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DECISÃO N.o 1145/2002/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 10 de Junho de 2002
relativa a medidas comunitárias de incentivo no domínio do emprego
(Texto relevante para efeitos do EEE)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(3)

O Conselho Europeu de Lisboa, de 23 e 24 de Março de
2000, aprovou como novo objectivo estratégico para a
União construir uma economia baseada no conhecimento, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos e maior coesão
social e, assim, restabelecer as condições propícias ao
pleno emprego. Para o efeito, definiu um novo conjunto
de metas e de parâmetros de referência e introduziu-as
num novo método aberto de coordenação a todos os
níveis, em conjugação com um reforço do papel de orientação e de coordenação por parte do Conselho Europeu, por forma a assegurar uma direcção estratégica mais
coerente e um acompanhamento mais eficaz dos progressos realizados. Além disso, solicitou que a revisão intercalar do processo do Luxemburgo desse um novo
ímpeto a esse processo, enriquecendo as directrizes sobre
o emprego com metas mais concretas e mais directamente relacionadas com outras áreas de política relevantes.

(4)

A força específica da Estratégia Europeia para o Emprego
consiste em que os Estados-Membros cooperem na política de emprego, mantendo ao mesmo tempo o direito
de tomar decisões apropriadas às suas especificidades individuais. Outra, consiste em que aprendam com as experiências respectivas, incluindo as formas como envolvem os parceiros sociais e as autoridades locais e
regionais.

(5)

O Conselho Europeu determinou em várias ocasiões que
fossem definidos e apurados indicadores e dados estatísticos comparáveis e fiáveis em matéria de emprego e de
mercado de trabalho.

(6)

A Decisão 2000/98/CE do Conselho, de 24 de Janeiro de
2000, que institui o Comité do Emprego (5), visa promover a coordenação entre as políticas de emprego e de
mercado de trabalho dos Estados-Membros.

(7)

A Decisão 98/171/CE do Conselho, de 23 de Fevereiro
de 1998, relativa às actividades comunitárias em matéria
de análise, investigação e cooperação no domínio do emprego e do mercado de trabalho (6), que criou o enquadramento jurídico de tais actividades, caducou em 31 de
Dezembro de 2000.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente o seu artigo 129.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (3),
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (4), à luz do
texto conjunto aprovado pelo Comité de Conciliação em 3 de
Abril de 2002.
Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 3.o do Tratado estabelece que as acções da Comunidade incluem a promoção de uma coordenação entre as políticas de emprego dos Estados-Membros, com o
objectivo de reforçar a sua eficácia, mediante a elaboração de uma estratégia coordenada em matéria de
emprego.

(2)

O Conselho Europeu Extraordinário sobre o Emprego,
que decorreu no Luxemburgo em 20 e 21 de Novembro
de 1997, lançou uma estratégia global para o emprego, a
Estratégia Europeia para o Emprego, que engloba a coordenação das políticas de emprego dos Estados-Membros
a partir de linhas de orientação definidas em conjunto (o
processo do Luxemburgo), a prossecução e o desenvolvimento de uma política macroeconómica coordenada e
de um mercado interno eficaz, que crie as bases de um
crescimento sustentável, uma nova dinâmica e um clima
de confiança favorável ao relançamento do emprego. Esta estratégia também comporta a mobilização mais sistemática de todas as políticas comunitárias de apoio ao
emprego, quer se trate de políticas de enquadramento,
quer de políticas de fomento.

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

JO C 337 E de 28.11.2000, p. 242.
JO C 139 de 11.5.2001, p. 30.
JO C 144 de 16.5.2001, p. 30.
Parecer do Parlamento Europeu de 14 de Fevereiro de 2001 (JO C
276 de 1.10.2001, p. 53), posição comum do Conselho de 25 de Junho de 2001 (JO C 301 de 26.10.2001, p. 14) e decisão do Parlamento Europeu de 23 de Outubro de 2001 (ainda não publicada no
Jornal Oficial). Decisão do Parlamento Europeu de 25 de Abril de
2002 e decisão do Conselho de 7 de Maio de 2002.

(5) JO L 29 de 4.2.2000, p. 21.
(6) JO L 63 de 4.3.1998, p. 26.
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(8)

(9)

(10)
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A presente decisão deverá dar continuidade às actividades lançadas com base na Decisão 98/171/CE. Sempre
que implemente actividades ao abrigo da presente decisão, a Comissão deverá ter plenamente em conta os resultados do programa executado nos termos da Decisão
98/171/CE.
As medidas necessárias à execução da presente decisão
serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/468/CE do
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de
exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (1).
A presente decisão estabelece, para todo o período de vigência das actividades, um enquadramento financeiro
que constitui para a autoridade orçamental a referência
privilegiada no decurso do processo orçamental anual,
na acepção do ponto 33 do Acordo Interinstitucional, de
6 de Maio de 1999, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental (2),

DECIDEM:

Artigo 1.o

29.6.2002

c) Desenvolver, acompanhar e avaliar a Estratégia Europeia para o Emprego, numa óptica essencialmente previsional;
d) Favorecer a cooperação entre os Estados-Membros em matéria de análise, investigação e acompanhamento da política
do mercado laboral;
e) Identificar as melhores práticas e promover intercâmbios e
transferências de informação e experiências;
f) Desenvolver a perspectiva e o conteúdo da Estratégia Europeia para o Emprego, incluindo formas de cooperar com os
parceiros sociais e as autoridades locais e regionais relevantes; e
g) Implementar uma política de informação activa que responda às necessidades do público em matéria de transparência,
reconheça a importância de assegurar que os cidadãos europeus possam ser plenamente informados sobre todos os aspectos da Estratégia Europeia para o Emprego e lhes permita
avaliarem os desempenhos dos Estados-Membros. Este objectivo será concretizado em especial através de acções de
informação focalizados na sensibilização da opinião pública
em geral para a Estratégia Europeia para o Emprego e pela
disponibilização ao público em geral do Pacote do Emprego,
incluindo os planos de acção nacionais para o emprego, as
avaliações dos mesmos e o relatório anual conjunto sobre o
emprego, nomeadamente através da utilização da internet.

Estabelecimento das actividades comunitárias
As actividades comunitárias em matéria de análise, investigação
e cooperação entre os Estados-Membros no domínio do emprego e do mercado de trabalho serão efectuadas durante o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2002 e 31 de Dezembro de 2006.
Artigo 2.o
Princípios
1.
As actividades previstas na presente decisão são as que directamente se relacionam com a aplicação do título VIII do Tratado.
2.
Essas actividades contribuirão para a consecução do novo
objectivo estratégico estabelecido pelo Conselho Europeu de
Lisboa, que consiste em dar à Comunidade os meios de restabelecer as condições do pleno emprego.

2. A análise, no contexto, destas actividades, será, tanto
quanto possível, diferenciada por sexo.

Artigo 4.o
Medidas comunitárias
1. Tendo em conta os princípios estabelecidos no artigo 2.o
e tendo em vista os objectivos previstos no artigo 3.o, as medidas comunitárias abrangerão as seguintes actividades:
a) Análise e avaliação das tendências do emprego e do necessário enquadramento político; análise prospectiva em áreas
políticas relevantes para a Comissão e os Estados-Membros
para a avaliação das opções de política e do impacto das
políticas comunitárias; análise previsional e investigação sobre novas políticas decorrentes do desenvolvimento de estratégias coordenadas no domínio do emprego;

Artigo 3.o
Objectivos
1.

Os objectivos dessas actividades são:

a) Apoiar uma abordagem coordenada da política do emprego
na Comunidade no âmbito do objectivo global do aumento
da taxa de emprego fixado pelo Conselho Europeu de Lisboa;
b) Contribuir para o desenvolvimento da estratégia coordenada
de emprego através da análise, acompanhamento e apoio às
acções realizadas nos Estados-Membros, no respeito pelas
responsabilidades destes na matéria;
(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

b) Apoio aos esforços dos Estados-Membros na avaliação dos
respectivos planos de acção nacionais para o emprego de
forma coerente e coordenada, incluindo o modo como os
parceiros sociais e as autoridades locais e regionais relevantes foram e podem ser envolvidas na sua implementação.
Antes do final do primeiro período de aplicação das orientações anuais para as políticas de emprego definidas em conjunto de acordo com o processo do Luxemburgo, deverá estar concluído um exercício especial de avaliação;
c) Uma avaliação quantitativa e qualitativa dos efeitos da Estratégia Europeia para o Emprego em geral, incluindo uma avaliação da eficácia da metodologia utilizada, e uma análise da
coerência da Estratégia Europeia para o Emprego com a
política económica geral, bem como com outras matérias
políticas;

29.6.2002
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d) Reunião e troca de experiência nos Estados-Membros,
nomeadamente o processo de análise pelos homólogos, no
que se refere tanto aos pilares como às orientações individuais, de acordo com as orientações anuais para as políticas de
emprego dos Estados-Membros. O reforço desta cooperação
ajudará os Estados-Membros a desenvolver as respectivas
políticas de emprego à luz das ilações retiradas;
e) Acompanhamento da Estratégia Europeia para o Emprego
nos Estados-Membros, em especial através do Observatório
Europeu do Emprego;

L 170/3

b) O intercâmbio de experiências para promover as melhores
práticas, designadamente a nível local e regional;
c) Estudos sobre medidas para encorajar os parceiros locais e
regionais na execução da Estratégia para o Emprego; e
d) Divulgação dos resultados da Estratégia Europeia para o Emprego, incluindo a nível local e regional.

Artigo 5.o
Resultados

f) Trabalho técnico e científico necessário para apoiar o desenvolvimento de indicadores quantitativos e qualitativos comuns, melhorando e completando os dados estatísticos, avaliando comparativamente os desempenhos e trocando
informações sobre as melhores práticas;

Os resultados das actividades referidas no artigo 4.o devem ser
utilizados ou publicados em função do tipo de actividade em
causa, incluindo:

g) Apoio ao contributo das presidências do Conselho da União
Europeia, por forma a destacar elementos prioritários da Estratégia Europeia para o Emprego e eventos especiais de
grande significado internacional ou de interesse geral para a
Comunidade e os Estados-Membros.

1. O relatório O Emprego na Europa e outras publicações, documentos de trabalho e estudos a apresentar ao Conselho, à
Comissão e ao Comité do Emprego, incluindo relatórios sobre a avaliação do processo do Luxemburgo a que se refere
o n.o 1, alínea b) do artigo 4.o

2.
No âmbito das actividades referidas no n.o 1, será dada
especial atenção às pessoas que são objecto de uma combinação
de desvantagens que restringem as suas perspectivas de participação activa no mercado de trabalho. Além disso, devem ser
envidados esforços no sentido da integração do princípio da
igualdade entre os sexos, especialmente no que respeita à igualdade de oportunidades para homens e mulheres no mercado do
emprego e do trabalho e à conciliação da vida profissional com
a vida familiar.
3.
Na execução das medidas referidas no n.o 1, a Comissão
deve ter em conta os dados estatísticos, estudos e relatórios de
projectos disponíveis provenientes de organizações internacionais, como a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
4.
As actividades referidas no n.o 1 pautar-se-ão pelo objectivo de garantir um elevado nível de sensibilização para a Estratégia Europeia para o Emprego a todos os níveis geográficos da
União Europeia, de modo a que o público em geral e os grupos
de interesses, tais como os parceiros sociais, as autarquias locais
e regionais e outros intervenientes-chave a nível local, incluindo
o sector da economia social, estejam conscientes das suas próprias potencialidades para melhorar as perspectivas económicas
e sociais das respectivas localidades, e sejam incentivados e ajudados a contribuir para esse fim.
As actividades destinadas a promover a cooperação, as melhores práticas e as abordagens inovadoras, melhorar o conhecimento, desenvolver um intercâmbio de informações e avaliar a
experiência adquirida com a implementação dos Planos de
Acção Nacionais a nível local e regional e o impacto da Estratégia para o Emprego a nível regional e local, incluirão:
a) Estudos sobre todas as abordagens e medidas inovadoras para a execução da Estratégia para o Emprego, incluindo ao
nível local e regional;

2. Seminários nacionais para preparar os planos de acção nacionais para o emprego, seminários sobre política de emprego ou organização de importantes eventos internacionais sobre questões prioritárias ou de interesse geral.
3. A utilização da Internet para divulgar resultados (publicação
em páginas web, fóruns de discussão e seminários), enquanto
instrumento dinamizador da cooperação e da troca de informações.

Artigo 6.o
Coerência e complementaridade
A Comissão tomará todas as medidas necessárias para garantir
a coerência e a ausência de duplicação entre as medidas aplicadas ao abrigo da presente decisão e as adoptadas no âmbito de
outros programas e iniciativas comunitárias pertinentes e com
elas relacionadas. Neste contexto, conferir-se-á elevada prioridade à avaliação positiva e negativa dos resultados de todas as medidas adoptadas ao abrigo desses programas e iniciativas, garantindo que os ensinamentos colhidos numa esfera sejam
progressivamente aproveitados em actividades que estejam a ser
desenvolvidas noutras esferas. Para esse efeito, a Comissão garantirá a articulação interna com os programas e as iniciativas
comunitárias pertinentes, assim como com as agências descentralizadas.

Artigo 7.o
Participação de países terceiros
1. As actividades que podem ser abertas à participação dos
países do Espaço Económico Europeu, dos países associados da
Europa Central e Oriental, de Chipre, Malta e da Turquia, bem
como dos países mediterrânicos que são parceiros da União Europeia, serão definidas no contexto das relações da União Europeia com esses países.
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2.
O custo da participação referida no n.o 1 será suportado
quer pelos países interessados, quer pelas rubricas orçamentais
comunitárias relativas à execução, no domínio em causa, dos
acordos de cooperação, de associação ou de parceria com esses
países.
Artigo 8.o
Medidas de execução
1.
As medidas necessárias à execução da presente decisão relativas às matérias adiante indicadas serão aprovadas pelo procedimento de gestão a que se refere o n.o 2 do artigo 9.o:

29.6.2002

assegurar que este seja regular e adequadamente informado
acerca da implementação das actividades previstas na presente
decisão.
Além disso, no âmbito das actividades previstas na presente decisão, a Comissão estabelecerá as ligações necessárias com o
Parlamento Europeu e com os parceiros sociais e procede a
uma troca regular de pontos de vista com estes. Para o efeito, a
Comissão fornecerá ao Parlamento Europeu e aos parceiros sociais todas as informações pertinentes. A Comissão deve informar o Comité do Emprego e o comité a que se refere o artigo
9.o sobre os pontos de vista do Parlamento Europeu e dos parceiros sociais.

a) As orientações gerais de execução das actividades e do plano
de trabalho anual;
b) A repartição das verbas pelas várias medidas;
c) As propostas da Comissão relativamente a critérios de selecção para o apoio financeiro;
d) Os critérios de avaliação das actividades que são objecto desse apoio, e o procedimento de divulgação e transferência
dos resultados.
2.
As medidas necessárias à execução da presente decisão relativas a quaisquer outras matérias serão aprovadas pelo procedimento consultivo a que se refere o n.o 3 do artigo 9.o
Artigo 9.o
Comité
1.

A Comissão é assistida por um comité.

2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo-se
em conta o disposto no seu artigo 8.o
O período previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/
/468/CE é de dois meses.
3.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 3.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo-se
em conta o disposto no seu artigo 8.o
4.

O comité aprova o seu regulamento interno.
Artigo 10.o

Artigo 12.o
Financiamento
1. O enquadramento financeiro para a implementação das
actividades comunitárias previstas na presente decisão, para o
período compreendido entre 1 de Janeiro de 2002 e 31 de Dezembro de 2006, é de 55 milhões de euros.
2. As dotações anuais serão autorizadas pela autoridade
orçamental dentro dos limites das perspectivas financeiras.
3. A Comissão poderá recorrer a assistência técnica e/ou administrativa, no interesse recíproco desta e dos beneficiários, assim como a despesas de apoio.

Artigo 13.o
Avaliação e relatórios
1. A Comissão deve definir indicadores de desempenho para
as acções, acompanhar os resultados intercalares e promover a
realização de avaliações independentes no terceiro ano (período
intermédio) e no início do último ano (avaliação ex-post) da execução das actividades. As avaliações incidirão em especial no
impacto obtido e na eficácia da utilização dos recursos e devem
formular recomendações que condicionem as decisões a tomar
em matéria de ajustamentos e de eventual prorrogação das actividades.

Cooperação com outros comités
A fim de garantir a coerência e complementaridade das actividades previstas na presente decisão com as outras medidas previstas no artigo 6.o, a Comissão deve manter o comité a que se
refere o artigo 9.o regularmente informado acerca de outras
acções comunitárias relevantes. Se necessário, a Comissão estabelecerá uma cooperação regular e estruturada entre este comité e os comités instituídos no âmbito de outras políticas, instrumentos e acções relevantes.
Artigo 11.o
Ligações
Sem prejuízo dos artigos 8.o, 9.o e 10.o, a Comissão estabelecerá
as ligações necessárias com o Comité do Emprego, por forma a

2. A Comissão deve divulgar os resultados das acções empreendidas e os relatórios de avaliação.
3. À luz das avaliações, a Comissão pode propor a prorrogação das actividades.
4. A Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, até 31 de Dezembro de 2004, um relatório intercalar sobre os resultados das actividades, e um relatório final até 31 de
Dezembro de 2007, pelo menos. A Comissão deve incorporar
nestes relatórios informações sobre o financiamento comunitário no contexto das actividades e sobre a coerência e a complementaridade com outros programas, acções e iniciativas relevantes, bem como os principais resultados da avaliação.
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Artigo 14.o
Entrada em vigor
A presente decisão entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Feito no Luxemburgo, em 10 de Junho de 2002.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

J. PIQUÉ I CAMPS
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DECLARAÇÃO DA COMISSÃO
A Comissão recorda a importância do Fundo Social Europeu no apoio da Estratégia Europeia de Emprego.
Sublinha, nomeadamente, a importância das medidas inovadoras financiadas nos termos do artigo 6.o do
Regulamento do Fundo Social Europeu (1) com vista a reforçar a aplicação da Estratégia Europeia de Emprego ao nível local. Refere ainda a este respeito o seu compromisso no sentido de assegurar a adequada divulgação dos resultados das actividades do Fundo, nomeadamente as referidas no artigo 6.o, com vista a
fornecer os dados necessários para a Estratégia Europeia de Emprego.
Assim, aquando da aplicação da decisão sobre as medidas de incentivo ao emprego, a Comissão assegurará
as sinergias necessárias com as actividades de divulgação da informação do Fundo Social Europeu.
A Comissão informará plenamente o Parlamento Europeu das prioridades estabelecidas nos termos do
artigo 6.o do Regulamento do Fundo Social Europeu e, nomeadamente, sobre as iniciativas locais.

(1) Regulamento (CE) n.o 1784/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 1999, relativo ao Fundo
Social Europeu (JO L 213 de 13.8.1999, p. 5).
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REGULAMENTO (CE) N.o 1146/2002 DO CONSELHO
de 25 de Junho de 2002
que altera o Regulamento (CE) n.o 3050/95 que suspende temporariamente os direitos autónomos
da Pauta Aduaneira Comum para certo número de produtos destinados à construção, manutenção e
reparação de aeronaves
relativa ao destino especial pelas disposições da Nomenclatura Combinada e tornar a suspensão pautal autónoma introduzida pelo Regulamento (CE) n.o 3050/95 extensiva aos aparelhos simuladores de voo em terra para
usos civis. Esta extensão simplificará igualmente a administração e o controlo em função do destino especial por
parte dos operadores económicos e das autoridades
aduaneiras.

