, nem equitativa, aplicando igualmente às importações restrições e práticas
que distorcem o comércio, sem que estejam compatíveis com restrições aplicáveis por força da OMC.
Além disso, dado que o regime não está associado a
qualquer medida, o seu âmbito e calendário de aplicação não podem ser limitados à medida que aplicam.
Por outro lado, a lista de produtos sujeitos ao regime
de concessão não automática de licenças de importação não foi publicada e aos pedidos de licenças para
importações que não respeitavam o preço mínimo
não era dado seguimento oficial durante vários
meses;

(10)

Deste modo, a indústria comunitária viu melhoradas as
suas possibilidades de acesso ao mercado brasileiro.

(11)

Todavia, há ainda a alterar diversos aspectos dos regimes
de concessão de licenças de importação e de determinação do valor aduaneiro para que o Brasil esteja em
plena conformidade com as suas obrigações decorrentes
dos Acordos da OMC.

(12)

Por decisão de 21 de Maio de 2001 (2), a Comissão
suspendeu o processo de exame da Cerestar, mantendo
todavia uma vigilância dos efeitos das alterações introduzidas no regime brasileiro por um período de seis meses
a contar da data da entrada em vigor da referida decisão.

(13)

Durante o período de vigilância, os serviços da Comissão
mantiveram contactos e troca de correspondência com a
indústria comunitária afectada. Com base nas informações facultadas por essa indústria, a Comissão
concluiu que os entraves ao comércio contestados no
que respeita às importações de sorbitol tinham sido
suprimidos.

b) Os n.os 1 e 3 do artigo X do GATT de 1994, pelo
facto de o regime em questão não ter sido publicado,
nem administrado de forma imparcial, uniforme e
razoável.
(6)

(7)

Relativamente à legislação brasileira sobre a determinação do valor aduaneiro, a aplicação sistemática de
preços de referência permite concluir que este regime
não é compatível com os artigos 1.o a 7.o do Acordo
sobre a aplicação do artigo VII do Acordo Geral sobre
Pautas e Comércio — GATT de 1994 (Acordo sobre a
determinação do valor aduaneiro).
O processo de exame confirmou igualmente que as
práticas brasileiras contestadas tiveram efeitos prejudiciais no comércio na acepção do n.o 4 do artigo 2.o e do
n.o 4 do artigo 10.o do regulamento sobre os entraves ao
comércio, dado que impediram designadamente as
exportações de sorbitol da Comunidade para o mercado
brasileiro.
C. DESENVOLVIMENTOS APÓS O
INQUÉRITO

(8)

(9)

TERMO

DO

Com base nas conclusões do inquérito, a Comissão
decidiu, em 17 de Março de 1999 (1), dar início a um
procedimento de resolução de litígios no âmbito da
OMC sobre diversos aspectos do regime de importação
brasileiro considerado incompatível com as regras da
OMC.
Assim, em 19 de Novembro de 1999, foram realizadas
consultas formais sob os auspícios da OMC no que
respeita ao sorbitol e a outros produtos, na sequência
das quais deixaram de ser aplicados preços mínimos de
facto sobre as importações de sorbitol e de certos outros
produtos.

(1) JO L 86 de 30.3.1999, p. 22.
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D. CONCLUSÃO
(14)

Tendo em conta a análise que precede, considera-se que
o processo de exame Cererster resultou numa situação
satisfatória no que respeita aos entraves ao comércio de
sorbitol no Brasil, sendo, por conseguinte, encerrado o
processo,

DECIDE:

Artigo 1.o
É encerrado o processo de exame respeitante a entraves ao
comércio, na acepção do Regulamento (CE) n.o 3286/94, que
consistem em práticas comerciais mantidas pelo Brasil em
relação às importações de sorbitol.
Artigo 2.o
O artigo 1.o não prejudica eventuais decisões que a Comissão
possa vir a adoptar no que respeita às importações de produtos
têxteis no Brasil.

Feito em Bruxelas, em 27 de Maio de 2002.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão

(2) JO L 153 de 8.6.2001, p. 30.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 10 de Junho de 2002
que altera a Decisão 2002/69/CE relativa a certas medidas de protecção no que diz respeito aos
produtos de origem animal importados da China
[notificada com o número C(2002) 2062]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2002/441/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

gurar a inocuidade dos mesmos e prever um período
transitório com termo em 30 de Setembro de 2002
durante o qual as importações dos produtos em causa
deverão ser objecto de vigilância reforçada, incluindo a
análise de 20 % das remessas recebidas nos postos de
inspecção fronteiriços da Comunidade.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 97/78/CE do Conselho, de 18 de
Dezembro de 1997, que fixa os princípios relativos à organização dos controlos veterinários dos produtos provenientes de
países terceiros introduzidos na Comunidade (1), e, nomeadamente, o n.o 6 do seu artigo 22.o,

(5)

Uma vez que a presença de cloranfenicol foi também
detectada em tripas importadas da China, é necessário
sujeitar as importações destes produtos às mesmas
exigências de vigilância e análise estabelecidas para os
produtos da pesca das espécies escamudo do Alasca,
bacalhau e cantarilha.

(6)

O Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento
Europeu e do Conselho (4) estabelece o sistema de alerta
rápido aplicável aos alimentos para consumo humano e
alimentos para animais; o recurso a este sistema é
adequado à aplicação das exigências em matéria de informação mútua estabelecidas pela Directiva 97/78/CE.