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 26.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 3050/95 (1) suspendeu totalmente os direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum para certo número de produtos destinados à construção, manutenção e reparação de aeronaves. Todavia,
os direitos de importação aplicáveis a esses produtos só
são suspensos se os produtos forem objecto de um controlo em função do destino especial efectuado nos termos do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do Conselho, de
12 de Outubro de 1992, que estabelece o código aduaneiro comunitário (2) ( a seguir designado «código aduaneiro») e do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissão, de 2 de Julho de 1993, que fixa determinadas
disposições de execução do Regulamento (CEE) n.o
2913/92 do Conselho que estabelece o código aduaneiro
comunitário (3), isto é, se os produtos forem exclusivamente utilizados em aeronaves.
Foram introduzidas suspensões pautais análogas no ponto B do título II das Disposições Preliminares da Nomenclatura Combinada, em articulação com as mesmas disposições em matéria de destinos especiais do código
aduaneiro, em consequência do acordo GATT relativo a
aeronaves. O destino especial desses produtos abrange a
construção, reparação, manutenção, reconstrução, modificação ou transformação não só de aeronaves civis, mas
também de aparelhos simuladores de voo em terra para
usos civis.
Tendo em conta o que precede, o Regulamento (CE) n.
3050/95 deve ser alterado a fim de alinhar a disposição
o

(4)

Dada a importância económica do presente regulamento,
há que invocar o motivo de urgência previsto no ponto
I, n.o 3 do protocolo, anexo ao Tratado da União Europeia e aos Tratados que instituem as Comunidades Europeias, sobre o papel dos parlamentos nacionais na União
Europeia,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
No artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 3050/95, o primeiro período passa a ter a seguinte redacção:
«Os direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum relativos aos produtos enumerados no anexo são suspensos na
totalidade, desde que esses produtos se destinem à construção, manutenção e reparação de aeronaves com um peso
em vazio superior a 2 000 quilogramas e de aparelhos simuladores de voo, em terra, destinados a uso civil.».
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 Julho de 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito no Luxemburgo, em 25 de Junho de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
J. MATAS I PALOU

(1) JO L 320 de 30.12.1995, p. 1.
(2) JO L 302 de 19.10.1992. p.1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2700/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 311 de 12.12.2000, p. 1).
(3) JO L 253 de 11.10.1993, p.1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 993/2001 da Comissão
(JO L141 de 28.5.2001, p.1).
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REGULAMENTO (CE) N.o 1147/2002 DO CONSELHO
de 25 de Junho de 2002
que suspende temporariamente os direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum aplicáveis a
certas mercadorias importadas ao abrigo de certificados de navegabilidade
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

montante do direito em risco, a fim de evitar uma
situação em que se venha a verificar não ter havido qualquer violação das regras mas em que o benefício da suspensão do direito é anulado pelo custo do recurso a um
perito.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente o seu artigo 26.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,

(7)

A Comissão deve elaborar um relatório com base nas informações comunicadas pelos Estados-Membros sobre a
experiência adquirida com a aplicação do presente regulamento.

(8)

Dada a importância económica do presente regulamento,
há que invocar o motivo de urgência previsto no ponto
I, n.o 3 do protocolo, anexo ao Tratado da União Europeia e aos Tratados que instituem as Comunidades Europeias, sobre o papel dos parlamentos nacionais na União
Europeia,

Considerando o seguinte:
(1)

Os procedimentos aduaneiros aplicáveis à importação,
com isenção de direitos, de partes, componentes e outras
mercadorias utilizadas no fabrico, reparação, manutenção, reconstrução, alteração ou conversão de aeronaves devem ser simplificados.

(2)

Para atingir esse objectivo, devem-se suspender os direitos aduaneiros autónomos aplicáveis às importações dessas mercadorias ao abrigo de certificados de navegabilidade emitidos por uma parte autorizada pelas
autoridades da aviação na Comunidade ou num país
terceiro.

(3)

Dado que os preços das partes e componentes utilizadas
no sector da aeronáutica são geralmente três vezes superiores aos preços de mercadorias similares utilizadas para
outros fins, o risco de que essas mercadorias, importadas
com isenção de direitos, possam ser utilizadas noutros
sectores industriais é bastante reduzido.

(4)

Essa suspensão simplificaria os trâmites administrativos a
que os operadores económicos do sector da aeronáutica
estão sujeitos, uma vez que reduziria a necessidade de essas empresas recorrerem a regimes aduaneiros suspensivos, tais como o tratamento pautal favorável concedido
às mercadorias em função do seu destino especial, o regime de aperfeiçoamento activo ou o regime de entreposto
aduaneiro. Além disso, permitiria também que as pequenas e médias empresas, que até à data não têm podido
utilizar regimes suspensivos, se tornem mais competitivas relativamente aos grandes operadores deste sector.

(5)

(6)

Como os certificados de navegabilidade nem sempre
acompanham as mercadorias durante o transporte, deve
ser estabelecido um procedimento ao abrigo do qual as
autoridades aduaneiras possam identificar os certificados
durante controlos efectuados no local após a introdução
do produto em livre prática.
Dada a complexidade das regras aplicáveis no sector da
aviação, as autoridades aduaneiras devem poder recorrer,
a expensas do importador, aos conhecimentos técnicos
especializados de um representante das autoridades da
aviação nacionais, sempre que tenham razões suficientes
para crer que os certificados de navegabilidade foram falsificados e a questão não possa ser resolvida de outra forma. Todavia, antes de tomarem tal medida, as autoridades aduaneiras devem ponderar os custos que a mesma
implicará em relação ao volume de importação e ao

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
São suspensos os direitos autónomos da pauta aduaneira comum aplicáveis às partes, componentes e outras mercadorias
destinadas a ser incorporadas ou utilizadas em aeronaves civis
abrangidas pelos capítulos 25 a 97 da Pauta Aduaneira Comum
em relação às quais tenha sido emitido um certificado de navegabilidade por uma parte autorizada pelas autoridades da
aviação da Comunidade ou de um país terceiro.
Artigo 2.o
1. A suspensão de direitos prevista no artigo 1.o está sujeita
à apresentação do certificado de navegabilidade original às autoridades aduaneiras aquando da declaração das mercadorias
para introdução em livre prática.
Se o certificado de navegabilidade original não puder ser apresentado no momento da introdução das mercadorias em livre
prática, a suspensão dos direitos fica sujeita à inclusão de uma
declaração, assinada pelo vendedor das mercadorias em questão, na factura comercial ou num documento a ela anexo. No
ponto A do anexo, figura um modelo da declaração exigida.
2. Na casa n.o 44 do documento administrativo único
(DAU), o importador deve inserir o texto que figura no ponto B
do anexo.
3. Quando as mercadorias forem introduzidas em livre prática por procedimentos simplificados, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 2913/92, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (1), o importador deve
inserir no DAU (casa n.o 44) ou em qualquer documento autorizado que o substitua o texto que figura no ponto B do anexo.
(1) JO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2700/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 311 de 12.2.2000, p. 17).
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Nesses casos, a suspensão está sujeita à apresentação dos documentos referidos no n.o 1, nos termos da autorização de procedimento simplificado, no momento em que a declaração suplementar é apresentada à estância aduaneira competente.

inquérito revelar que não houve violação das regras aplicáveis à
emissão dos certificados.

Artigo 3.o

O mais tardar três anos a contar da data de entrada em vigor
do presente regulamento, a Comissão apresenta ao Conselho
um relatório sobre a aplicação do regulamento com base nas
informações comunicadas pelos Estados-Membros.

Sempre que tenham motivos suficientes para suspeitar da falsificação dos certificados de navegabilidade e a questão não possa
ser resolvida de outra forma, as autoridades aduaneiras podem
solicitar, a expensas do importador, o parecer de um perito que
represente as autoridades da aviação nacionais.
Nesses casos, as autoridades aduaneiras devem ter em conta o
volume de importação e o montante do direito em risco, a fim
de evitar que o importador beneficie do facto de a suspensão
do direito ser anulada pelo custo do parecer de um perito, se o

Artigo 4.o

Artigo 5.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 Julho de 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito no Luxemburgo, em 25 de Junho de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
J. MATAS I PALOU
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REGULAMENTO (CE) N.o 1148/2002 DO CONSELHO
de 26 de Junho de 2002
que altera o Regulamento (CE) n. 2505/96 relativo à abertura e modo de gestão de contingentes
pautais comunitários autónomos para certos produtos agrícolas e industriais
o

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 26.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Em relação ao período de contingentamento compreendido entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de 2002, o anexo I do Regulamento (CE) n.o 2505/96 é alterado do seguinte modo:

Considerando o seguinte:

— o volume do contingente pautal com o número de ordem
09.2935 passa a ser de 80 000 toneladas.

(1)

(2)

(3)

Através do Regulamento (CE) n.o 2505/96 (1), o Conselho abriu contingentes pautais comunitários para determinados produtos agrícolas e industriais. A procura desses produtos pela Comunidade deve ser satisfeita nas
condições mais favoráveis possíveis. Por conseguinte, devem-se abrir contingentes pautais comunitários de direitos reduzidos ou nulos nos volumes adequados, bem como aumentar e prorrogar determinados contingentes
pautais existentes, sem perturbar os mercados desses
produtos.
Por conseguinte, o Regulamento (CE) n.o 2505/96 deve
ser alterado.
Dada a importância económica do presente regulamento,
há que invocar o motivo de urgência previsto no ponto
I, n.o 3 do protocolo, anexo ao Tratado da União Europeia e aos Tratados que instituem as Comunidades Europeias, sobre o papel dos parlamentos nacionais na União
Europeia,

Artigo 2.o
Em relação ao período de contingentamento compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2002, o anexo I do Regulamento (CE) n.o 2505/96 é alterado do seguinte modo:
— o volume do contingente pautal com o número de ordem
09.2799 passa a ser de 50 000 toneladas,
— o volume do contingente pautal com o número de ordem
09.2950 passa a ser de 6 500 toneladas.
Artigo 3.o
Os contingentes pautais mencionados no anexo do presente regulamento são aditados ao anexo I do Regulamento n.o 2505/
/96, com efeitos a 1 de Julho de 2002.
Artigo 4.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 no Luxemburgo, em 26 de Junho de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
C. VILLALOBOS

(1) JO L 345 de 31.12.1996, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2559/2001 (JO L 344
de 28.12.2001, p 5.).
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ANEXO

Número de
ordem

Código NC

Subdivisão
Taric

Designação das mercadorias

Volume do
contingente

Taxa dos
direitos do
contingente
(em%)

Período do contingente

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, em forma de pó

43 toneladas

0

1.7.2002 a 31.12.2002

09.2890

ex 4819 40 00

10

Bolsas de papel impressas, com dimensões de
139 × 303 mm (± 5 mm), destinadas a
embalar milho que expanda no microondas (a)

33 000 000
unidades

0

1.7.2002 a 31.12.2002

09.2902

ex 8540 11 15

91

Tubo catódico a cores de ecrã plano, com uma
relação largura/altura do ecrã de 4/3, uma diagonal do ecrã igual ou superior a 59 cm mas
não superior a 61 cm e um raio de curvatura
igual ou superior a 50 m

13 000
unidades

7

1.7.2002 a 31.12.2002

09.2904

ex 8540 11 19

95

Tubo catódico a cores de ecrã plano, com uma
relação largura/altura do ecrã de 4/3, uma diagonal do ecrã igual ou superior a 79 cm mas
não superior a 81 cm e um raio de curvatura
igual ou superior a 50 m

3 600
unidades

0

1.7.2002 a 31.12.2002

09.2995

ex 8536 90 85
ex 8538 90 99

95
93

Teclados,
— compreendendo uma camada de silicone e
teclas de policarbonato
ou
— inteiramente de silicone ou inteiramente de
policarbonato,
compreendendo
teclas
impressas, destinados ao fabrico ou à reparação de aparelhos radiotelefónicos móveis
da subposição 8525 20 91 (a)

10 000 000
unidades

0

1.7.2002 a 31.12.2002

09.2998

ex 2924 29 95

80

5-Cloro-3-hidroxi-2,4-dimetoxi-2-naftanilida

20 toneladas

0

1.7.2002 a 31.12.2002

(a) O controlo da utilização neste destino específico faz-se por aplicação das disposições comunitárias publicadas na matéria.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1149/2002 DO CONSELHO
de 27 de Junho de 2002
que abre um contingente autónomo de importação de carne de bovino de alta qualidade
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

estabelece a organização comum de mercado no sector
da carne de bovino (1), os contingentes pautais relativos
aos produtos abrangidos pelo presente regulamento
serão geridos pela Comissão segundo regras de execução
aprovadas nos termos do artigo 43.o do citado regulamento,

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

(2)

(3)

(4)

Atendendo a que é do interesse da Comunidade manter
relações comerciais harmoniosas com países terceiros, é
conveniente abrir, a título autónomo, um contingente
pautal comunitário para a importação de 1 000 toneladas de carne de bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou congelada.
Não obstante as dificuldades enfrentadas em 2001, o
mercado da carne de bovino encaminha-se actualmente
para uma maior estabilidade. A procura dos consumidores comunitários está a aumentar, sobretudo no que diz
respeito à carne de bovino de alta qualidade. Um contingente pautal adicional a taxa reduzida de carne de bovino de alta qualidade satisfaria tanto os interesses dos
consumidores como os dos fornecedores. O seu impacto
no volume total das importações de carne de bovino para a Comunidade não seria significativo.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. É aberto um contingente pautal comunitário anual para a
importação de 1 000 toneladas, expressas em peso do produto,
de carne de bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou congelada, das posições 0201 30 00 e 0202 30 90 da Pauta Aduaneira Comum.
2.

O direito aplicável ao contingente é de 20 % ad valorem.

3. O ano de contingentação decorrerá de 1 de Julho a 30 de
Junho.
Artigo 2.o

Todos os operadores interessados da Comunidade devem
dispor de um acesso equitativo e contínuo a esse contingente. É também necessário assegurar um controlo adequado deste. Para esse efeito, a utilização do contingente
deve basear-se na apresentação de um certificado de
autenticidade que garanta o tipo e a origem dos produtos.

As regras de execução do presente regulamento, aprovadas nos
termos do artigo 43.o do Regulamento (CE) n.o 1254/1999, incluirão disposições que sujeitem a utilização do contingente referido no artigo 1.o à apresentação de um certificado de autenticidade que garanta a natureza e a origem dos produtos.

Nos termos do artigo 32.o do Regulamento (CE) n.o
1254/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que

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

Artigo 3.o

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito no Luxemburgo, em 27 de Junho de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
M. ARIAS CAÑETE

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 21. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2345/2001 da Comissão
(JO L 315 de 1.12.2001, p. 29).
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REGULAMENTO (CE) N.o 1150/2002 DO CONSELHO
de 27 de Junho de 2002
que abre um contingente autónomo para a importação de carne de bovino de alta qualidade
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

estabelece a organização comum de mercado no sector
da carne de bovino (1), os contingentes pautais relativos
aos produtos abrangidos pelo presente regulamento
serão geridos pela Comissão segundo regras de execução
aprovadas nos termos do artigo 43.o do citado
regulamento,

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

(2)

(3)

(4)

Atendendo a que é do interesse da Comunidade manter
relações comerciais harmoniosas com países terceiros e
face às graves dificuldades de carácter económico e social
com que actualmente se debatem certos países fornecedores, é conveniente abrir, a título autónomo e numa base temporária, um contingente pautal comunitário para a
importação de 10 000 toneladas de carne de bovino de
alta qualidade, fresca, refrigerada ou congelada.
O mercado da carne de bovino encaminha-se actualmente para uma maior estabilidade. A procura dos consumidores comunitários está a aumentar, sobretudo no
que diz respeito à carne de bovino de alta qualidade. Um
contingente pautal adicional a taxa reduzida de carne de
bovino de alta qualidade satisfaria tanto os interesses dos
consumidores, como os dos fornecedores.
É necessário proporcionar um acesso equitativo e contínuo de todos os operadores interessados da Comunidade
a esse contingente e assegurar um controlo adequado
deste. Para esse efeito, a utilização do contingente deve
basear-se na apresentação de um de certificado de autenticidade que garanta a natureza e a origem dos produtos.
Nos termos do artigo 32.o do Regulamento (CE) n.o
1254/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. É aberto para o período compreendido entre 1 de Julho
de 2002 e 30 de Junho de 2003, um contingente pautal comunitário anual de importação de 10 000 toneladas, expressas em
peso do produto, de carne de bovino de alta qualidade, fresca,
refrigerada ou congelada, das posições 0201 30 00, 0202 30
90, 0206 10 95 e 0206 29 91 da Pauta Aduaneira Comum.
2.

O direito aplicável ao contingente é de 20 % ad valorem.
Artigo 2.o

As regras de execução do presente regulamento, aprovadas nos
termos do artigo 43.o do Regulamento (CE) n.o 1254/1999, incluirão disposições que sujeitem a utilização do contingente referido no artigo 1.o à apresentação de um certificado de autenticidade que garanta a natureza e a origem dos produtos.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no dia 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 27 de Junho de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
M. ARIAS CAÑETE

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 21. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2345/2001 da Comissão
(JO L 315 de 1.12.2001, p.29).

29.6.2002

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

L 170/15

REGULAMENTO (CE) N.o 1151/2002 DO CONSELHO
de 27 de Junho de 2002
que estabelece determinadas concessões sob a forma de contingentes pautais comunitários para certos produtos agrícolas e que prevê a adaptação, a título autónomo e transitório, de certas
concessões agrícolas previstas no Acordo Europeu com a Estónia
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(5)

Uma execução rápida das adaptações constitui uma parte
essencial dos resultados das negociações com vista à celebração do novo protocolo adicional ao Acordo Europeu.
É, por conseguinte, necessário prever a adaptação, a título autónomo e transitório, das concessões agrícolas estabelecidas no Acordo Europeu.

(6)

As medidas necessárias à execução do presente regulamento serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/
/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa
as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (5).

(7)

O Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissão, de 2 de
Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de
aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do Conselho que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (6),
codificou as modalidades de gestão dos contingentes
pautais destinados a serem utilizados por ordem cronológica das datas das declarações aduaneiras. Por conseguinte, os contingentes pautais previstos pelo presente regulamento devem ser geridos em conformidade com essas
modalidades.

(8)

Na sequência das negociações acima referidas, o Regulamento (CE) n.o 1349/2000 deixou de ter significado, pelo que deve ser revogado,

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

(2)

(3)

O Acordo Europeu que cria uma associação entre as Comunidades Europeias os seus Estados-Membros, por um
lado, e a República da Estónia, por outro (1), a seguir designado «Acordo Europeu», prevê determinadas concessões para certos produtos agrícolas originários da
Estónia.
O protocolo que adapta os aspectos comerciais do Acordo Europeu, a fim de ter em conta a adesão da República
da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia à União Europeia, bem como os resultados das negociações do Uruguay Round em matéria agrícola, incluindo as melhorias do regime preferencial existente (2),
introduziu as primeiras melhorias nas disposições preferenciais do Acordo Europeu. Pela Decisão 1999/86/
/CE (3), o Conselho aprovou, em nome da Comunidade,
esse protocolo.
Foram igualmente previstas melhorias das disposições
preferenciais do Acordo Europeu, sob a forma de uma
medida autónoma e transitória, na pendência de uma segunda adaptação das disposições pertinentes do Acordo
Europeu, em consequência da primeira ronda de negociações designadas a liberalizar o comércio agrícola. Essas melhorias entraram em vigor em 1 de Julho de 2000
por força do Regulamento (CE) n.o 1349/2000 do Conselho, de 19 de Junho de 2000, que estabelece determinadas concessões sob a forma de contingentes pautais comunitários para certos produtos agrícolas e que prevê a
adaptação, a título autónomo e transitório, de certas concessões agrícolas previstas no Acordo Europeu com a Estónia (4). A segunda adaptação das disposições pertinentes do Acordo Europeu — que revestirá a forma de um
novo protocolo adicional a este — ainda não entrou em
vigor.

(4)

Foi negociado um novo protocolo adicional ao Acordo
Europeu relativo à liberalização do comércio de produtos
agrícolas.

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

JO L 68 de 9.3.1998, p. 3.
JO L 29 de 3.2.1999, p. 11.
JO L 29 de 3.2.1999, p. 9.
JO L 155 de 28.6.2000, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2677/2000 (JO L 308
de 8.12.2000, p. 7).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. O regime de importação para a Comunidade aplicável a
certos produtos agrícolas originários da Estónia, definido no
anexo C (a) e no anexo C (b) do presente regulamento, substitui
o regime definido no anexo Va do Acordo Europeu.
2. Na data de entrada em vigor do protocolo adicional que
adapta o Acordo Europeu para ter em conta o resultado das negociações entre as partes sobre as novas concessões agrícolas
mútuas, as concessões previstas nesse protocolo substituirão as
referidas no anexo C (a) e no anexo C (b) do presente regulamento.
(5) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(6) JO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 444/2002 (JO L 68 de
12.3.2002, p. 11).
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3.
As normas de execução do presente regulamento serão
aprovadas pela Comissão nos termos do n.o 2 do artigo 3.o

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE.

Artigo 2.o

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/468/
/CE é de um mês.

Os contingentes pautais cujo número de ordem seja superior a
09.5100 são geridos pela Comissão, em conformidade com as
disposições dos artigos 308.oA, 308.oB e 308.oC do Regulamento (CEE) n.o 2454/93.
Artigo 3.o
1.
A Comissão é assistida pelo Comité de Gestão dos Cereais,
instituído pelo artigo 23.o do 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), ou, se for
caso disso, pelo comité instituído pelas disposições correspondentes dos outros regulamentos relativos à organização comum
dos mercados agrícolas.

3.

O comité aprovará o seu regulamento interno.
Artigo 4.o

É revogado o Regulamento (CE) n.o 1349/2000.
Artigo 5.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
O presente regulamento é 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 no Luxemburgo, em 27 de Junho de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
M. ARIAS CAÑETE

(1) JO L 181 de 1.7.1992, p. 21. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1666/2000 (JO L 193
de 29.7.2000, p. 1).
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ANEXO C (a)
Os seguintes produtos originários da Estónia beneficiarão de um direito preferencial nulo sem limite de
quantidades (direito aplicável 0 % do NMF) quando importados na Comunidade

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0104
0106 19 10
0106 39 10
0204
0205
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 60
0210 99 79
0210 99 80
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603
0604
0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90
0703 10
0703 90 00
0704 20 00
0704 90 90
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706
0708 10 00
0708 90 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 10
0709 60 99
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 50

0709 90 90
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90 10
0713 90 90
0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40
0802 90 50
0802 90 85
0806 20 11
0806 20 12
0806 20 91
0806 20 92
0806 20 98
0808 20 90
0809 40 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 60 00
0810 90 95
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 40

0812 90 50
0812 90 60
0812 90 99
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 91
0813 50 99
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1001 90 10
1008 10 00
1008 20 00
1008 90 90
1102 90 90
1103 19 90
1103 20 90
1105 10 00
1105 20 00
1106 10 00
1106 30
1107
1108 20 00
1208 10 00
1209
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1501 00 90
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1507
1508 10 90
1508 90 10
1508 90 90
1511 10 90
1511 90 11

1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512
1513
1514
1515
1516 10 10
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1517 10 90
1517 90 99
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1601 00 10
1602 10 00
1602 20 19
1602 20 90
1602 31
1602 32 19
1602 32 30
1602 32 90
1602 39 29
1602 39 40
1602 39 80
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
1703
1704 90 10
2001 10 00
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 93
2001 90 96
2003 20 00
2003 90 00
2004 10 10
2004 10 99
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98

2005 10 00
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 75
2005 90 80
2006 00 99
2007 10 91
2007 10 99
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 98
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 93
2008 19 95
2008 19 99
2008 40 11
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 91
2008 40 99
2008 50 11
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 91
2008 80 99
2008 92 14
2008 92 34
2008 92 38
2008 92 59
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 93
2008 92 96
2008 92 98
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Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

2008 99 28
2008 99 37
2008 99 40
2008 99 45
2008 99 49
2008 99 55
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99

2009 50 10
2009 50 90
2009 71 10
2009 71 91
2009 71 99
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19

2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 79
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 99

2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 96
2009 90 98
2204 30 10
2302 50 00
2306 90 19

2308 00 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91
2905 45 00

(1) Conforme definido no Regulamento (CE) n.o 2031/2001 da Comissão, de 6 de Agosto de 2001, que altera o anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do
Conselho relativo à nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum (JO L 279 de 23.10.2001, p. 1).
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ANEXO C (b)
As importações na Comunidade dos produtos seguidamente enumerados orignários da Estónia serão objecto das
concessões a seguir indicadas (NMF = direitos aplicáveis à nação mais favorecida)

Aumento anual
a partir
de 1.7.2003
(toneladas)

Código NC

Designação das mercadorias ( )

09.4598

0102 90 05

Animais vivos da espécie bovina das
espécies domésticas de peso não superior a 80 kg

20

178 000
cabeças

0

(3)

09.4537

0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Animais vivos da espécie bovina das
espécies domésticas de peso superior a
80 kg mas não superior a 300 kg

20

153 000
cabeças

0

(3)

0

(4)

1

Direito aplicável
(% NMF) (2)

Quantidade
anual
de 1.7.2002
a 30.6.2003
(toneladas)

Número
de ordem

09.4563

ex 0102 90

Novilhas e vacas, não destinadas a
abate, das seguintes raças de montanha:
cinzenta, castanha, amarela, malhada
do Simmental e Pinzgau

6 % ad valorem

7 000 cabeças

09.4851

0201

Carnes de animais da espécie bovina,
frescas ou refrigeradas
Carnes de animais da espécie bovina,
congelada
Não cozidas; misturas de carne ou de
miudezas cozidas e de carne ou de
miudezas não cozidas ou outras preparações e conservas de carne de animais
da espécie bovina

Isenção

1 100

350

Carnes de suínos das espécies domésticas, frescas, refrigeradas ou congeladas, excepto dos códigos NC
0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90,
0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90.

Isenção

2 000

375

Pilares do diafragma e diafragmas de
animais da espécie bovina, frescas,
refrigeradas ou congeladas

Isenção

100

30

Carne e miudezas comestíveis de aves
de capoeira da posição 0105, fresca,
congelada ou refrigerada, excepto dos
códigos 0207 13 91, 0207 14 91,
0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10,
0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81,
0207 36 85, 0207 36 89.

Isenção

1 005

250

0202
1602 50 10

09.4583

09.4852

09.6649

ex 0203

0206 10 95
0206 29 91
ex 0207

09.4853

0210 19

Outras carnes da espécie suína,
salgadas ou em salmoura, secas ou
fumadas

Isenção

100

30

09.4578

0401

Leite e nata, não concentrados nem
adicionados de açúcar ou de outros
edulcorantes

Isenção

800

150

09.4546

0402 10 19
0402 21 19

Leite em pó desnatado
Leite em pó completo

Isenção

14 000

0

Isenção

800

240

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

Iogurte, não aromatizado, nem adicionado de frutas, nozes ou cacau
Sem adição de açúcar ou de outros
edulcorantes e de teor, em peso, de
matérias gordas:
Não superior a 3 %
Superior a 3 % mas não superior a 6 %
Superior a 6 %

09.4579

Disposições
específicas

(5)
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Direito aplicável
(% NMF) (2)

Quantidade
anual
de 1.7.2002
a 30.6.2003
(toneladas)

Nata ácida de teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %
Nata ácida de teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 3 %
Nata ácida de teor, em peso, de matérias gordas, superior a 3 % mas não
superior a 6 %
Nata ácida de teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %

Isenção

1 120

210

Código NC

Designação das mercadorias (1)

0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39

Outros, de teor, em peso, de matérias
gordas:
Não superior a 3 %
Superior a 3 % mas não superior a 6 %
Superior 6 %

0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63

0403 90 69

29.6.2002

Aumento anual
a partir
de 1.7.2003
(toneladas)

09.4547

0405 10 11
0405 10 19

Manteiga

Isenção

4 800

900

09.4582

0406 10

Queijos
frescos
(não
curados),
incluindo o queijo de soro de leite e o
requeijão

Isenção

1 120

210

09.4581

0406 20
0406 30
0406 40
0406 90

Outros queijos

Isenção

4 000

1 200

09.6650

0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30

Ovos de aves domésticas

Isenção

600

180

Ovos de aves, sem casca, e gemas de
ovos, frescos, secos, cozidos em água
ou vapor, moldados, congelados ou
conservados de outro modo, mesmo
adicionados de açúcar ou de outros
edulcorantes, excepto dos códigos NC
0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20,
0408 99 20.

Isenção

205

40

09.6651

ex 0408

Disposições
específicas

(8)

09.6603

0703 20 00

Alho

Isenção

60

5

09.6454

0704 10 00
0704 90 10

Couve-flor e brócolos
Couve branca e couve roxa

Isenção

270

10

0707 00 05
0707 00 90

Pepinos, frescos ou refrigerados
Pepininhos (cornichões)

Isenção

Ilimitadas

(7)

0709 10 00

Alcachofras frescas ou refrigeradas

Isenção

Ilimitadas

(7)

0709 90 70

Aboborinhas, frescas ou congeladas

Isenção

Ilimitadas

(7)

0808 10

Maçãs, frescas

Isenção

0808 20 50

Pêras frescas (excepto peras para
perada, a granel, de 1 de Agosto a 31
de Dezembro)

Isenção

Ilimitadas

(7)

0809 20 05

Ginjas frescas (Prunus cerasus)

Isenção

Ilimitadas

(7)

0809 20 95

Cerejas frescas (excepto ginjas frescas)

Isenção

Ilimitadas

(7)

ex 0809 40 05

Ameixas frescas, de 1 de Julho a 30 de
Setembro

Isenção

Ilimitadas

(7)

09.6605

400

75

(7)
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Código NC

Designação das mercadorias (1)
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Direito aplicável
(% NMF) (2)

Quantidade
anual
de 1.7.2002
a 30.6.2003
(toneladas)

Ilimitadas

Aumento anual
a partir
de 1.7.2003
(toneladas)

Disposições
específicas

0810 10 00

Morangos, frescos

Isenção

09.6609

0810 30

Groselhas, incluindo o cassis

Isenção

130

30

(6)

09.6467

0811 10 11

Morangos congelados, adicionados de
açúcar ou de outros edulcorantes, de
teor de açúcares superior a 13 %, em
peso

Isenção

240

45

(6)

0811 10 19

Morangos congelados, adicionados de
açúcar ou de outros edulcorantes, de
teor de açúcares não superior a 13 %,
em peso

Isenção

Ilimitadas

(6)

0811 10 90

Morangos, congelados, outros

Isenção

Ilimitadas

(6)

0811 20 11

Framboesas, amoras, incluídas as silvestres, amoras-framboesas e groselhas de
teor de açúcares superior a 13 %, em
peso

Isenção

0811 20 19

Framboesas, amoras, incluídas as silvestres, amoras-framboesas e groselhas, de
teor de açúcares superior a 13 %, em
peso

Isenção

Ilimitadas

(6)

0811 20 31

Outras framboesas congeladas

Isenção

Ilimitadas

(6)

0811 20 39

Outras groselhas de cachos negros
(cassis) congeladas

Isenção

Ilimitadas

(6)

0811 20 51

Outras groselhas de cachos vermelhos
congeladas

Isenção

Ilimitadas

(6)

0811 20 59

Outras amoras, incluídas as silvestres, e
amoras-framboesas, congeladas

Isenção

Ilimitadas

(6)

0811 20 90

Outras

Isenção

Ilimitadas

(6)

Trigo e mistura de trigo com centeio,
excepto do código NC 1001 90 10

Isenção

4 400

1 300

09.6611

640

(6)

120

09.6641

ex 1001

09.6642

1002

Centeio

Isenção

1 500

500

09.6643

1003 00 10

Cevada para sementeira

Isenção

6 500

2 000

ex 1003 00 90

Cevada, excepto cevada para produção
de malte

ex 1003 00 90

Cevada para produção de malte

Isenção

Ilimitadas

09.4588

1004 00

Aveia

Isenção

4 800

900

09.6644

1101

Farinhas de trigo ou de mistura de trigo
com centeio

Isenção

2 000

600

09.6645

ex 1102

Farinhas de cereais, excepto de trigo ou
de mistura de trigo com centeio,
excepto do código 1102 90 90

Isenção

2 000

600
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Número
de ordem

09.6646

PT

Código NC

ex 1103

09.6647

1108 13

09.4584

ex 1601 00

ex 1602 41

ex 1602 42

ex 1602 49

09.6652

1602 32 11

1602 39 21

09.6470

09.6648

2207 10 00

ex 2309
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Designação das mercadorias (1)

Direito aplicável
(% NMF) (2)

29.6.2002

Quantidade
anual
de 1.7.2002
a 30.6.2003
(toneladas)

Aumento anual
a partir
de 1.7.2003
(toneladas)

Grumos, sêmolas e pellets, de cereais,
excepto dos códigos 1103 19 90 e
1103 20 90

Isenção

100

30

Fécula de batata

Isenção

100

30

Enchidos e produtos semelhantes, de
carne, miudezas ou sangue, excepto do
código NC 1601 00 10
Outras preparações e conservas de
carne, miudezas ou sangue; de suíno;
pernas e respectivos pedaços, excepto
do código NC 1602 41 90
Outras preparações e conservas de
carne, miudezas ou sangue; de suíno;
pás e respectivos pedaços, excepto do
código NC 1602 42 90
Outras preparações e conservas de
carne, miudezas ou sangue; de suíno;
outras, incluídas as misturas, excepto
do código NC 1602 49 90

Isenção

960

180

Outras preparações e conservas de
carne, miudezas ou sangue de aves da
posição 0105; de galos ou de galinhas,
não cozidas
Outras preparações e conservas de
carne, miudezas ou sangue de aves da
posição 0105; com excepção das de
galos ou de galinhas, não cozidas

Isenção

160

30

Álcool etílico não desnaturado, com
um teor alcoólico em volume igual ou
superior a 80 %

Isenção

71

3

Preparações dos tipos utilizados na
alimentação de animais, excepto dos
códigos NC 2309 10 51, 2309 10 90,
2309 90 10, 2309 90 20, 2309 90 31,
2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 91

Isenção

200

50

Disposições
específicas

(1) Não obstante as regras referentes à interpretação da Nomenclatura Combinada, a redacção da designação das mercadorias deve ser considerada meramente indicativa, sendo
o regime preferencial, no contexto do presente anexo, determinado pelos códigos NC normais. Sempre que sejam mencionados códigos ex da NC, o regime preferencial
deve ser determinado conjuntamente pela aplicação dos códigos NC e da designação correspondente.
(2) No caso de existir um direito NMF mínimo, o direito mínimo aplicável é equivalente ao direito NMF mínimo multiplicado pela percentagem indicada nesta coluna.
3
( ) O contingente referente a este produto está aberto aos seguintes países: República Checa, República Eslovaca, Bulgária, Roménia, Hungria, Polónia, Estónia, Letónia e
Lituânia. Sempre que as importações totais para a Comunidade de animais vivos da espécie bovina possam exceder 500 000 unidades num determinado ano, a
Comunidade poderá adoptar as medidas de gestão necessárias para proteger o seu mercado, sem prejuízo de quaisquer outros direitos conferidos pelo acordo.
(4) O contingente referente a este produto está aberto aos seguintes países: República Checa, República Eslovaca, Bulgária, Roménia, Hungria, Polónia, Estónia, Letónia e
Lituânia.
(5) Excepto lombinho apresentado isoladamente.
(6) Sujeito a regime de preços mínimos de importação incluído no apêndice do presente anexo.
(7) A redução aplica-se unicamente às parte ad valorem do direito.
(8) Em equivalente-ovo seco (100 kg de ovo líquido ou congelado = 25,7 kg de ovo seco)
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Apêndice ao anexo C (b)
Regime de preços mínimos de importação para determinados frutos de bagas destinados a transformação
1. São fixados preços mínimos de importação para os seguintes produtos destinados a transformação, originários da
Estónia:

Código NC

Designação das mercadorias

Preço mínimo de
importação
(euros/t líquidos)

ex 0810 10

Morangos, frescos, destinados a transformação

514

ex 0810 30 10

Groselhas de cachos negros, frescas, destinadas a transformação

385

ex 0810 30 30

Groselhas de cachos vermelhas, frescas, destinadas a transformação

233

ex 0811 10 11

Morangos congelados, adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes,
de teor de açúcares superior a 13 %, em peso; fruto inteiro

750

ex 0811 10 11

Morangos congelados, adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes,
de teor de açúcares superior a 13 %, em peso; outros

576

ex 0811 10 19

Morangos congelados, adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes,
de teor de açúcares não superior a 13 %, em peso; fruto inteiro

750

ex 0811 10 19

Morangos congelados, adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes,
de teor de açúcares não superior a 13 %, em peso; outros

576

ex 0811 10 90

Morangos congelados, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes;
fruto inteiro

750

ex 0811 10 90

Morangos congelados, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes;
outros

576

ex 0811 20 19

Framboesas congeladas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes,
de teor de açúcares não superior a 13 %, em peso; fruto inteiro

995

ex 0811 20 19

Framboesas congeladas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes,
de teor de açúcares não superior a 13 %, em peso; outros

796

ex 0811 20 31

Framboesas congeladas, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes;
fruto inteiro

995

ex 0811 20 31

Framboesas congeladas, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes;
outros

796

ex 0811 20 39

Groselhas de cachos negros congeladas, sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes; sem pedúnculo

628

ex 0811 20 39

Groselhas de cachos negros congeladas, sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes; outros

448

ex 0811 20 51

Groselhas de cachos vermelhos congeladas, sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes; sem pedúnculo

390

ex 0811 20 51

Groselhas de cachos vermelhos congeladas, sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes; outros

295

2. Os preços mínimos de importação, definidos no ponto 1, serão respeitados na base da remessa. No caso de o valor da
declaração aduaneira ser inferior ao preço mínimo de importação, será cobrado um direito compensador equivalente à
diferença entre o preço mínimo de importação e o valor da declaração aduaneira.
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3. Se o preço de importação de um determinado produto abrangido pelo presente anexo revelar uma tendência que
indique que os preços poderão descer abaixo do preço mínimo de importação no futuro imediato, a Comissão
Europeia informará as autoridades da Estónia, de forma a permitir que estas corrijam a situação.
4. A pedido da Comunidade ou da Estónia, o Conselho de Associação analisará o funcionamento do sistema ou a revisão
do nível dos preços mínimos de importação. Se tal for necessário, o Conselho de Associação adoptará as decisões
adequadas.
5. Para incentivar e fomentar o desenvolvimento das trocas comerciais e para benefício mútuo das partes, poderá ser
organizada uma reunião de consulta três meses antes de cada campanha de comercialização na Comunidade Europeia.
Esta reunião de consulta contará com a presença, por um lado, da Comissão Europeia e das organizações europeias de
produtores dos produtos em causa e, por outro lado, das autoridades e das organizações de produtores e de
exportadores de todos os países associados exportadores.
Durante esta reunião consultiva será discutida a situação do mercado das frutas de bagas, nomeadamente as previsões
de produção, a situação das existências, a evolução dos preços e as possíveis evoluções do mercado, bem como as
possibilidades de adaptação da oferta à procura.

29.6.2002

29.6.2002

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

L 170/25

REGULAMENTO (CE) N.o 1152/2002 DA COMISSÃO
de 28 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 29 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 28 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 28 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

0809 40 05

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
070
999
052
220
999
052
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
999
052
060
064
066
068
400
999
624
999

58,6
52,8
55,7
106,6
143,3
125,0
80,9
80,9
61,0
44,5
52,8
86,1
114,6
94,4
83,7
86,6
57,8
74,7
152,8
95,1
94,0
197,8
197,8
357,5
216,2
270,8
210,0
156,6
202,9
235,7
234,4
234,4

(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 1153/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos de importação adicionais para certos
produtos do sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Para se obterem dados comparáveis relativos ao açúcar
da qualidade-tipo, é conveniente, em relação ao açúcar
branco, deduzir ou acrescentar às ofertas consideradas as
majorações ou abatimentos fixados em conformidade
com o n.o 1, alínea a), do artigo 5.o do Regulamento
(CEE) n.o 784/68. No que diz respeito ao açúcar bruto, é
conveniente aplicar o método dos coeficientes correctores definido no n.o 1, alínea b), do artigo 5.o do referido
regulamento.

(4)

O preço representativo só é alterado se a variação dos
elementos de cálculo provocar, em relação ao preço representativo fixado, um majoração ou uma diminuição
igual ou superior a 1,20 EUR/100 quilogramas.

(5)

Sempre que exista uma diferença entre o preço de desencadeamento para o produto em causa e o preço representativo, é necessário fixar direitos de importação adicionais, nas condições referidas no artigo 3.o do
Regulamento (CE) n.o 1423/95.

(6)

A aplicação dessas disposições conduz a fixar os preços
representativos e os direitos de importação adicionais para os produtos em causa conforme indicado no anexo do
presente regulamento.

(7)

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 1423/95 da Comissão,
de 23 de Junho de 1995, que estabelece as regras de aplicação
relativas à importação dos produtos do sector do açúcar, excluindo o melaço (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 624/98 (4), e, nomeadamente, o n.o
2, segundo parágrafo, do seu artigo 1.o e o n.o 1 do seu artigo
3.o,

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

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

O Regulamento (CE) n.o 1423/95 prevê que o preço de
importação CIF do açúcar branco e do açúcar bruto, a
seguir denominado «preço representativo», seja estabelecido em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o
784/68 da Comissão (5), alterado pelo Regulamento (CE)
n.o 260/96 (6). Esse preço é considerado fixado para a
qualidade-tipo definida, respectivamente, no anexo I,
ponto I e ponto II, do Regulamento (CE) 1260/2001.