(7)

A presente decisão deverá ser revista à luz das informações e garantias apresentadas pelas autoridades
competentes da China, bem como com base nos resultados das análises efectuadas pelos Estados-Membros.

(8)

A Decisão 2002/69/CE deve, por consequência, ser alterada.

(9)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

Em conformidade com a Directiva 97/78/CE, importa
adoptar as medidas necessárias no respeitante à importação de determinados produtos de países terceiros
sempre que surja ou se propague uma causa que possa
apresentar um risco elevado para a saúde humana ou
animal.
Em virtude da detecção de cloranfenicol em determinados produtos de aquicultura e pesca importados da
China, a Comissão adoptou a Decisão 2001/699/CE, de
19 de Setembro de 2001, relativa a certas medidas de
protecção no que diz respeito a determinados produtos
da pesca e da aquicultura destinados ao consumo
humano e originários da China e do Vietname (2).
Além disso, devido à detecção de deficiências graves
durante uma inspecção comunitária à China, a Comissão
adoptou a Decisão 2002/69/CE relativa a certas medidas
de protecção no que diz respeito aos produtos de origem
animal importados da China (3). Esta decisão prevê a sua
revisão com base nas informações fornecidas pelas autoridades competentes da China e nos resultados dos
controlos e testes intensificados realizados pelos Estados-Membros em remessas chegadas antes de 14 de Março
de 2002 e, se necessário, com base nos resultados de
uma nova visita de inspecção no local efectuada por
peritos da Comunidade.
Na sequência das informações apresentadas pelas autoridades chinesas, bem como dos resultados favoráveis das
análises efectuadas em determinados crustáceos capturados no oceano Atlântico, em determinados produtos
da pesca de algumas espécies piscícolas e na gelatina,
deverão autorizar-se as importações destes produtos da
China. Todavia, uma vez que foi detectada a presença de
cloranfenicol em produtos da pesca das espécies escamudo do Alasca, bacalhau e cantarilha, importa asse-

(1) JO L 24 de 30.1.1998, p. 9.
(2) JO L 251 de 20.9.2001, p. 11.
(3) JO L 30 de 31.1.2002, p. 50.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A Decisão 2002/69/CE é alterada do seguinte modo:
1. O n.o 2 do artigo 2.o passa a ter a seguinte redacção:
«2. Em derrogação do n.o 1, os Estados-Membros autorizarão as importações de produtos incluídos nos anexos I e II
da presente decisão, em conformidade com as disposições
que se seguem, bem como com as disposições da Directiva
97/78/CE. As importações de produtos incluídos no anexo
II apenas serão autorizadas se os resultados das análises referidas no artigo 3.o forem favoráveis.».
(4) JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
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2. O artigo 3.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 3.

o

1.
Até 30 de Setembro de 2002, os Estados-Membros
deverão providenciar por que 20 % de todas as remessas de
produtos importados da China incluídos no anexo II da
presente decisão sejam objecto de análise química, mediante
a aplicação de planos de amostragem e técnicas de detecção
adequados, de forma a assegurar que os produtos em causa
não representam um perigo para a saúde humana. A análise
deverá ter por objectivo, nomeadamente, a detecção da
presença de resíduos de medicamentos veterinários, pesticidas, contaminantes e substâncias proibidas.
2.
Os Estados-Membros informarão de imediato a
Comissão dos resultados das análises referidas no n.o 1,
através do sistema de alerta rápido estabelecido pelo Regulamento (CE) n.o 178/2002.».

L 151/17

4. O anexo da presente decisão é aditado na forma de anexos I
e II.

Artigo 2.o
A presente decisão é aplicável a partir de 14 de Junho de 2002.

Artigo 3.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

3. O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 6.o
A presente decisão será revista com base nas informações e
garantias apresentadas pelas autoridades competentes da
China, bem como nos resultados das análises referidas no
artigo 3.o e, se necessário, nos resultados de uma inspecção
no local efectuada por peritos da Comunidade.».

Feito em Bruxelas, em 10 de Junho de 2002.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO
«ANEXO I
Lista de produtos de origem animal destinados à alimentação humana ou animal cuja importação para a
Comunidade é autorizada
— Produtos da pesca capturados, congelados e embalados na sua embalagem final no mar e desembarcados directamente
no território da Comunidade, com excepção dos crustáceos capturados no oceano Atlântico a seguir referidos, bem
como de peixes inteiros, peixes descabeçados e eviscerados e filetes de peixes das espécies referidas no anexo, que
deverão ser objecto de análise química
— Crustáceos inteiros capturados no oceano Atlântico que não tenham sido objecto de qualquer operação de preparação
ou transformação no mar, com excepção do congelamento e embalagem na sua embalagem final, desembarcados
directamente no território da Comunidade
— Gelatina

ANEXO II
Lista de produtos de origem animal destinados à alimentação humana ou animal cuja importação para a
Comunidade é autorizada mediante a realização de uma análise química nas condições descritas no artigo 3.o
— Peixes inteiros, peixes descabeçados e eviscerados e filetes de peixes das seguintes espécies, capturados no mar:
— escamudo do Alasca (Theragra chalcogramma)
— bacalhau (Gadus spp.)
— cantarilha (Sebastes spp.)
— Tripas»
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