Para a fixação desses preços representativos, devem-se
ter em conta todas as informações relativas às ofertas feitas no mercado mundial, às quotações registadas nas bolsas importantes para a comércio internacional do açúcar,
aos preços praticados nos mercados importantes nos países terceiros e às operações de venda realizadas no âmbito das trocas internacionais de que a Comissão tenha conhecimento, quer por intermédio dos Estados-Membros,
quer pelos seus próprios meios. Todavia, por força do
Regulamento (CEE) n.o 784/68, não se devem ter em
conta essas informações quando a mercadoria não for de
qualidade sã, íntegra e comercializável ou quando o
preço indicado na oferta apenas disser respeito a uma
quantidade reduzida não representativa do mercado. Devem igualmente ser excluídos os preços de oferta em relação aos quais se possa supor que não são representativos da tendência efectiva do mercado.
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. 16.
JO L 85 de 20.3.1998, p. 5.
JO L 145 de 27.6.1968, p. 10.
JO L 34 de 13.2.1996, p. 16.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os preços representativos e os direitos adicionais aplicáveis à
importação dos produtos referidos no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1423/95 são fixados conforme indicado no anexo.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Junho de 2002, que fixa os preços representativos e os montantes dos
direitos adicionais aplicáveis na importação do açúcar branco, do açúcar em bruto e dos produtos do código NC
1702 90 99
(em EUR)
Código NC

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

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

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

15,32
15,32
15,32
15,32
22,51
22,51
22,51
0,23

8,92
15,22
8,69
14,70
14,65
9,46
9,46
0,41

(1) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no anexo I, ponto II, do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho, (JO L 178 de
30.6.2001 p. 1).
(2) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no anexo I, ponto I, do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho, (JO L 178 de
30.6.2001 p. 1).
(3) Fixação por 1 % de teor de sacarose.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1154/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), 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 1069/2002 da Comissão (3), alterado
pelo Regulamento (CE) 1123/2002 (4).

(2)

A aplicação das modalidades estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 1069/2002 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,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos na alínea a)
do n.o 1 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, tal
qual e não desnaturados, fixadas no anexo do Regulamento
(CE) n.o 1069/2002, são modificadas de acordo com os montantes referidos no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 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 28 de Junho 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 163 de 21.6.2002, p. 5.
JO L 169 de 28.6.2002, p. 5.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Junho de 2002, que altera 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

42,04
42,04
42,04
42,04

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

0,4570
45,70
45,70
45,70
0,4570

(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 1155/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa as restituições à exportação, tal qual, para os xaropes e alguns outros produtos do sector
do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

deve ser igual ao centésimo de um montante estabelecido, tendo em conta, por um lado, a diferença entre o
preço de intervenção para o açúcar branco válido para as
zonas não deficitárias da Comunidade, durante o mês para o qual é fixado o montante de base e as cotações ou
preços do açúcar branco verificados no mercado mundial
e, por outro lado, a necessidade de estabelecer um equilíbrio entre a utilização de produtos de base da Comunidade, tendo em vista a exportação de produtos de transformação com destino a países terceiros, e a utilização dos
produtos desses países admitidos ao tráfego de aperfeiçoamento.

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 dos mercados no sector do açúcar (1), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente,
o segundo parágrafo do n.o 5 do seu artigo 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Por força do artigo 27.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001, a diferença entre as cotações ou os preços no mercado mundial dos produtos referidos no n.o 1, alínea d),
do artigo 1.o do referido regulamento e os preços desses
produtos na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à exportação.

(5)

Nos termos do n.o 4 do artigo 30.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/2001 a aplicação do montante de base pode
ser limitado a certos produtos referidos na alínea d) do
n.o 1 do artigo 1.o do referido regulamento.

(2)

De acordo com o artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o
2135/95 da Comissão, de 7 de Setembro de 1995, relativo às normas de execução da concessão das restituições
à exportação no sector do açúcar (3), a restituição em relação a 100 quilogramas dos produtos referidos no n.o 1,
alínea d), do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001 e que são objecto de uma exportação é igual ao
montante de base multiplicado pelo teor em sacarose aumentado, eventualmente, do teor em outros açúcares
convertidos em sacarose. Este teor em sacarose, verificado em relação ao produto em causa, é determinado de
acordo com as disposições do artigo 3.o do Regulamento
(CE) n.o 2135/95.

(6)

(3)

Nos termos do n.o 3 do artigo 30.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/2001, o montante de base da restituição para a
sorbose exportada tal qual deve ser igual ao montante de
base da restituição, diminuído do centésimo da
restituição à produção válida, por força do Regulamento
(CE) n.o 1265/2001 da Comissão, de 27 de Junho de
2001, que estabelece as normas de execução do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho no respeitante à
concessão da restituição à produção para determinados
produtos do sector do açúcar utilizados na indústria química (4), para os produtos enumerados no anexo deste
último regulamento.

Por força do artigo 27.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001, pode ser prevista uma restituição à exportação tal
qual dos produtos referidos no n.o 1, alíneas f), g) e h),
do artigo 1.o do referido regulamento. O nível da restituição deve ser determinado em relação a 100 quilogramas de matéria seca, tendo em conta, nomeadamente, a
restituição aplicável à exportação dos produtos do código NC 1702 30 91, a restituição aplicável à exportação
dos produtos referidos no n.o 1, alínea d), do artigo 1.o
do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 e os aspectos económicos das exportações previstas. No que respeita aos
produtos referidos no n.o 1, alíneas f) e g), do artigo 1.o
do mesmo regulamento, a restituição só é concedida para os produtos que satisfazem as condições previstas no
artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95. No que respeita aos produtos referidos no n.o 1, alínea h), do artigo
1.o do mesmo regulamento, a restituição só é concedida
para os produtos que satisfazem as condições previstas
no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.

(7)

As restituições acima referidas devem ser fixadas todos
os meses. Podem ser alteradas nesse intervalo.

(8)

A aplicação dessas modalidades leva a fixar as restituições para os produtos em causa nos montantes indicados
no anexo do presente regulamento.

(9)

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

(4)

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

Nos termos do n.o 1 do artigo 30.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/2001 em relação aos outros produtos referidos
no n.o 1, alínea d), do artigo 1.o do referido regulamento
exportados tal qual, o montante de base da restituição
JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
JO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
JO L 214 de 8.9.1995, p. 16.
JO L 178 de 30.6.2001, p. 63.
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições a conceder aquando da exportação, tal qual, dos produtos referidos no n.o 1, alíneas d), f), g)
e h), do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 são fixadas tal como é indicado no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

29.6.2002
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Junho de 2002, que fixa as restituições à exportação para os xaropes e
alguns outros produtos do sector do açúcar tal qual

Código do produto

Destino

Unidade de medida

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg de matéria seca
EUR/100 kg de matéria seca
EUR/100 kg de matéria seca

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de matéria seca

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido
EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido
EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de matéria seca

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido

Montante da restituição

45,70 (2)
45,70 (2)
86,83 (4)
0,4570 (1)
45,70 (2)
0,4570 (1)
0,4570 (1)
0,4570 (1) (3)
45,70 (2)
0,4570 (1)

(1) O montante de base não é aplicável aos xaropes de pureza inferior a 85 % [Regulamento (CE) n.o 2135/95]. O teor em sacarose é
determinado em conformidade com o artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.
(2) Aplicável unicamente aos produtos referidos no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.
(3) O montante de base não é aplicável ao produto definido no ponto 2 do anexo do Regulamento (CEE) n.o 3513/92 (JO L 355 de
5.12.1992, p. 12).
(4) Aplicável unicamente aos produtos referidos no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da
Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1), alterado.
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento (CE) n.o 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
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REGULAMENTO (CE) N.o 1156/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa a restituição à produção para o açúcar branco utilizado pela indústria química
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

fixada mensalmente para os períodos com início no dia
1 de cada mês. A restituição pode ser alterada se os
preços do açúcar comunitário e/ou do açúcar no mercado mundial mudarem de um modo significativo. A aplicação dessas disposições leva à fixação da restituição à
produção conforme indicado no artigo 1.o para o período nele referido.

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 do seu artigo 7.o,

(4)

Na sequência da alteração da definição de açúcar branco
e de açúcar bruto, constante do n.o 2, alíneas a) e b), do
artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, os açúcares aromatizados ou adicionados de corantes ou de outras substâncias já não são considerados abrangidos por
essas definições e devem, em consequência, ser considerados como «outros açúcares». Todavia, nos termos do
artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1265/2001, tais açúcares têm direito, enquanto produtos de base, à restituição à produção. É, por conseguinte, necessário prever, para o estabelecimento da restituição à produção aplicável
a esses produtos, um método de cálculo por referência
ao seu teor de sacarose.

(5)

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

Considerando o seguinte:
(1)

O n.o 3 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001 prevê que possam ser concedidas restituições à
produção para os produtos referidos no n.o 1, alíneas a)
e f) do seu artigo 1.o, para os xaropes referidos na alínea
d) do mesmo número, bem como para a frutose quimicamente pura (levulose) do código NC 1702 50 00 enquanto produto intermédio, que se encontrem numa das
situações referidas no n.o 2 do artigo 23.o do Tratado e
sejam utilizados no fabrico de certos produtos da indústria química.

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1265/2001 da Comissão, de 27
de Junho de 2001, que estabelece as normas de execução
do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho no
respeitante à concessão da restituição à produção para
determinados produtos do sector do açúcar utilizados na
indústria química (3), define as regras para o estabelecimento das restituições à produção, bem como os produtos químicos cujo fabrico permite a concessão de uma
restituição à produção relativamente aos produtos de base utilizados nesse fabrico. Os artigos 5.o, 6.o e 7.o do Regulamento (CE) n.o 1265/2001 estatuem que a restituição à produção válida para o açúcar em bruto, os xaropes
de sacarose e a isoglicose sem transformação deriva, em
condições específicas a cada um destes produtos de base,
da restituição fixada para o açúcar branco.

(3)

O artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1265/2001 estabelece que a restituição à produção para o açúcar branco é

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A restituição à produção para o açúcar branco referida no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1265/2001 é fixada em 40,369
euros por 100 quilogramas líquidos.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 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 28 de Junho 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 178 de 30.6.2001, p. 63.

29.6.2002

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

L 170/35

REGULAMENTO (CE) N.o 1157/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa os direitos de importação no sector dos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1249/96 estabeleceu as normas
de execução do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 no que
respeita aos direitos de importação no sector dos cereais.

(4)

Os direitos de importação são aplicáveis até que entre
em vigor o resultado de uma nova fixação; esses direitos
permanecem igualmente em vigor se não estiver disponível qualquer cotação na bolsa de referência mencionada
no anexo II do Regulamento (CE) n.o 1249/96 no decurso das duas semanas anteriores à fixação periódica seguinte.

(5)

Para permitir o funcionamento normal do regime dos direitos de importação, é conveniente utilizar para o cálculo destes últimos as taxas representativas do mercado verificadas durante um período de referência no que diz
respeito às moedas flutuantes.

(6)

A aplicação do Regulamento (CE) n.o 1249/96 conduz a
fixar os direitos de importação em conformidade com o
anexo do presente regulamento,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1666/
/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1249/96 da Comissão,
de 28 de Junho de 1996, que estabelece as normas de execução
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho no que respeita aos direitos de importação no sector dos cereais (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 597/
/2002 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 2.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 prevê
que, na importação dos produtos referidos no artigo 1.o
do mencionado regulamento, serão cobradas as taxas
dos direitos da pauta aduaneira comum; que, todavia, no
que respeita aos produtos referidos no n.o 2 do mesmo
artigo, o direito de importação é igual ao preço de intervenção válido para esses produtos no momento da importação, majorado de 55 % e diminuído do preço de
importação CIF aplicável à remessa em causa; este direito
não pode, no entanto, exceder a taxa dos direitos da pauta aduaneira comum.
Por força do n.o 3 do artigo 10.o do Regulamento (CEE)
n.o 1766/92, os preços de importação CIF são calculados
com base nos preços representativos para os produtos
em questão no mercado mundial.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os direitos de importação no sector dos cereais referidos no n.o
2 do artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 são fixados
no anexo I do presente regulamento com base nos elementos
constantes do anexo II.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

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

JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
JO L 161 de 29.6.1996, p. 125.
JO L 91 de 6.4.2002, p. 9.
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ANEXO I
Direitos de importação dos produtos referidos no n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92

Código NC

1001 10 00

Designação da mercadoria

Direito de importação (2)
(em EUR/t)

Trigo duro de alta qualidade

0,00

de qualidade média (1)

0,00

1001 90 91

Trigo mole, para sementeira

0,00

1001 90 99

Trigo mole de alta qualidade, com exclusão do trigo mole para sementeira (3)

0,00

de qualidade média

2,23

de qualidade baixa

18,80

1002 00 00

Centeio

27,95

1003 00 10

Cevada, para sementeira

27,95

1003 00 90

Cevada, com exclusão de cevada para sementeira (4)

27,95

1005 10 90

Milho para sementeira, com exclusão do híbrido

54,99

1005 90 00

Milho, com exclusão do milho para sementeira (5)

54,99

1007 00 90

Sorgo de grão, com exclusão do híbrido destinado a sementeira

38,04

(1) Em relação ao trigo duro que não satisfaça a qualidade mínima para o trigo duro de qualidade média, referida no anexo I do Regulamento (CE) n.o 1249/96, é aplicável o
direito fixado para o trigo mole de baixa qualidade.
(2) No que respeita às mercadorias que chegam à Comunidade através do oceano Atlântico ou via Canal do Suez [n.o 4 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96], o
importador pode beneficiar de uma diminuição dos direitos de:
— 3 EUR/t, se o porto de descarga se situar no Mediterrâneo,
— 2 EUR/t, se o porto de descarga se situar na Irlanda, no Reino Unido, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia ou na costa atlântica da Península Ibérica.
(3) O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 14 EUR/t, sempre que as condições estabelecidas no n.o 5 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96
estejam satisfeitas.
(4) O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 8 EUR/t, sempre que as condições estabelecidas no n.o 5 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96
estejam satisfeitas.
(5) O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 24 EUR/t, sempre que as condições estabelecidas no n.o 5 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96
estejam satisfeitas.
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ANEXO II
Elementos de cálculo dos direitos
(período de 14.6.2002 a 27.6.2002)
1. Médias no período das duas semanas anteriores ao dia da fixação:
Cotações em bolsa

Produto (% de proteínas a 12 % de humidade)

Cotação (euros/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

qualidade
média (*)

US barley 2

117,68

119,28

111,49

87,30

182,60 (**)

172,60 (**)

102,89 (**)

23,59

14,81

12,90

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prémio relativo ao Golfo (euros/t)

—

Prémio relativo aos Grandes Lagos (euros/t)

22,69

(*) Prémio negativo de um montante de 10 euros por tonelada [n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Fretes/despesas: Golfo do México-Roterdão: 11,93 euros/t, Grandes Lagos-Roterdão: 26,20 euros/t.
3. Subvenções referidas no n.o 2, terceiro parágrafo, do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96: 0,00 euros/t (HRW2)
0,00 euros/t (SRW2).
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REGULAMENTO (CE) N.o 1158/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa as restituições aplicáveis aos produtos dos sectores dos cereais e do arroz entregues no
âmbito de acções comunitárias e nacionais de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ajuda alimentar, é necessário determinar o nível das restituições concedidas às referidas acções.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1666/2000 da
Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 2, terceiro parágrafo, do
seu artigo 13.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a organização comum do mercado do arroz (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 411/2002 da Comissão (4),
e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,

(3)

As regras gerais e as modalidades de aplicação previstas
pelo artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 e pelo artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95 relativas
às restituições à exportação são aplicáveis mutatis mutandis às operações acima citadas.

(4)

Os critérios específicos a tomar em conta no cálculo da
restituição à exportação para o arroz serão definidos no
artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95.

(5)

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

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 2681/74 do Conselho, de 21 de Outubro de 1974, relativo ao financiamento comunitário das despesas resultantes do fornecimento de produtos agrícolas a título de ajuda
alimentar (5), prevê que o Fundo Europeu de Orientação
e de Garantia Agrícola, secção «Garantia», seja responsável pela parte das despesas correspondente às restituições
à exportação fixadas nesta matéria em conformidade
com as regras comunitárias.
Para facilitar a elaboração e a gestão do orçamento das
acções comunitárias de ajuda alimentar e a fim de dar a
conhecer aos Estados-Membros o nível de participação
comunitária no financiamento das acções nacionais de

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para as acções de ajuda alimentar comunitárias e nacionais,
efectuadas no âmbito de convenções internacionais ou outros
programas complementares bem como de outras acções comunitárias de fornecimento gratuito, as restituições aplicáveis aos
produtos dos sectores dos cereais e do arroz, são fixadas em
conformidade com o anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de 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 28 de Junho 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 329 de 30.12.1995, p. 18.
JO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
JO L 288 de 25.10.1974, p. 1.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Junho de 2002, que fixa as restituições aplicáveis aos produtos dos
sectores dos cereais e do arroz entregues no âmbito de acções comunitárias e nacionais de ajuda alimentar
(Em EUR/t)
Código do produto

Montante
das restituições

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

26,00

1006 30 92 9100

90,00

1006 30 92 9900

90,00

1006 30 94 9100

90,00

1006 30 94 9900

90,00

1006 30 96 9100

90,00

1006 30 96 9900

90,00

1006 30 98 9100

90,00

1006 30 98 9900

90,00

1006 30 65 9900

90,00

1007 00 90 9000

26,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

40,56

1102 20 10 9400

34,76

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

52,15

1104 12 90 9100

0,00

NB: Os códigos dos produtos são definidos no Regulamento (CEE) n.o
3846/87 da Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1), alterado.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1159/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa os preços mínimos de venda de manteiga e os montantes máximos de ajuda à nata, à manteiga e à manteiga concentrada no que respeita ao 100.o concurso especial efectuado no âmbito do
concurso permanente previsto no Regulamento (CE) n.o 2571/97
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

manteiga concentrada, que podem ser diferenciados segundo o destino, o teor de matéria gorda de manteiga e
a via de utilização, ou é decidido não dar seguimento ao
concurso. O ou os montantes das garantias de transformação devem ser fixados em conformidade.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo à organização comum de
mercado no sector do leite e dos produtos lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 509/
/2002 da Comissão (2) e, nomeadamente, o seu artigo 10.o,

(2)

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

Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 2571/97
da Comissão, de 15 de Dezembro de 1997, relativo à
venda a preço reduzido de manteiga e à concessão de
uma ajuda à nata, à manteiga e à manteiga concentrada
destinadas ao fabrico de produtos de pastelaria, de gelados alimentares e de outros produtos alimentares (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 635/2000 (4), os organismos de intervenção
procedem, por concurso, à venda de certas quantidades
de manteiga que detêm e à concessão de uma ajuda à nata, à manteiga e à manteiga concentrada. O artigo 18.o
do citado regulamento dispõe que, tendo em conta as
propostas recebidas para cada concurso especial, é fixado
um preço mínimo de venda da manteiga, bem como um
montante máximo da ajuda para a nata, a manteiga e a

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em relação ao 100.o concurso especial no âmbito do concurso
permanente previsto pelo Regulamento (CE) n.o 2571/97, os
preços mínimos de venda, o montante máximo das ajudas, bem
como os montantes das garantias de transformação, são fixados
como indicado no quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 29 de 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
JO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
JO L 350 de 20.12.1997, p. 3.
JO L 76 de 25.3.2000, p. 9.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Junho de 2002, que fixa os preços mínimos de venda da manteiga e os
montantes máximos de ajuda à nata, à manteiga e à manteiga concentrada no que respeita ao 100.o concurso
especial efectuado no âmbito do concurso permanente previsto no Regulamento (CE) n.o 2571/97
(EUR/100 kg)
Fórmula

A
Com
marcadores

Sem
marcadores

Com
marcadores

Sem
marcadores

Em natureza

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Em natureza

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Manteiga ≥ 82 %

85

81

—

81

Manteiga < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Nata

—

—

36

34

Manteiga

94

—

—

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Via de utilização

Preço
mínimo
de venda

Manteiga
≥ 82 %

Garantia
de transformação

Montante
máximo
da ajuda

Garantia de
transformação

B

Manteiga concentrada

Manteiga concentrada
Nata
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REGULAMENTO (CE) N.o 1160/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa o preço máximo de compra da manteiga para o 53.o concurso efectuado no âmbito do concurso permanente regido pelo Regulamento (CE) n.o 2771/1999
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Atendendo às propostas recebidas, é conveniente fixar o
preço máximo de compra no nível referido infra.

(3)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 509/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 2771/1999 da
Comissão, de 16 de Dezembro de 1999, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CE) n.o 1255/
/1999 do Conselho no referente a medidas de intervenção
no mercado da manteiga e da nata (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1614/2001 (4), dispõe que, tendo em conta as propostas
recebidas para cada concurso, será fixado um preço
máximo de compra em função do preço de intervenção
aplicável ou será decidido não dar seguimento ao concurso.

Artigo 1.o
Para o 53.o concurso efectuado a título do Regulamento (CE)
n.o 2771/1999 e cujo prazo de apresentação das propostas terminou em 25 de Junho de 2002, o preço máximo de compra é
fixado em 295,38 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 29 de 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
JO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
JO L 333 de 24.12.1999, p. 11.
JO L 214 de 8.8.2001, p. 20.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1161/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa o montante máximo de ajuda à manteiga concentrada para o 272.o concurso especial efectuado no âmbito do concurso permanente previsto no Regulamento (CEE) n.o 429/90
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Convém fixar, em função das ofertas recebidas, o montante máximo da ajuda ao nível referido a seguir e determinar em consequência a garantia de destino.

(3)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo à organização comum de
mercado no sector do leite e dos produtos lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 509/
/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu artigo 10.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 429/90
da Comissão, de 20 de Fevereiro de 1990, relativo à concessão por concurso de uma ajuda à manteiga concentrada destinada ao consumo directo na Comunidade (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 124/1999 (4), os organismos de intervenção
efectuam um concurso permanente com vista à concessão de uma ajuda à manteiga concentrada; o artigo 6.o do
referido regulamento prevê que, atendendo às propostas
recebidas para cada concurso especial, seja fixado um
montante máximo da ajuda para a manteiga concentrada
com teor mínimo de matéria gorda de 96 % ou decidido
não dar seguimento ao concurso; o montante da garantia
de destino deve ser fixado em conformidade.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para o 272.o concurso especial no âmbito do concurso permanente previsto pelo Regulamento (CEE) n.o 429/90, o montante
máximo da ajuda e o montante da garantia de destino são fixados do seguinte modo:
— montante máximo da ajuda:
— garantia de destino:
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 29 de 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
JO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
JO L 45 de 21.2.1990, p. 8.
JO L 16 de 21.1.1999, p. 19.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1162/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que altera o Regulamento (CEE) n. 94/92 da Comissão que estatui as regras do regime de
importação de países terceiros previsto no Regulamento (CEE) n.o 2092/91 do Conselho
o

(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

É conveniente subordinar o prazo de inclusão da Nova
Zelândia na lista ao resultado da análise in loco das normas de produção e das medidas de controlo efectivamente aplicadas na Nova Zelândia, prevista no n.o 5 do
artigo 11.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91.

(6)

As autoridades neozelandesas forneceram à Comissão todas as informações e garantias necessárias, em cumprimento da disposição segundo a qual os organismos de
controlo devem satisfazer os critérios estabelecidos no
n.o 2 do artigo 11.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91.

(7)

O Regulamento (CEE) n.o 94/92 deve, por conseguinte,
ser alterado em conformidade.

(8)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do comité referido no artigo 14.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2092/91 do Conselho, de 24 de Junho de 1991, relativo ao modo de produção biológico de produtos agrícolas e à sua indicação nos produtos
agrícolas e nos géneros alimentícios (1), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 473/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 11.o,

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

(3)

(4)

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

A lista de países terceiros dos quais determinados produtos agrícolas obtidos segundo o modo de produção biológico devem ser originários para serem comercializados
na Comunidade, prevista no n.o 1 do artigo 11.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91, consta do anexo do Regulamento (CEE) n.o 94/92 da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2589/2001 (4). A referida lista foi estabelecida em conformidade com o n.o 2 do artigo 11.o do Regulamento
(CEE) n.o 2092/91.

A Nova Zelândia requereu à Comissão a sua inclusão na
lista prevista no n.o 1 do artigo 11.o do Regulamento
(CEE) n.o 2092/91. As autoridades da Nova Zelândia
apresentaram as informações necessárias em conformidade com o n.o 2 do artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o
94/92.

O exame dessas informações e a discussão subsequente
com as autoridades da Nova Zelândia permitiram concluir que as normas que regulamentam a produção e o
controlo dos produtos agrícolas naquele país são equivalentes às estabelecidas no Regulamento (CEE) n.o 2092/
/91.

Actualmente, na Comunidade Europeia, as importações
em proveniência da Nova Zelândia são regidas pelo n.o 6
do artigo 11.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91; a fim
de se adaptarem ao programa de garantia oficial do modo de produção biológico de alimentos («Food Official
Organic Assurance Programme»), os produtores e exportadores necessitam de um período de transição.
JO L 198 de 22.7.1991, p. 1.
JO L 75 de 16.3.2002, p. 21.
JO L 11 de 17.1.1992, p. 14.
JO L 345 de 29.12.2001, p. 18.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo do Regulamento (CEE) n.o 94/92 é alterado em conformidade com o anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o
Durante um período de transição que termina em 30 de Junho
de 2003, o Ministério da Agricultura e Florestas (MAF) da Nova
Zelândia está também autorizado a emitir o certificado referido
no n.o 1, alínea b), do artigo 11.o do Regulamento (CEE) n.o
2092/91 para produtos relativamente aos quais tenha sido concedida e notificada, antes de 1 de Julho de 2002, uma autorização de importação nos termos do n.o 6 do artigo 11.o do referido regulamento.

Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO
Ao anexo do Regulamento (CEE) n.o 94/92, a seguir ao texto referente à Suíça, é aditado o seguinte:
«Nova Zelândia
1. Categorias de produtos:
a) Produtos agrícolas vegetais não transformados, animais e produtos animais não transformados na acepção do n.o
1, alínea a), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91, excepto:
— animais e produtos animais que ostentem ou destinados a ostentar indicações referentes à conversão,
— produtos da aquicultura;
b) Produtos agrícolas vegetais e animais transformados destinados à alimentação humana na acepção do n.o 1, alínea
b), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91, excepto:
— produtos animais que ostentem ou destinados a ostentar indicações referentes à conversão,
— produtos contendo produtos da aquicultura.
2. Origem:
Produtos da categoria 1 a) e ingredientes dos produtos da categoria 1 b) obtidos em conformidade com o modo de
produção biológico que tenham sido produzidos na Nova Zelândia ou importados para a Nova Zelândia:
— quer da Comunidade Europeia,
— quer de um país terceiro, no âmbito de um regime reconhecido como equivalente ao disposto no n.o 1 do artigo
11.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91,
— quer de um país terceiro cujas normas de produção e sistema de controlo tenham sido reconhecidos como equivalentes aos do programa de garantia oficial do modo de produção biológico de alimentos (”Food Official Organic
Assurance Programme“) do MAF, com base em garantias e informações fornecidas pelas autoridades competentes
desse país em conformidade com as disposições estabelecidas pelo MAF, na condição de serem importados apenas
ingredientes obtidos segundo o modo de produção biológico destinados a ser incorporados, até ao limite máximo
de 5 % de produtos de origem agrícola, em produtos da categoria 1 b) preparados na Nova Zelândia.
3. Organismos de controlo: BIO-GRO New Zealand; Certenz.
4. Organismo encarregado da emissão do certificado: Ministério da Agricultura e Florestas da Nova Zelândia (New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry) (MAF).
5. Prazo da inclusão: 30 de Junho de 2006.».
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REGULAMENTO (CE) N.o 1163/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que altera o Regulamento (CE) n. 1501/95 no respeitante às condições de pagamento da restituição
à exportação de produtos do sector dos cereais
o

comunitários para certos produtos agrícolas e a liberalização total do comércio para outros produtos agrícolas.
Uma das concessões previstas no sector dos cereais é a
supressão das restituições respeitantes à maior parte dos
produtos referidos no n.o 1 do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92.

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,

(5)

O artigo 7.oA do Regulamento (CE) n.o 1162/95 da
Comissão, de 23 de Maio de 1995, que estabelece
normas de execução especiais do regime dos certificados
de importação e de exportação no sector dos cereais e
do arroz (7), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1006/2002 (8), prevê um regime
especial, aplicável às exportações para a Polónia e os
países bálticos.

(6)

Há, pois, que ter em conta esse regime especial, que deve
entrar em vigor em 1 de Julho de 2002, para que os
exportadores não tenham de suportar encargos financeiros desnecessários nas suas transacções comerciais
com os países terceiros em causa. Para o efeito, na
determinação da taxa mais baixa da restituição, não será
tida em conta a não fixação da restituição para o destino
específico em causa.

(7)

É, por conseguinte, conveniente alterar as disposições do
Regulamento (CE) n.o 1501/95 que prevêem derrogações
do Regulamento (CE) n.o 800/1999, de modo a ter em
conta os novos acordos comerciais concluídos com os
países bálticos.

(8)

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

Considerando o seguinte:
O artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999 da
Comissão, de 15 de Abril de 1999, que estabelece regras
comuns de execução do regime das restituições à exportação para os produtos agrícolas (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2299/2001 (4), prevê que o direito à restituição é adquirido, aquando da importação num país terceiro determinado, sempre que seja aplicável uma taxa de restituição
diferenciada para esse país terceiro. Os artigos 14.o a
16.o do referido regulamento precisam as condições para
o pagamento da restituição em caso de restituição diferenciada, nomeadamente os documentos a fornecer a
título de comprovativo da chegada das mercadorias ao
destino.

(1)

Se a restituição à exportação for diferenciada, os n.os 1 e
2 do artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999
prevêem que uma parte da restituição, calculada nomeadamente com base na taxa mais baixa da restituição, será
paga, a pedido do exportador, logo que seja produzida a
prova de que o produto deixou o território aduaneiro da
Comunidade.

(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 as medidas a tomar em caso de perturbação,
no sector dos cereais (5), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 602/2001 (6), prevê
derrogações do Regulamento (CE) n.o 800/1999, na
sequência de um acordo comercial concluído em 2000,
respeitante à supressão das restituições relativas ao trigo
mole, às farinhas e às sêmeas exportados para a Polónia.

(3)

Foram recentemente concluídos acordos comerciais
entre a Comissão e, respectivamente, a Estónia, a Letónia
e a Lituânia (países bálticos), que estabelecem determinadas concessões sob a forma de contingentes pautais

(4)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
102 de 17.4.1999, p. 11.
308 de 27.11.2001, p. 19.
147 de 30.6.1995, p. 7.
89 de 29.3.2001, p. 16.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O artigo 13.oA do Regulamento (CE) n.o 1501/95 passa a ter a
seguinte redacção:
«Artigo 13.oA
1.
Em derrogação do artigo 16.o do Regulamento (CE)
n.o 800/1999 da Comissão (*), se a diferenciação da restituição consistir apenas na não fixação de uma restituição para
os destinos referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.o
1162/95, não é exigida prova do cumprimento das formalidades aduaneiras de importação para o pagamento da restituição relativa aos produtos referidos nesse mesmo anexo.
(7) JO L 117 de 24.5.1995, p. 2.
(8) JO L 153 de 12.6.2002, p. 5.
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2.
A não fixação de uma restituição relativamente aos
produtos referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.o
1162/95, para os destinos indicados no mesmo, não será
tida em conta para efeitos da determinação da taxa mais
baixa da restituição, na acepção do n.o 2 do artigo 18.o do
Regulamento (CE) n.o 800/1999.
(*) JO L 102 de 17.4.1999, p. 11.».

L 170/47
Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 1164/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que altera o Regulamento (CE) n.o 1646/2001 no que diz respeito à fixação do montante da ajuda
de adaptação e da ajuda complementar concedidas à indústria de refinação no sector do açúcar para
as campanhas de comercialização de 2002/2003 a 2005/2006
manter o equilíbrio com o fabrico do açúcar branco de
beterraba durante o período para o qual os preços do
sector do açúcar são fixados, ou seja, as campanhas de
comercialização de 2002/2003 a 2005/2006. O nível
das ajudas estabelecido para a campanha de 2001/2002
afigura-se adaptado à evolução da situação, nomeadamente após a revogação do regime de perequação dos
custos de armazenagem.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o
n.o 6 do seu artigo 38.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Os n.os 1 e 3 do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o
1260/2001 determinam que, para as campanhas de
2001/2002 a 2005/2006, é concedida, a título de medida de intervenção, uma ajuda de adaptação à indústria de
refinação de açúcar bruto de cana preferencial importado
na Comunidade, bem como uma ajuda complementar
para o açúcar bruto de cana produzido nos departamentos franceses ultramarinos.
O n.o 4 do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001 estabelece que a ajuda à adaptação e a ajuda complementar podem ser ajustadas, atendendo à evolução
económica no sector do açúcar, nomeadamente no respeitante às margens de fabrico de açúcar branco de beterraba e de refinação de açúcar bruto de cana. Para a
campanha de comercialização de 2000/2001 e as campanhas precedentes, a ajuda de adaptação e a ajuda complementar foram determinadas nomeadamente em
função da quotização de armazenagem em vigor. Para a
campanha de 2001/2002, o regime de perequação dos
custos de armazenagem foi revogado e as ajudas em
questão foram fixadas supondo que o equilíbrio entre a
margem de fabrico e a margem de refinação não foi afectado pela revogação do referido regime e na pendência
da realização de um exame da evolução económica nos
dois sectores, destinado a verificar nomeadamente se a
evolução das duas margens justifica a manutenção das
ajudas de adaptação e complementar.
As análises efectuadas permitem concluir que se justifica
a concessão das ajudas à indústria de refinação para

(4)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1646/2001 passa a ter a
seguinte redacção:
«Artigo 3.o
1.
A ajuda de adaptação e a ajuda complementar referidas, respectivamente, nos n.os 1 e 3 do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001 são elevadas, na sequência do
ajustamento referido no n.o 4 do mesmo artigo, para o
montante total de 2,92 euros por 100 quilogramas de açúcar expresso em açúcar branco, nas campanhas de comercialização de 2002/2003 a 2005/2006.
2.
O montante referido será ajustado em conformidade
com o n.o 4 do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001 se as condições económicas, e nomeadamente a taxa
de juro, existentes aquando da primeira fixação diferirem
significativamente das constatadas antes do início de uma
das campanhas de comercialização em causa.»
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 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 28 de Junho 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.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1165/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que altera o Regulamento (CE) n. 2535/2001 que estabelece normas de execução do Regulamento
(CE) n.o 1255/1999 do Conselho no que respeita ao regime de importação do leite e dos produtos
lácteos e à abertura de contingentes pautais
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Convém, por conseguinte, precisar que os contingentes
em questão devem ser considerados como contingentes
separados.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n. 1255/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 509/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu
artigo 29.o,

(3)

É necessário alterar em conformidade o Regulamento
(CE) n.o 2535/2001.

(4)

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

o

Considerando o seguinte:
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
(1)

(2)

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

O n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2535/
/2001 da Comissão (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 886/2002 (4), estipula
que determinados códigos só são aplicáveis às importações de produtos originários e provenientes da Suíça.
A classificação nos códigos NC 0406 90 02 a
0406 90 06 requer que seja respeitado um valor franco-fronteira mínimo para que as importações na Comunidade possam beneficiar de uma taxa preferencial. Devido
ao facto de, a partir de 1 de Junho de 2002, data de entrada em vigor do Acordo Bilateral celebrado entre a Comunidade Europeia e a Confederação Helvética relativo
ao comércio de produtos agrícolas, assinado no Luxemburgo, em 21 de Junho de 1999 e aprovado pela Decisão
2002/309/CE, Euratom do Conselho e da Comissão (5), o
benefício da taxa preferencial não estar subordinado ao
respeito de um valor franco-fronteira e os tipos de queijos abrangidos por esses códigos passarem a ser importados sob os códigos NC 0406 90 13 a 0406 90 17 constantes do anexo II D do Regulamento (CE) n.o 2535/
/2001, os códigos NC 0406 90 02 a 0406 90 06 deixam
de ser úteis. Com vista a evitar o risco de confusão junto
dos operadores e dos serviços aduaneiros e na pendência
da supressão destes códigos da Nomenclatura Combinada, é necessário adaptar o referido artigo e prever disposições transitórias para os certificados emitidos antes da
data de entrada em vigor do Acordo com a Suíça.
O artigo 12.o do Regulamento (CE) n.o 2535/2001 precisa que cada operador pode apresentar um único pedido
de certificado por contingente da pauta integrada das Comunidades Europeias (Taric). Os números de contingente, indicados nos anexos I.B.2 e I.B.3 do referido regulamento, para os produtos originários da República Checa
e da Eslováquia, são idênticos devido ao facto de estes
dois países constituírem anteriormente um único Estado.
JO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
JO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
JO L 341 de 22.12.2001, p. 29.
JO L 139 de 29.5.2002, p. 30.
JO L 114 de 30.4.2002, p. 1.

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 2535/2001 é alterado do seguinte modo:
1. O n.o 2 do artigo 4.o passa a ter a seguinte redacção:
«2. Os códigos NC 0406 20 10 e 0406 90 19 só são
aplicáveis às importações de produtos originários e provenientes da Suíça, em conformidade com o disposto no artigo
20.o».
2. Ao artigo 4.o é aditado o seguinte n.o 3:
«3. Os códigos NC 0406 90 02 a 0406 90 06 não se aplicam no quadro do presente regulamento. Para as importações realizadas a partir de 1 de Junho no âmbito dos certificados emitidos antes dessa data, os produtos abrangidos
por estes códigos são classificados nas posições NC
0406 90 13 a 0406 90 17, sendo aplicáveis as taxas que figuram no anexo II.D.».
3. Ao n.o 1 do artigo 12.o é aditada a seguinte frase:
«Contudo, os contingentes que figuram nos anexos I.B.2 e
I.B.3 que possuam os mesmos números de contingentes devem ser considerados como contingentes diferentes.».

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de Julho de 2002.
No entanto, o ponto 2 do artigo 1.o é aplicável a partir de 1 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

29.6.2002
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L 170/51

REGULAMENTO (CE) N.o 1166/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que altera o Regulamento (CE) n. 174/1999 que estabelece as normas especiais de execução do
Regulamento (CEE) n.o 804/68 do Conselho no que respeita aos certificados de exportação e às
restituições à exportação no sector do leite e dos produtos lácteos
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 509/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu
artigo 26.o e o n.o 14 do seu artigo 31.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 174/1999 da Comissão (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 787/2002 (4), estabelece as normas específicas de
aplicação do Regulamento (CEE) n.o 804/68 do Conselho (5), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1587/96 (6), no respeitante aos certificados de exportação e às restituições à exportação no
sector do leite e dos produtos lácteos. De forma a assegurar a gestão adequada do sistema de restituições à exportação, bem como de reduzir o risco da apresentação de
pedidos especulativos e a ocorrência de perturbações do
sistema no respeitante a determinados produtos lácteos,
afigura-se necessário aumentar a garantia fixada pelo referido regulamento.
O artigo 15.o do Regulamento (CE) n.o 174/1999 estabelece uma diferenciação por zonas de destino para a concessão das restituições à exportação de queijos. A evolução das taxas de restituição para os diversos destinos
permite suprimir algumas zonas. Por motivos de simplificação, importa agrupar determinadas zonas de destino.
Importa, por consequência, alterar o Regulamento (CE)
n.o 174/1999.

(4)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 174/1999 é alterado do seguinte modo:
1. O primeiro parágrafo do artigo 9.o passa a ter a seguinte redacção:
«O montante da garantia referida no n.o 2 do artigo 15.o do
Regulamento (CE) n.o 1291/2000 é igual à percentagem seguinte do montante da restituição fixada para cada código
de produtos e válida no dia da apresentação do pedido de
certificado de exportação:
a) 10 % para os produtos do código NC 0405;
b) 30 % para os produtos do código NC 0402 10;
c) 30 % para os produtos do código NC 0406;
d) 25 % para os outros produtos.».
2. O n.o 3 do artigo 15.o passa a ter a seguinte redacção:
«3. Para efeitos do n.o 1, são definidas as seguintes zonas:
— zona I: códigos de destino 070 e de 091 a 096 (inclusive),
— zona III: código de destino 400,
— zona VI: todos os outros códigos de destino.».
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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
JO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
JO L 20 de 27.1.1999, p. 8.
JO L 127 de 14.5.2002, p. 6.
JO L 148 de 28.6.1968, p. 13.
JO L 206 de 16.8.1996, p. 21.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1167/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa o preço máximo de compra de leite em pó desnatado para o primeiro concurso efectuado
no âmbito do concurso permanente regido pelo Regulamento (CE) n.o 214/2001
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 509/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu artigo
10.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 17.o do Regulamento (CE) n.o 214/2001 da Comissão, de 12 de Janeiro de 2001, que estabelece normas
de execução do Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do
Conselho no referente a medidas de intervenção no mercado do leite em pó desnatado (3) dispõe que, tendo em
conta as propostas recebidas para cada concurso, seja fixado um preço máximo de compra em função do preço
de intervenção aplicável ou seja decidido adjudicar.

(2)

Atendendo às propostas recebidas, é conveniente fixar o
preço máximo de compra no nível referido infra.

(3)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para o primeiro concurso efectuado ao abrigo do Regulamento
(CE) n.o 214/2001 e cujo prazo de apresentação das propostas
terminou em 25 de Junho de 2002, o preço máximo de compra é fixado em 202,44 euros/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 29 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
(3) JO L 37 de 7.2.2001, p. 100.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1168/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que altera o Regulamento (CE) n. 2533/2001 que estabelece, para 2002, as normas de execução relativas aos contingentes pautais dos produtos do sector da carne de bovino originários da Croácia,
da Bósnia-Herzegovina, da antiga República jugoslava da Macedónia e da República Federativa da
Jugoslávia
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

A República Federativa da Jugoslávia procedeu à designação do organismo habilitado para emitir certificados
de autenticidade. É, pois, conveniente alterar o anexo V
do Regulamento (CE) n.o 2533/2001, incluindo nele o
organismo em questão.

(3)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2007/2000 do Conselho, de 18 de Setembro de 2000, que adopta medidas comerciais excepcionais em favor dos países e territórios que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação
da União Europeia, que altera o Regulamento (CE) n.o 2820/98
e que revoga os Regulamentos (CE) n.o 1763/1999 e (CE) n.o 6/
/2000 (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2487/2001 da Comissão (2) e, nomeadamente, o
n.o 2 do seu artigo 4.o e o seu artigo 6.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1254/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector da carne de bovino (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2345/
/2001 da Comissão (4) e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo
32.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2248/2001 do Conselho, de 19 de Novembro de 2001, relativo a certos procedimentos para a aplicação do Acordo de Estabilização e de Associação
entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros,
por um lado, e a República da Croácia, por outro, e para a aplicação do Acordo Provisório entre a Comunidade Europeia e a
República da Croácia (5) e, nomeadamente, o seu artigo 2.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1o
O Regulamento (CE) n.o 2533/2001 é alterado do seguinte modo:
1. O n.o 2 do artigo 4.o passa a ter a seguinte redacção:
«2. A lista constante do anexo V pode ser revista pela Comissão logo que a condição da alínea a) do n.o 1 deixar de
ser satisfeita, quando um organismo emissor não cumprir
uma ou mais das obrigações que lhe incumbem, ou quando
seja designado um novo organismo emissor.».
2. O anexo V é substituído pelo anexo do presente
regulamento.

Considerando o seguinte:
(1)

O n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2533/
/2001 da Comissão (6) prevê a revisão pela Comissão da
lista dos organismos emissores dos certificados de autenticidade, sob certas condições. É adequado alterar essa
disposição, a fim de a harmonizar com as previstas por
outros regulamentos em vigor.

Artigo 2o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
O n.o 2 do artigo 1.o é aplicável a partir de 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 240 de 23.9.2000, p. 1.
JO L 335 de 19.12.2001, p. 9.
JO L 160 de 26.6.1999, p. 21.
JO L 315 de 1.12.2001, p. 29.
JO L 304 de 21.11.2001, p. 1.
JO L 341 de 22.12.2001, p. 19.
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ANEXO
«ANEXO V
Organismos emissores:
— República da Croácia: “Euroinspekt”, Zagreb, Croácia
— Bósnia-Herzegovina:
— Antiga República jugoslava da Macedónia:
— República Federativa da Jugoslávia: “YU Institute for Meat Hygiene and Technology,” Kacanskog 13, Belgrade,
Jugoslávia.»

29.6.2002

29.6.2002
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REGULAMENTO (CE) N.o 1169/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho 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
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(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,

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,
Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o n. 1 do artigo 13. 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.

(2)

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 1052/2002 (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.

(3)

(4)

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

o

o

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.
Os compromissos assumidos em matéria de restituições
que podem ser concedidas à exportação de produtos
agrícolas incorporados em mercadorias não abrangidas
pelo anexo I do Tratado podem ser postas em causa pela
fixação prévia de taxas de restituição elevadas; por consequência, é conveniente tomar medidas para salvaguardar
essas situações, sem prejuízo da conclusão de contratos a
longo prazo; a fixação de uma taxa de restituição específica para a fixação prévia das restituições é uma medida
que permite ir ao encontro destes diferentes objectivos.
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 177 de 15.7.2000, p. 1.
JO L 160 de 18.6.2002, p. 16.

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 1 de Julho 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Junho 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

—

—

2,205

2,205

– 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)

2,897

2,897

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

1,149

1,149

– – Outros casos

2,897

2,897

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

2,173

2,173

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

0,862

0,862

– – Outros casos

2,173

2,173

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

1,149

1,149

– Outras formas (incluindo em natureza)

2,897

2,897

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

2,897

2,897

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

1,149

1,149

– Outros casos

2,897

2,897

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 1170/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos produtos do sector do açúcar exportados sob a
forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o
n.o 5, alínea a), e o n.o 15 do seu artigo 27.o,

ma mercadoria não pode ser superior à restituição
aplicável a esse produto exportado em estado natural.

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

Considerando o seguinte:

(1)

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.o do Regulamento
(CE) n.o 1260/2001, a diferença entre os preços no comércio internacional dos produtos referidos no n.o 1, alíneas a), c), d), f), g) e h) do artigo 1.o desse regulamento
e os preços na Comunidade pode ser coberta por uma
restituição à exportação quando esses produtos forem
exportados sob a forma de mercadorias indicadas no
anexo do referido regulamento. O Regulamento (CE) n.o
1520/2000 da Comissão, de 13 de Julho de 2000, que
estabelece, para certos produtos agrícolas exportados sob
a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do
Tratado, as normas comuns de aplicação relativas à concessão das restituições à exportação e os critérios de fixação do seu montante (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1052/2002 (4),
especificou de entre esses produtos aqueles para os quais
é necessário fixar uma taxa de restituição aplicável por
ocasião da sua exportação sob a forma de mercadorias
indicadas no anexo I do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
(2)

(3)

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

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

o

O n.o 3 do artigo 27.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001, assim como o artigo 11.o do Acordo sobre a agricultura concluído no âmbito das negociações multilaterais do «Uruguay Round», impõe que a restituição
concedida à exportação de um produto incorporado nuJO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
JO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
JO L 177 de 15.7.2000, p. 1.
JO L 160 de 18.6.2002, p. 16.

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

Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 28 de Junho de 2002, que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos
produtos do sector do açúcar exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
Taxas das restituições em EUR/100 kg
Produto

Açúcar branco:

em caso de fixação
prévia das restituições

outros

45,70

45,70
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REGULAMENTO (CE) N.o 1171/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos lacticínios, exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

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

(5)

O Regulamento (CE) n.o 2571/97 da Comissão, de 15 de
Dezembro de 1997, relativo à venda a preço reduzido de
manteiga e à concessão de uma ajuda à nata, à manteiga
e à manteiga concentrada destinadas ao fabrico de produtos de pastelaria, de gelados alimentares e de outros
produtos alimentares (5), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 721/2002 (6), autoriza a entrega de manteiga e nata a preço reduzido às indústrias que fabricam determinadas mercadorias.

(6)

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

(7)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do Conselho, de 15 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado no sector do leite e dos produtos lácteos (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 509/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, pelo n.o 3, do
seu artigo 31.o

Considerando o seguinte:

(1)

Nos termos de n.o 1 do artigo 31.o do Regulamento (CE)
n.o 1255/1999, a diferença entre os preços do comércio
internacional dos produtos referidos nas alíneas a), b), c),
d), e) e g) do artigo 1.o desse regulamento e os preços da
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à exportação; o Regulamento (CE) n.o 1520/2000 da Comissão, de 13 de Julho de 2000, que estabelece, para certos
produtos agrícolas exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado, as normas
comuns de aplicação do regime de concessão de restituições à exportação e os critérios de fixação do seu
montante (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1052/2002 (4), estabeleceu para
quais dos citados produtos se deve uma taxa de restituição aplicável quando da sua exportação, sob a forma de
mercadorias, referidas no anexo do Regulamento (CE) n.o
1255/1999.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
(2)

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

(3)

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

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

JO L 160 de 26.6.1999, p. 48.
JO L 79 de 22.3.2002, p. 15.
JO L 177 de 15.7.2000, p. 1.
JO L 160 de 18.6.2002, p. 16.

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

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de 2002.
(5) JO L 350 de 20.12.1997, p. 3.
(6) JO L 112 de 27.4.2002, p. 4.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

ANEXO
ao regulamento da Comissão, de 28 de Junho de 2002, que fixa as taxas de restituição aplicáveis a certos
lacticínios exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
(Em EUR/100 kg)
Código NC

ex 0402 10 19

Designação das mercadorias

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

ex 0402 21 19

—
71,50

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

ex 0405 10

Taxas de
restituição

81,45
107,80

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

90,00

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

182,25

c) Em caso de exportação de outras mercadorias

175,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 1172/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa os direitos de importação no sector do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1503/96 estabeleceu as normas
de execução do Regulamento (CE) n.o 3072/95 no que
respeita aos direitos de importação no sector do arroz.

(4)

Os direitos de importação são aplicáveis até que entre
em vigor o resultado de uma nova fixação. Esses direitos
permanecem igualmente em vigor se não estiver disponível qualquer cotação para a origem de referência prevista
no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1503/96 no decurso das duas semanas anteriores à fixação periódica seguinte.

(5)

Para permitir o funcionamento normal do regime dos direitos de importação, é conveniente utilizar para o cálculo destes últimos as taxas do mercado verificadas durante
um período de referência.

(6)

A aplicação do Regulamento (CE) n.o 1503/96 conduz à
fixação dos direitos de importação em conformidade
com os anexos do presente regulamento,

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),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1503/96 da Comissão,
de 29 de Julho de 1996, que estabelece as normas de execução
do Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho no que respeita
aos direitos de importação no sector do arroz (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2831/
/98 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95 prevê
que, na importação dos produtos referidos no artigo 1.o
do mencionado regulamento, serão cobradas as taxas
dos direitos da pauta aduaneira comum. Todavia, no que
respeita aos produtos referidos no n.o 2 do mesmo artigo, o direito de importação é igual ao preço de intervenção válido para esses produtos no momento da importação, majorado de uma determinada percentagem
consoante se trate de arroz descascado ou branqueado,
diminuído do preço de importação, desde que esse direito não seja superior à taxa dos direitos da pauta aduaneira comum.
Por força do n.o 3 do artigo 12.o do Regulamento (CE)
n.o 3072/95, os preços de importação CIF são calculados
com base nos preços representativos do produto em
questão no mercado mundial ou no mercado de importação comunitário do produto.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os direitos de importação no sector do arroz referidos nos n.os
1 e 2 do artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95 são fixados no anexo I do presente regulamento com base nos elementos constantes do anexo II.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

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

JO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
JO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
JO L 189 de 30.7.1996, p. 71.
JO L 351 de 29.12.1998, p. 25.
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ANEXO I
Direitos de importação aplicáveis ao arroz e às trincas
(em EUR/t)
Direitos de importação (5)
Código NC

Países terceiros
(excepto ACP e
Bangladesh) (3)

ACP
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
Índia
e Paquistão (6)

14,00

14,00

Egipto (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) No que se refere às importações de arroz, originário dos Estados ACP, o direito de importação é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos (CE) n.o
1706/98 do Conselho (JO L 215 de 1.8.1998, p. 12) e (CE) n.o 2603/97 da Comissão (JO L 351 de 23.12.1997, p. 22), alterado.
2
( ) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 1706/98, os direitos de importação não são aplicados aos produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do
Pacífico (ACP) e importados directamente para o departamento ultramarino da Reunião.
(3) O direito de importação de arroz para o departamento ultramarino da Reunião é definido no n.o 3, do artigo 11.o, do Regulamento (CE) n.o 3072/95.
(4) No que se refere às importações de arroz, à excepção das trincas de arroz (código NC 1006 40 00), originário do Bangladesh, o direito de importação é aplicável no âmbito
do regime definido pelos Regulamentos n.o 3491/90 do Conselho (JO L 337 de 4.12.1990, p. 1) e (CEE) n.o 862/91 da Comissão (JO L 88 de 9.4.1991, p. 7), alterado.
5) A importação de produtos originários dos países e territórios ultramarinos (PTU) está isenta de direitos de importação, em conformidade com o n.o 1 do artigo 101.o da
(
Decisão 91/482/CEE do Conselho (JO L 263 de 19.9.1991, p. 1), alterada.
(6) Em relação ao arroz descascado da variedade Basmati de origem indiana e paquistanesa, redução de 250 EUR/t [artigo 4.oA do Regulamento (CE) n.o 1503/96, alterado].
(7) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum.
(8) No que se refere às importações de arroz, originário e proveniente do Egipto, o direito de importação é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos (CE) n.o
2184/96 do Conselho (JO L 292 de 15.11.1996, p. 1) e (CE) n.o 196/97 da Comissão (JO L 31 de 1.2.1997, p. 53).
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ANEXO II
Cálculo dos direitos de importação no sector do arroz

Tipo Indica

Tipo Japónica

Paddy

Trincas
Descascado

Branqueado

Descascado

Branqueado

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Preço CIF ARAG (EUR/t)

—

208,77

249,98

272,29

266,16

—

b) Preço FOB (EUR/t)

—

—

—

241,75

235,62

—

c) Fretes marítimos (EUR/t)

—

—

—

30,54

30,54

—

d) Origem

—

USDA e
operadores

USDA e
operadores

Operadores

Operadores

—

1. Direito de importação (EUR/t)
2. Elementos de cálculo:

(1) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1173/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
relativo às propostas apresentadas para a exportação de arroz branqueado de grãos longos com
destino a certos países terceiros no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE)
n.o 2010/2001
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

indicado que se proceda à fixação de uma restituição
máxima.

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, relativo à organização comum do
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 n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Pelo Regulamento (CE) n.o 2010/2001 da Comissão (3),
foi aberto um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz.
Nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 584/
/75 da Comissão (4), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 299/95 (5), com base nas
propostas apresentadas, segundo o processo previsto no
artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, a
Comissão pode decidir não dar seguimento ao concurso.
Tendo em conta, nomeadamente, os critérios previstos
no artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, não é

(4)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Não é dado seguimento às propostas apresentadas de 21 a 27
de Junho de 2002 no âmbito do concurso para a determinação
da restituição à exportação de arroz branqueado de grãos longos com destino a certos países terceiros, referido no
Regulamento (CE) n.o 2010/2001.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 29 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
JO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
JO L 272 de 13.10.2001, p. 19.
JO L 61 de 7.3.1975, p. 25.
JO L 35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1174/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa a subvenção máxima à expedição de arroz descascado de grãos longos com destino à ilha
da Reunião, no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 2011/2001
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Para essa fixação, devem ser tomados em conta, nomeadamente, os critérios previstos nos artigos 2.o e 3.o do
Regulamento (CEE) n.o 2692/89. O concurso é atribuído
ao(s) proponente(s) cuja(s) oferta(s) se situe(m) ao nível
da subvenção máxima ou a um nível inferior.

(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 (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 n.o 1 do seu artigo 10.o,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2692/89 da Comissão, de 6 de Setembro de 1989, que estabelece as regras de
execução relativas às expedições de arroz para a ilha da Reunião (3), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1453/1999 (4), e,
nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 9.o,
Considerando o seguinte:
5

(1)

O Regulamento (CE) n. 2011/2001 da Comissão ( )
abriu um concurso para a determinação da subvenção à
expedição de arroz com destino à ilha da Reunião.

(2)

Nos termos do artigo 9.o do Regulamento (CEE) n.o
2692/89, a Comissão pode, com base nas propostas
apresentadas e segundo o processo previsto no artigo
22.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, decidir a fixação
de uma subvenção máxima.

o

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
É fixada uma subvenção máxima à expedição de arroz descascado de grãos longos do código NC 1006 20 98 com destino à
ilha da Reunião, com base nas propostas apresentadas de 24 a
27 de Junho de 2002, em 319,00 euros/t, no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 2011/2001.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 29 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 329 de 30.12.1995, p. 18.
JO L 62 de 5.3.2002, p. 27.
JO L 261 de 7.9.1989, p. 8.
JO L 167 de 2.7.1999, p. 19.
JO L 272 de 13.10.2001, p. 21.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1175/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que fixa o preço do mercado mundial do algodão não descaroçado
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

(2)

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

(3)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O preço do mercado mundial do algodão não descaroçado, referido no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1051/2001, é fixado em 22,352 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 148 de 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 de 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 de 3.8.2001, p. 10.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1176/2002 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que estabelece as normas especiais aplicáveis à exportação para a Estónia de determinadas frutas e
produtos hortícolas, bem como de produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas e
altera os Regulamentos (CE) n.o 1961/2001 e (CE) n.o 1429/95
terceiros, a Estónia comprometeu-se a velar por que
apenas sejam admitidos para importação neste país os
produtos em causa que não tenham beneficiado de restituições e directamente provenientes da Comunidade.

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 2 do seu
artigo 31.o e o n.o 11 do seu artigo 35.o,

(4)

A fim de permitir este controlo pelas autoridades estonianas, é conveniente prever a obrigação de apresentar a
estas autoridades, aquando da importação dos produtos
em causa, por um lado, uma cópia autenticada de um
certificado de exportação com as indicações específicas
que garantam que os produtos nele indicados não beneficiaram de uma restituição à exportação e, por outro,
uma cópia autenticada da declaração de exportação com
a indicação obrigatória de determinados dados referentes
ao certificado de exportação. As normas deste regime de
certificados devem ser complementares ou derrogatórias
do disposto no Regulamento (CE) n.o 1291/2000 da
Comissão, de 9 de Junho de 2000, que estabelece
normas comuns de execução do regime de certificados
de importação, de exportação e de prefixação para os
produtos agrícolas (8), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 2299/2001.

(5)

Além disso, há que ter em conta esse regime especial na
aplicação das disposições supracitadas do Regulamento
(CE) n.o 800/1999, para que os exportadores não
tenham de suportar encargos financeiros desnecessários
nas suas transacções comerciais com os países terceiros.
Para o efeito, convém não ter em conta a não fixação de
uma restituição à exportação para a Estónia aquando da
determinação da taxa mais baixa da restituição. Por
conseguinte, é necessário alterar em conformidade as
normas de execução das restituições à exportação
fixadas pelo Regulamento (CE) n.o 1961/2001 da
Comissão (9), para as frutas e os produtos hortícolas e
pelo Regulamento (CE) n.o 1429/95 da Comissão (10),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1962/2001 (11), para os produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas.

(6)

Por último, é necessário atenuar as consequências das
concessões supracitadas na utilização dos certificados
emitidos antes da entrada em vigor do presente regulamento com vista à concessão de uma restituição à
exportação para a Estónia e para as quais as operações
de importação neste país terceiros não possam ter sido
concluídas antes de 1 de Julho de 2002. Convém
permitir a anulação destes certificados e o reembolso, na
proporção das quantidades não utilizadas, da garantia
correspondente.

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2201/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector dos produtos transformados à
base de frutas e produtos hortícolas (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 453/2002 da
Comissão (4), e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 11.o, o n.o
8 do seu artigo 16.o e o n.o 5 do seu artigo 17.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

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

O Regulamento (CE) n.o 800/1999 da Comissão, de 15
de Abril de 1999, que estabelece regras comuns de
execução do regime das restituições à exportação para os
produtos agrícolas, (5) com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 2299/2001 (6), prevê no
seu artigo 3.o que o direito à restituição é adquirido,
aquando da importação num país terceiro determinado,
sempre que seja aplicável uma taxa de restituição diferenciada para esse país terceiro. Os artigos 14.o a 16.o do
referido regulamento precisam as condições para o pagamento da restituição em caso de restituição diferenciada,
nomeadamente os documentos a fornecer a título de
comprovativo da chegada das mercadorias ao destino.
O Regulamento (CE) n.o 1148/2002 do Conselho (7),
prevê concessões na forma de contingentes pautais
comunitários para certos produtos agrícolas, bem como
a adaptação autónoma e transitória de determinadas
concessões agrícolas estabelecidas no Acordo Europeu
com a Estónia. A supressão, a partir de 1 de Julho de
2002, das restituições à exportação para este país
terceiro relativamente aos produtos comunitários abrangidos pelas organizações comuns de mercado das frutas
e produtos hortícolas, bem como dos produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas, constitui
uma das concessões previstas.
Para evitar que esta concessão dê lugar à aplicação dos
artigos 14.o a 16.o supracitados do Regulamento (CE) n.o
800/1999 aquando da concessão de restituições à exportação dos produtos em causa para outros países
JO L 297 de 21.11.1996, p. 1.
JO L 84 de 28.3.2002, p. 1.
JO L 297 de 21.11.1996, p. 29.
JO L 72 de 14.3.2002, p. 9.
JO L 102 de 17.4.1999, p. 11.
JO L 308 de 27.11.2001, p. 19.
Ver página 11 do presente Jornal Oficial.

(8) JO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
(9) JO L 268 de 9.10.2001, p. 8.
(10) JO L 141 de 24.6.1995, p. 28.
(11) JO L 268 de 9.10.2001, p. 19.
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(7)

A determinação precisa dos produtos correspondentes
necessita de um recurso à nomenclatura dos produtos
agrícolas para as restituições à exportação estabelecida
pelo Regulamento (CE) n.o 3847/87 da Comissão (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1007/2002 (2).

(8)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer da reunião conjunta dos
Comités de Gestão das frutas e produtos hortícolas e dos
produtos transformados à base de frutas e produtos
hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

29.6.2002

2.
Da casa 22 dos certificados constará uma das seguintes
menções:
— Sin restitución por exportación
— Uden eksportrestitution
— Ohne Ausfuhrerstattung
— Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή
— No export refund
— Sans restitution à l'exportation
— Senza restituzione all'esportazione
— Zonder uitvoerrestitutie
— Sem restituição à exportação
— Ilman vientitukea
— Utan exportbidrag.

Artigo 1.o

3.
O certificado apenas é válido para os produtos e as
quantidades nele indicados.

As exportações para a Estónia dos produtos visados no anexo I
estão sujeitas à apresentação às autoridades estonianas competentes, para cada envio:

4.
Os certificados emitidos em conformidade com o
presente regulamento obrigam a exportar para o destino indicado na casa 7.

a) de uma cópia autenticada do certificado de exportação, a
seguir denominado «certificado», emitido em conformidade
com o Regulamento (CE) n.o 1291/2000 sob reserva do
disposto no artigo 2.o do presente regulamento; e

5.
Mediante solicitação do interessado, é emitida uma cópia
autenticada do certificado imputado.

b) de uma cópia devidamente visada da declaração de exportação que inclua, na casa 44, uma referência ao número de
série do certificado correspondente.

7.
Em derrogação do n.o 2 do artigo 15.o do Regulamento
(CE) n.o 1291/2000, a emissão de um certificado não está
sujeita à constituição de uma garantia.

Estas exportações não beneficiam de qualquer restituição. Não
podem, igualmente, ter sido objecto de uma exportação prévia
para outro país terceiro.

Artigo 3.o

Artigo 2.o
1.

Dos pedidos de certificado e dos certificados constará:

a) Na casa 7, a menção «Estónia», devendo a menção «sim»
desta casa ser assinalada com uma cruz;
b) Na
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

casa 20, uma das seguintes indicações:
Exportación a Estonia. Reglamento (CE) no 1148/2002
Udførsel til Estland. Forordning (EF) nr. 1148/2002
Ausfuhr nach Estland. Verordnung (EG) Nr. 1148/2002
Εξαγωγή στην Εσθονία. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1148/2002
Export to Estonia. Council Regulation (EC) No 1148/
/2002
Exportation en Estonie. Règlement (CE) no 1148/2002
Esportazione in Estonia. Regolamento (CE) n. 1148/
/2002
Uitvoer naar Estland. Verordening (EG) nr. 1148/2002
Exportação para a Estónia. Regulamento (CE) n.o 1148/
/2002
Vienti Viroon. Asetus (EY) N:o 1148/2002
Export till Estland. Förordning (EG) nr 1148/2002

e o código do produto de acordo com a nomenclatura do
Regulamento (CEE) n.o 3846/87.
(1) JO L 366 de 24.12.1987, p. 1.
(2) JO L 153 de 13.6.2002, p. 8.

6.

O prazo de validade dos certificados é de três meses.

Os Estados-Membros comunicam à Comissão, antes do dia 10
de cada mês, o número de certificados emitidos no decurso do
mês precedente e as quantidades de produtos correspondentes,
discriminadas por código segundo a nomenclatura do Regulamento (CEE) n.o 3846/87.
Artigo 4.o
Os certificados de exportação emitidos antes da entrada em
vigor do presente regulamento, com vista à concessão de uma
restituição a título do n.o 6 do artigo 35.o do Regulamento (CE)
n.o 2200/96 ou do n.o 4 do artigo 16.o do Regulamento (CE)
n.o 2201/96, para um dos produtos visados no anexo e que
mencionem o destino «Estónia» na casa 7 serão anulados, a
pedido do interessado apresentado o mais tardar um mês após
o termo do prazo de validade do referido certificado, sendo os
montantes da garantia liberados na proporção das quantidades
não utilizadas.
Artigo 5.o
1.
No Regulamento (CE) n.o 1961/2001, é aditado um
artigo 7.oA com a seguinte redacção:
«Artigo 7.oA
1.
Se a diferenciação da restituição consistir apenas na
não fixação de uma restituição para a Estónia, e em derrogação do artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999,
não é exigida prova do cumprimento das formalidades
aduaneiras de importação para o pagamento da restituição
relativa aos produtos dos códigos NC ex 0802, ex 0805 e
ex 0806.
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2.
A não fixação de uma restituição para os produtos
dos códigos NC ex 0802, ex 0805 e ex 0806 destinados à
Estónia não será tida em conta para efeitos da determinação da taxa mais baixa da restituição, na acepção do n.o
2 do artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999.»
2.
No Regulamento (CE) n.o 1429/95, é aditado um artigo
7.oA com a seguinte redacção:
«Artigo 7.oA
1.
Se a diferenciação da restituição consistir apenas na
não fixação de uma restituição para a Estónia, e em derrogação do artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999 da
Comissão (*), não é exigida prova do cumprimento das
formalidades aduaneiras de importação para o pagamento
da restituição relativa aos produtos dos códigos NC
ex 2008 e ex 2009.
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2.
A não fixação de uma restituição para os produtos
dos códigos NC ex 2008 e ex 2009 destinados à Estónia
não será tida em conta para efeitos da determinação da taxa
mais baixa da restituição, na acepção do n.o 2 do artigo
18.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999.
(*) JO L 102 de 17.4.1999, p. 11.».
Artigo 6.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de 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 28 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
Lista das frutas e produtos hortícolas e dos produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas que
não beneficiam de qualquer restituição à exportação quando são exportados para a Estónia
Sem prejuízo das regras de interpretação da Nomenclatura Combinada, considera-se que o enunciado da designação das
mercadorias tem apenas valor indicativo. O domínio de aplicação da obrigação prevista no artigo 1.o do presente
regulamento é determinado, no âmbito do presente anexo, pelo alcance dos códigos NC tal como existem aquando da
adopção do presente regulamento. Nos casos em que a menção «ex» se encontra antes do código NC, o campo de
aplicação da obrigação prevista no artigo 1.o do presente regulamento é determinado simultaneamente pelo alcance do
código NC e pelo alcance do código na acepção do Regulamento (CEE) n.o 3846/87.
Código NC

ex 0802 12

Designação dos produtos

Código
[Regulamento (CEE) n.o 3846/87]

Amêndoas doces, sem casca

0802 12 90 9000

0802 21 00
0802 22 00

Avelãs (Corylus spp.)

0802 21 00 9000
0802 22 00 9000

0802 31 00

Nozes, com casca

0802 31 00 9000

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

Laranjas

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

ex 0805 50 10

Limões

0805 50 10 9100

ex 0806 10 10

Uvas frescas de mesa

0806 10 10 9100

ex 2008 19 19
ex 2008 19 99

Avelãs, preparadas ou em conserva

2008 19 19 9100
2008 19 99 9100

ex 2009 11 99
ex 2009 12 00
ex 2009 19 98

Sumos de laranja

2009 11 99 9110
2009 11 99 9150
2009 12 00 9111
2009 19 98 9112
2009 19 98 9150
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que exclui do financiamento comunitário determinadas despesas efectuadas pelos Estados-Membros
a título do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), secção Garantia
[notificada com o número C(2002) 2263]
(Apenas fazem fé os textos em línguas espanhola, alemã, grega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa,
portuguesa, finlandesa e sueca)

(2002/523/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

missão procederá às verificações necessárias, comunicará
aos Estados-Membros os resultados das mesmas, tomará
conhecimento das observações por eles emitidas, convocará debates bilaterais para chegar a um acordo com os
Estados-Membros em causa e comunicará formalmente
as suas conclusões a esses Estados-Membros, fazendo referência à Decisão 94/442/CE da Comissão, de 1 de Julho de 1994, relativa à criação de um processo de conciliação no quadro do apuramento das contas do FEOGA,
secção Garantia (6), com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2001/535/CE (7).

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 729/70 do Conselho,
de 21 de Abril de 1970, relativo ao financiamento da política
agrícola comum (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1287/95 (2), e, nomeadamente, o n.o 2,
alínea c), do seu artigo 5.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo ao financiamento da política agrícola comum (3), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo
7.o,

(3)

Os Estados-Membros tiveram a possibilidade de pedir a
abertura de um processo de conciliação. Em certos casos
essa possibilidade foi utilizada e o relatório emitido foi
examinado pela Comissão.

(4)

Os artigos 2.o e 3.o do Regulamento (CEE) n.o 729/70 e o
artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 dispõem
que apenas podem ser financiadas as restituições à exportação para países terceiros e as intervenções destinadas à regularização dos mercados agrícolas, respectivamente concedidas ou empreendidas segundo as regras
comunitárias no âmbito da organização comum dos
mercados agrícolas.

(5)

As verificações efectuadas, os resultados das discussões
bilaterais e os processos de conciliação revelaram que
uma parte das despesas declaradas pelos Estados-Membros não satisfaz essas condições, pelo que não pode ser
financiada pelo FEOGA, secção Garantia.

Após consulta do Comité do Fundo,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

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

O n.o 2, alínea c), do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o
729/70 e o n.o 4 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o
1258/1999 determinam que a Comissão decidirá das
despesas a excluir do financiamento comunitário quando
concluir que as mesmas não foram efectuadas nos termos das regras comunitárias.
Os referidos artigos dos Regulamentos (CEE) n.o 729/70
e (CE) n.o 1258/1999, bem como os n.os 1 e 2 do artigo
8.o do Regulamento (CE) n.o 1663/95 da Comissão de 7
de Julho de 1995, que estabelece as regras de execução
do Regulamento (CEE) n.o 729/70 no que respeita ao
processo de apuramento das contas do FEOGA, secção
Garantia (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 2025/2001 (5), dispõem que a CoJO L 94 de 28.4.1970, p. 13.
JO L 125 de 8.6.1995, p. 1.
JO L 160 de 26.6.1999, p. 103.
JO L 158 de 8.7.1995, p. 6.
JO L 274 de 17.10.2001, p. 3.

(6) JO L 182 de 16.7.1994, p. 45.
(7) JO L 193 de 17.7.2001, p. 25.
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(6)

Do anexo da presente decisão constam os montantes
não reconhecidos a cargo do FEOGA, secção Garantia,
que não dizem respeito às despesas efectuadas antes dos
vinte e quatro meses que precederam a comunicação escrita dos resultados das verificações aos Estados-Membros, pela Comissão.

(7)

Para os casos abrangidos pela presente decisão, o cálculo
dos montantes a excluir por não conformidade com as
regras comunitárias foi comunicado pela Comissão aos
Estados-Membros no âmbito de um relatório de síntese
nessa matéria.

(8)

A presente decisão não prejudica as consequências financeiras que a Comissão possa tirar de acórdãos do Tribunal de Justiça relativos aos processos pendentes em 31
de Outubro de 2001 e respeitantes a matérias por esta
abrangidas,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

29.6.2002

secção Garantia, são excluídas do financiamento comunitário
pela presente decisão por não estarem em conformidade com
as regras comunitárias.

Artigo 2.o
O Reino da Bélgica, a República Federal da Alemanha, a República Helénica, o Reino de Espanha, a República Francesa, a Irlanda, a República Italiana, o Grão-Ducado do Luxemburgo, o
Reino dos Países Baixos, a República Portuguesa, a República
da Finlândia, e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do
Norte são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2002.

Artigo 1.o

Pela Comissão

As despesas dos organismos pagadores aprovados dos Estados-Membros, indicadas no anexo, declaradas a título do FEOGA,

Franz FISCHLER

Membro da Comissão

29.6.2002

ANEXO

Correcções totais

Rubrica
orçamental

Prémios «animais»

BE

Vários

Desenvolvimento rural

BE

Auditoria financeira

BE

0,00

– 2 102 656,97

2000

– 115 003,00

0,00

– 115 003,00

– 23 700,00

– 23 700,00

0,00

– 2 241 359,97

– 23 700,00

– 2 217 659,97

0,00

– 111 504,13

111 504,13

0,00

– 111 504,13

111 504,13

Animais bovinos — sistema de controlo inadequado

euros

– 2 102 656,97

5011

Controlos inadequados — Valónia

euros

Vários

Incumprimento dos prazos de pagamento

euros

3700

Correcção efectuada duas vezes

euros
Total DE

Deduções já
efectuadas

1997-1999
2000

1999

Desenvolvimento rural

ES

5011/405

Sistema de controlo inadequado — todo o país

euros

– 37 244,00

0,00

– 37 244,00

1999-2000

Desenvolvimento rural

ES

5011

Dados inconciliáveis não explicados — Catalunha e Ilhas Canárias

euros

– 64 988,00

0,00

– 64 988,00

1998

Desenvolvimento rural

ES

5011

Dados inconciliáveis não explicados — País Basco

euros

– 3 625,00

0,00

– 3 625,00

1999

Desenvolvimento rural

ES

5012/4072 Sistema de controlo inadequado — todo o país

euros

– 1 043 723,00

0,00

– 1 043 723,00

1999-2000

Desenvolvimento rural

ES

5011/405

Qualidade deficiente dos controlos administrativos e no local — Galiza

euros

– 22 631,00

0,00

– 22 631,00

1998-2000

Desenvolvimento rural

ES

5011/405

Qualidade deficiente dos controlos no local

euros

– 433 752,00

0,00

– 433 752,00

1998-2000

Desenvolvimento rural

ES

5011/405

Controlos inadequados — Castilla La Mancha

euros

– 776 378,00

0,00

– 776 378,00

1998-2000

Desenvolvimento rural

ES

5012/4072 Correcção forfetária — Castilla La Mancha

euros

– 394 229,00

0,00

– 394 229,00

1998-2000

Desenvolvimento rural

ES

5011/405

Correcção forfetária — Castilla Leon

euros

– 258 010,00

0,00

– 258 010,00

1998-2000

Desenvolvimento rural

ES

5012/4072 Correcção forfetária — Castilla Leon

euros

– 708 920,00

0,00

– 708 920,00

1998-2000

Auditoria financeira

ES

euros

– 4 913 630,00

– 4 913 630,00

0,00

– 8 657 130,00

– 4 913 630,00

– 3 743 500,00

Vários

Incumprimento dos prazos de pagamento
Total ES

2000

Prémios «animais»

FR

Vários

Animais bovinos — sistema de controlo inadequado — Martinica

euros

– 134 588,00

0,00

– 134 588,00

1999-2000

Prémios «animais»

FR

Vários

Animais bovinos — sistema de controlo inadequado — Guadalupe

euros

– 2 593 230,00

0,00

– 2 593 230,00

1999-2000

Auditoria financeira

FR

Vários

Incumprimento dos prazos de pagamento

euros
Total FR

– 842 942,00

– 842 942,00

0,00

– 3 570 760,00

– 842 942,00

– 2 727 818,00

2000

GB

2125

Tratamento incorrecto dos erros identificados

euros

– 14 917,66

0,00

– 14 917,66

1999

Auditoria financeira

GB

Vários

Incumprimento dos prazos de pagamento

euros

– 483 379,59

– 483 379,59

0,00

2000

– 498 297,26

– 483 379,59

– 14 917,66
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Prémios «animais»

Total GB
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DE

Exercício

Despesas a excluir
do financiamento

Total BE
Auditoria financeira

Consequências
financeiras da
presente decisão

Moeda

Motivo

PT

Estado-Membro

Sector

Estado-Membro

Rubrica
orçamental

Motivo

Moeda

Despesas a excluir
do financiamento

Deduções já
efectuadas

Consequências
financeiras da
presente decisão

Exercício

1998-1999

GR

5010

Sistema de controlo inadequado

euros

– 1 703 199,00

0,00

– 1 703 199,00

Auditoria financeira

GR

Vários

Incumprimento dos prazos de pagamento

euros

– 306 956,00

– 306 956,00

0,00

– 2 010 155,00

– 306 956,00

– 1 703 199,00

Total GR

2000
PT

Desenvolvimento rural

Prémios «animais»

IE

2125

SIGC — montantes não recuperados na sequência de erros administrativos

euros

– 129 305,05

0,00

– 129 305,05

1998-1999

Medidas florestais

IE

5012

Financiamento não elegível (Coillte Teoranta) — n. 2, alínea b), do artigo
2.o do Regulamento (CEE) n.o 2080/92

euros

– 3 571 898,00

0,00

3 571 898,00

1999

Auditoria financeira

IE

Vários

Incumprimento dos prazos de pagamento

euros

– 213 072,00

– 213 072,00

0,00

2000

– 3 914 275,05

– 213 072,00

– 3 701 203,05

– 4 709 428,28

0,00

– 4 709 428,28

0,00

– 4 085 724,85

o

Total IE
IT

1515

Não respeito do n.o 3 do artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 1169/1997

euros

Armazenagém pública

IT

1622

Existências em falta vendidas sem crédito ao FEOGA

euros

– 4 085 724,85

Matérias gordas

IT

1210

Inspecções e controlos da contabilidade dos lagares inadequados

euros

– 22 678 386,33

Auditoria financeira

IT

Vários

Incumprimento dos prazos de pagamento

euros
Total IT

Prémios «animais»

LU

Vários

Animais bovinos — sistemas de controlo inadequados

euros
Total LU

Auditoria financeira

NL

1050

Incumprimento dos prazos de pagamento

– 8 572 333,00
– 40 045 872,46

euros
Total NL

0,00 – 22 678 386,33
– 8 572 333,00

0,00

1999-2000
1998
1997-1999
2000

– 8 572 333,00 – 31 473 539,46

– 398 104,45

0,00

– 398 104,45

– 398 104,45

0,00

– 398 104,45

– 25 371,00

– 25 371,00

0,00

– 25 371,00

– 25 371,00

0,00

1999/2000

2000

Fruta e prod. hortícolas

PT

1515

Não respeito do n.o 3 do artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 1169/1997

euros

– 75 894,66

0,00

– 75 894,66

1998-2000

Prémios «animais»

PT

Vários

Sistema de controlo inadequado — prémio vaca em aleitamento e prémio
especial carne de bovino

euros

– 4 373 390,14

0,00

– 4 373 390,14

1999-2000

Auditoria financeira

PT

Vários

Incrumprimento dos prazos de pagamento

euros
Total PT

Cultures arvenses

FIN

Vários

Controlos no local inadequados

euros
Total FIN
Total Geral

– 847 099,00

– 859 409,00

12 310,00

– 5 296 383,80

– 859 409,00

– 4 436 974,80

– 234 169,81

0,00

– 234 169,81

– 234 169,81

0,00

– 234 169,81

2000
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Fruta e prod. hortícolas
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Sector

1999-2000

– 66 891 878,80 – 16 352 296,72 – 50 539 582,07

29.6.2002

29.6.2002
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 2002
que exclui do financiamento comunitário de determinadas despesas efectuadas pelos Estados-Membros a título do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), secção Garantia
[notificada com o número C(2002) 2281]
(Apenas fazem fé os textos em línguas francesa, grega, inglesa, italiana, portuguesa, neerlandesa e sueca)

(2002/524/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Julho de 1994, relativa à criação de um processo de conciliação no quadro do apuramento das contas do FEOGA, secção Garantia (6), com a última redacção que lhe
foi dada pela Decisão (CE) 2001/649/CE (7).

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 729/70 do Conselho,
de 21 de Abril de 1970, relativo ao financiamento da política
agrícola comum (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1287/95 (2), e, nomeadamente, o n.o 2,
alínea c), do seu artigo 5.o,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo ao financiamento da política agrícola comum (3), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo
7.o,

(3)

Os Estados-Membros tiveram a possibilidade de pedir a
abertura de um processo de conciliação. Em certos casos
essa possibilidade foi utilizada e o relatório emitido foi
examinado pela Comissão.

(4)

Os artigos 2.o e 3.o do Regulamento (CEE) n.o 729/70 e o
artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 dispõem
que apenas podem ser financiadas as restituições à exportação para países terceiros e as intervenções destinadas à regularização dos mercados agrícolas, respectivamente concedidas ou empreendidas segundo as regras
comunitárias no âmbito da organização comum dos
mercados agrícolas.

(5)

As verificações efectuadas, os resultados das discussões
bilaterais e os processos de conciliação revelaram que
uma parte das despesas declaradas pelos Estados-Membros não satisfaz essas condições, pelo que não pode ser
financiada pelo FEOGA, secção Garantia.

(6)

Do anexo da presente decisão constam os montantes
não reconhecidos a cargo do FEOGA, secção Garantia,
que não dizem respeito às despesas efectuadas antes dos
vinte e quatro meses que precederam a comunicação escrita dos resultados das verificações aos Estados-Membros, pela Comissão.

(7)

Para os casos abrangidos pela presente decisão, o cálculo
dos montantes a excluir por não conformidade com as
regras comunitárias foi comunicado pela Comissão aos
Estados-Membros no âmbito de um relatório de síntese
nessa matéria.

(8)

A presente decisão não prejudica as consequências financeiras que a Comissão possa tirar de acórdãos do Tribunal de Justiça relativos aos processos pendentes em 31
de Outubro de 2001 e respeitantes a matérias por esta
abrangidas,

Após consulta do Comité do Fundo,

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

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

O n.o 2, alínea c), do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o
729/70 e o n.o 4 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o
1258/1999 determinam que a Comissão decidirá das
despesas a excluir do financiamento comunitário quando
concluir que as mesmas não foram efectuadas nos termos das regras comunitárias.
Os referidos artigos dos regulamentos (CEE) n.o 729/70 e
(CE) n.o 1258/2001, bem como os n.os 1 e 2 do artigo
8.o do Regulamento (CE) n.o 1663/95 da Comissão, de 7
de Julho de 1995, que estabelece as regras de execução
do Regulamento (CEE) n.o 729/70 no que respeita ao
processo de apuramento das contas do FEOGA, secção
Garantia (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 2025/2001 (5), dispõem que a Comissão procederá às verificações necessárias, comunicará
aos Estados-Membros os resultados das mesmas, tomará
conhecimento das observações por eles emitidas, convocará debates bilaterais para chegar a um acordo com os
Estados-Membros em causa e comunicará formalmente
as suas conclusões a esses Estados-Membros, fazendo referência à Decisão 94/442/CE da Comissão, de 1 de
JO L 94 de 28.4.1970, p. 13.
JO L 125 de 8.6.1995, p. 1.
JO L 160 de 26.6.1999, p. 103.
JO L 158 de 8.7.1995, p. 6.
JO L 274 de 17.10.2001, p. 3.

(6) JO L 182 de 16.7.1994, p. 45.
(7) JO L 193 de 17.7.2001, p. 25.
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ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
As despesas dos organismos pagadores aprovados dos Estados-Membros, indicadas no anexo, declaradas a
título do FEOGA, secção Garantia, são excluídas do financiamento comunitário pela presente decisão por
não estarem em conformidade com as regras comunitárias.
Artigo 2.o
O Reino da Bélgica, a República Helénica, a República Francesa, a República Italiana, o Reino dos Países
Baixos, a República Portuguesa, o Reino da Suécia, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

29.6.2002

ANEXO

Correcções totais

Auditoria financeira

Estado-Membro

Número
orçamental

BE

B1-4

Moeda
nacional

Motivo

Erros administrativos

EUR
Total BE

Despesas a excluír do
financiamento

Deduções já
efectuadas

Consequências
financeiras desta
decisão

– 21 194,89

– 21 194,89

0,00

– 21 194,89

– 21 194,89

0,00

Exercício
financeiro

2000

FR

2071

Anulação da Decisão 98/358/CE pelo Tribunal de Justiça

EUR

17 438 194,58

0,00

17 438 194,58

1994

Armazenagem pública

FR

3201

Correcção forfetária 5 % Martinica, Guadalupe — Controlos
insuficientes

EUR

– 336 700,63

0,00

– 336 700,63

1999-2000

Armazenagem pública

FR

3201

Correcção forfetária 5 % Martinica, Guadalupe — Controlos
insuficientes

EUR

– 403 069,49

0,00

– 403 069,49

1999-2000

Armazenagem pública

FR

3200

Não respeito do procedimento contraditório para as amostras

EUR

– 89 487,57

0,00

– 89 487,57

1998

Auditoria financeira

FR

B1-4

«Sobredeclaração» das despesas relativas ao desenvolvimento
rural

EUR

– 316 674,26

0,00

– 316 674,26

2000

EUR

16 292 262,63

0,00

16 292 262,63

EUR

– 103 513 610,00

– 30 217 589,00

– 73 296 021,00

EUR

– 103 513 610,00

– 30 217 589,00

– 73 296 021,00

Culturas arvenses

GR

vários

Correcções forfetárias por insuficiências dos controlos-essenciais
Total GR

1996-1999

Fruta e produtos hortícolas

IT

1512

Produtos não elegíveis — não respeito dos Regulamentos (CE)
n.o 1558/91 e CE) n.o 504/97

EUR

– 10 448 798,00

0,00

– 10 448 798,00

1997-1998

Fruta e produtos hortícolas

IT

1512

Correcção forfetária devido a controlos insuficientes das existências-Emilia-Romagna

EUR

– 1 805 018,00

0,00

– 1 805 018,00

1997-1998

Fruta e produtos hortícolas

IT

1511

Não respeito do Regulamento (CE) n.o 504/97, artigo 1.o n.o 4

EUR

– 1 145 024,02

0,00

– 1 145 024,02

1998

EUR

– 13 398 840,02

0,00

– 13 398 840,02

EUR

– 20 291 540,00

0,00

– 20 291 540,00

EUR

– 20 291 540,00

0,00

– 20 291 540,00

Total IT
Prémios «animal»

NL

2320

Correcções forfetárias e calculadas
Total NL

1997-1998

PT

2220

Correcção forfetária 2 % para 1996-1998

EUR

– 741 444,18

0,00

– 741 444,18

1998

Prémios «animal»

PT

2221

Correcção forfetária 2 % para 1996/1998

EUR

– 60 808,04

0,00

– 60 808,04

1998

Auditoria financeira

PT

4000-4999

EUR

– 249 967,00

0,00

– 249 967,00

2000

EUR

– 1 052 219,22

0,00

– 1 052 219,22

Total PT
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Prémios «animal»

Erros administrativos

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Leite e produtos lácteos

Total FR

PT

Sector

Culturas arvenses

Estado-Membro

Número
orçamental

SE

1041-1062

Moeda
nacional

Motivo

Não respeito dos Regulamentos (CE) n.o 1765/92, art. 15.o e (CE)
n.o 805/68 artigo 30.o — imposições legais
Total SE

Despesas a excluír do
financiamento

Deduções já
efectuadas

Consequências
financeiras desta
decisão

– 18 555 850,00

0,00

– 18 555 850,00

SEK

– 18 555 850,00

0,00

– 18 555 850,00

– 4 827 612,00

0,00

– 4 827 612,00

2000

Prémios «animal»

UK

2126

Correcção forfetária

GBP

Auditoria financeira

UK

vários

Insuficiências nos tratamentos dos processos — IBEA, NAWAD

GBP

– 174 862,22

0,00

– 174 862,22

2000

Auditoria financeira

UK

B1-4

«Sobredeclaração» das despesas relativas ao desenvolvimento
rural

GBP

– 6 466 505,00

0,00

– 6 466 505,00

2000

GBP

– 11 468 979,22

0,00

– 11 468 979,22

Total UK

1998

PT

SEK

Exercício
financeiro
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 27 de Junho de 2002
que altera o anexo II da Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos
veículos em fim de vida
[notificada com o número C(2002) 2238]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2002/525/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(6)

Deve ser suprimida a excepção da proibição referente ao
chumbo em revestimentos interiores dos depósitos de
gasolina, dado que a utilização de chumbo nesses componentes específicos já é evitável.

(7)

Uma vez que é impossível evitar, totalmente, metais pesados em determinados casos, devem ser toleradas determinadas concentrações de chumbo, mercúrio, cádmio ou
crómio hexavalente em materiais e componentes específicos, desde que tais substâncias perigosas não sejam introduzidas arbitrariamente.

(8)

A Directiva 2000/53/CE deve ser, consequentemente, alterada.

(9)

As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer emitido pelo comité criado pelo artigo 18.o da Directiva 75/442/CEE do Conselho, de
15 de Julho de 1975, relativa aos resíduos (2), com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 96/350/CE da
Comissão (3),

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro de 2000, relativa aos
veículos em fim de vida (1) e, nomeadamente, o n.o 2, alínea b)
do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Nos termos da Directiva 2000/53/CE, a Comissão deve
avaliar determinadas substâncias perigosas proibidas em
virtude do n.o 2, alínea a) do artigo 4.o da referida Directiva.

(2)

Tendo levado a cabo a avaliação científica e técnica prevista a Comissão chegou às conclusões seguintes.

(3)

Determinados materiais e componentes contendo chumbo, mercúrio, cádmio ou crómio hexavalente devem ser
excluídos ou continuar a ser excluídos da proibição, dado que a utilização dessas substâncias perigosas nesses
materiais e componentes específicos continua a ser inevitável.

(4)

(5)

O âmbito e eficácia temporal de determinadas excepções
à proibição relativamente a determinados materiais e
componentes específicos devem ser limitados, a fim de
permitir a eliminação gradual de substâncias perigosas
em veículos, tendo em conta que a utilização dessas substâncias nessas aplicações poderá vir a evitar-se.
O cádmio em baterias para veículos eléctricos deve estar
excluído até 31 de Dezembro de 2005 dado que, tendo
em conta os dados científicos e técnicos presentes e a
avaliação ambiental global efectuada, até essa data já estarão disponíveis substitutos e a disponibilidade de veículos eléctricos estará garantida. Deve, todavia, continuar a
analisar-se a substituição progressiva do cádmio, tomando em consideração a disponibilidade de veículos eléctricos. A Comissão publicará os seus resultados e eventualmente propor, caso os resultados da análise o
justifiquem, a prorrogação do prazo relativo ao cádmio
em baterias destinadas a veículos eléctricos.

(1) JO L 269 de 21.10.2000, p. 34.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O anexo II da Directiva 2000/53/CE é substituído pelo texto
anexo à presente decisão.

Artigo 2.o
Os Estados-Membros garantirão que não é colocado no mercado cádmio em baterias para veículos eléctricos após 31 de Dezembro de 2005.
No âmbito da avaliação ambiental global já efectuada, a Comissão continuará a analisar a substituição progressiva do
cádmio, tomando em consideração a necessidade de manutenção da disponibilidade de veículos eléctricos. A Comissão finalizará e publicará os seus resultados até 31 de Dezembro de
2004, o mais tardar, e pode apresentar, se os resultados da análise o justificarem, uma proposta de prorrogação do prazo, nos
termos previstos no n.o2, alínea b), do artigo 4.o da Directiva
2000/53/CE.
(2) JO L 194 de 25.7.1975, p. 39.
(3) JO L 135 de 6.6.1996, p. 32.
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Artigo 3.o
A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2003.
Artigo 4.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 27 de Junho de 2002.
Pela Comissão
Margot WALLSTRÖM

Membro da Comissão

29.6.2002

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

L 170/83

ANEXO
«ANEXO II
Materiais e componentes excluídos da aplicação do disposto no n.o 2, alínea a), do artigo 4.o

Materiais e componentes

Âmbito e data do termo da isenção

Devem ser rotulados ou identificados em conformidade com o
disposto na subalínea iv) da alínea b)
do n.o 2 do artigo 4.o

Chumbo como elemento de liga
1. Aço para fins de maquinagem e aço galvanizado
com um teor de chumbo igual ou inferior a
0,35 % em massa
2. a) Alumínio para fins de maquinagem com um
teor de chumbo igual ou inferior a 2 % em
massa

1 de Julho de 2005 (1)

b) Alumínio para fins de maquinagem com um
teor de chumbo igual ou inferior a 1 % em
massa

1 de Julho de 2008 (2)

3. Liga de cobre com um teor em chumbo igual ou
inferior a 4 % em massa
4. Capas dos apoios e pistões em chumbo/bronze
Chumbo e compostos de chumbo em componentes
5. Baterias

X

6. Amortecedores de vibrações

X

7. Massa de equilíbrio das rodas

Veículos homologados antes
de 1 de Julho de 2003 e
massa de equilíbrio das rodas
destinada
à
manutenção
destes veículos: 1 de Julho de
2005 (3)

8. Vulcanizantes e estabilizadores para elastómeros
em aplicações de manipulação de fluidos e do
grupo motopropulsor

1 de Julho de 2005 (4)

9. Estabilizador de tintas de protecção

1 de Julho de 2005

10. Escovas de carbono para motores eléctricos

X

Veículos homologados antes
de 1 de Julho de 2003 e
escovas de carbono para
motores eléctricos destinadas
à manutenção destes veículos:
1 de Janeiro de 2005

11. Soldaduras em placas de circuitos electrónicos e
outras aplicações eléctricas

X (5)

12. Cobre em calços de travões com um teor de
chumbo superior a 0,5 % em massa

Veículos homologados antes
de 1 de Julho de 2003 e
manutenção destes veículos: 1
de Julho de 2004

13. Sedes de válvulas

Tipos de motores desenvolvidos antes de 1 de Julho de
2003: 1 de Julho de 2006

X
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Materiais e componentes

Âmbito e data do termo da isenção

14. Componentes eléctricos com chumbo fixados
num composto de matriz de vidro ou de cerâmica, excepto vidro em lâmpadas e vidrado de
velas de ignição

29.6.2002

Devem ser rotulados ou identificados em conformidade com o
disposto na subalínea iv) da alínea b)
do n.o 2 do artigo 4.o

X (6) (para componentes com
excepção de componentes
piezoeléctricos em motores)

15. Vidro em lâmpadas e vidrado de velas de
ignição

1 de Janeiro de 2005

16. Iniciadores pirotécnicos

1 de Julho de 2007

Crómio hexavalente
17. Revestimentos anticorrosivos

1 de Julho de 2007

18. Frigoríficos de absorção em caravanas de
campismo

X

Mercúrio
19. Lâmpadas de descarga e mostradores do painel
de comando

X

Cádmio
20. Pastas para películas espessas

1 de Julho de 2006

21. Baterias para veículos eléctricos

31 de Dezembro de 2005
Após 31 de Dezembro de
2005, a colocação no
mercado de baterias de NiCd
apenas será permitida como
peças de substituição para
veículos
colocados
no
mercado antes dessa data.

X

(1) Até 1 de Janeiro de 2005, a Comissão avaliará se a eliminação progressiva prevista para esta entrada deve ser revista face à
disponibilidade de substitutos para o chumbo, tendo em conta os objectivos estabelecidos no n.o 2, alínea a), do artigo 4.o
(2) Ver a nota de pé-de-página 1.
(3) Até 1 de Janeiro de 2005, a Comissão procederá à avaliação desta exclusão relativamente aos aspectos da segurança rodoviária.
(4) Ver a nota de pé-de-página 1.
(5) Desmantelamento se for ultrapassado, em relação à entrada 14, um limiar médio de 60 gramas por veículo. Para a aplicação desta regra,
os dispositivos electrónicos que não sejam instalados pelo fabricante na linha de produção não serão tidos em conta.
(6) Desmantelamento se for ultrapassado, em relação à entrada 11, um limiar médio de 60 gramas por veículo. Para a aplicação desta regra,
os dispositivos electrónicos que não sejam instalados pelo fabricante na linha de produção não serão tidos em conta.

Notas:
— Será tolerada uma concentração máxima de 0,1 %, em massa e por material homogéneo, de chumbo, crómio
hexavalente e mercúrio e de 0,01 %, em massa por material homogéneo, de cádmio, desde que essas substâncias não
sejam introduzidas arbitrariamente (1).
— Será igualmente tolerada uma concentração máxima de 0,4 % em massa de chumbo no alumínio, desde que este não
seja introduzido arbitrariamente (2).
— Será tolerada até 1 de Julho de 2007 uma concentração máxima de 0,4 % em massa de chumbo no cobre destinado a
materiais de fricção em calços de travões, desde que este não seja introduzido intencionalmente (3).
— É permitida a reutilização, sem limitações, de peças de veículos já colocadas no mercado na data do termo da
exclusão, dado que a reutilização não está abrangida pelo disposto no n.o 2, alínea a), do artigo 4.o
— Até 1 de Julho de 2007, as novas peças de substituição destinadas à reparação (4) de peças de veículos excluídas do
disposto no n.o 2, alínea a), do artigo 4.o beneficiam também da mesma exclusão.»

(1) Entende-se por “introdução arbitrária” a utilização deliberada de uma substância na formulação de um material ou componente,
no caso em que a sua presença no produto final é pretendida para fornecer uma característica, aparência ou qualidade específicas.
A utilização de materiais reciclados como matéria-prima para o fabrico de novos produtos, em que parte dos materiais reciclados
pode conter quantidades de metais objecto de regulamentação, não é considerada introdução intencional.
2
( ) Ver nota 1.
3
( ) Ver nota 1.
(4) Esta regra aplica-se a peças de substituição e não a componentes destinados à manutenção normal dos veículos. Não é aplicável a
massa de equilíbrio de rodas, a escovas de carbono para motores eléctricos e a calços de travões, dado que estes componentes
constam de entradas específicas.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 2002
que revoga a Decisão 94/141/CE que aprova o plano de erradicação da peste suína clássica nos
porcos selvagens dos Vosgos do Norte, apresentado pela França
[notificada com o número C(2002) 2380]
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2002/526/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(5)

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

Tendo em conta a Directiva 2001/89/CE do Conselho, de 23 de
Outubro de 2001, relativa a medidas comunitárias de luta contra a peste suína clássica (1), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu
artigo 16.o,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Considerando o seguinte:

É revogada a Decisão 94/141/CE da Comissão.

(1)

A peste suína clássica foi confirmada na população de
porcos selvagens dos Vosgos do Norte, em França.

Artigo 1.o

Artigo 2.o

(2)

Pela Decisão 94/141/CE (2), a Comissão aprovou o plano
de erradicação da peste suína clássica nos porcos selvagens dos Vosgos do Norte, apresentado pela França.

A República Francesa é a destinatária da presente decisão.

(3)

França forneceu informações que sugerem que a peste
suína clássica foi erradicada com êxito da população de
porcos selvagens dos Vosgos do Norte.

Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 2002.

(4)

Por razões de clareza, a Decisão 94/141/CE deve, pois,
ser revogada.

(1) JO L 316 de 1.12.2001, p. 5.
(2) JO L 61 de 4.3.1994, p. 29.

Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 27 de Junho de 2002
que altera, no que diz respeito à antiga República jugoslava da Macedónia, a Decisão 97/252/CE que
estabelece as listas provisórias de estabelecimentos de países terceiros a partir dos quais os
Estados-Membros autorizam a importação de leite e de produtos à base de leite destinados ao
consumo humano
[notificada com o número C(2002) 2301]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2002/527/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Decisão 95/408/CE do Conselho, de 22 de Junho de 1995, relativa às regras de
elaboração, por um período transitório, de listas provisórias de estabelecimentos de países terceiros dos
quais os Estados-Membros são autorizados a importar determinados produtos de origem animal, produtos
da pesca e moluscos bivalves vivos (1), com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2001/4/CE (2),
e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 2.o,
Considerando o seguinte:
(1)

A Decisão 95/343/CE da Comissão, de 27 de Julho de 1995, relativa aos modelos de certificado
sanitário a utilizar aquando da importação de leite tratado termicamente, de produtos à base de leite
e de leite cru destinado a ser admitido num centro de recolha ou de normalização ou num
estabelecimento de tratamento ou de transformação, provenientes de países terceiros e destinados ao
consumo humano (3), com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 97/115/CE (4), estabelece
os requisitos sanitários e de certificação veterinária para a importação de leite e de produtos à base
de leite destinados ao consumo humano.

(2)

A antiga República jugoslava da Macedónia consta do anexo da Decisão 95/340/CE da Comissão (5),
com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2001/743/CE (6), que estabelece a lista
provisória de países terceiros a partir dos quais os Estados-Membros autorizam a importação de leite
e de produtos à base de leite.

(3)

A antiga República jugoslava da Macedónia apresentou à Comissão o nome de um estabelecimento
que produz leite e produtos à base de leite e as garantias de que esse estabelecimento cumpre
plenamente os requisitos sanitários da Comunidade.

(4)

A Comissão recebeu da antiga República jugoslava da Macedónia o plano e programa de pesquisa de
resíduos no leite e nos produtos à base de leite destinados ao consumo humano, conforme exigido
pela Directiva 96/23/CE (7).

(5)

A Decisão 97/252/CE da Comissão (8), com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão
2001/177/CE (9), estabeleceu as listas provisórias de estabelecimentos de países terceiros a partir dos
quais os Estados-Membros autorizam a importação de leite e de produtos à base de leite destinados
ao consumo humano. Essas listas devem, pois, ser alteradas a fim de incluir a lista de estabelecimentos aprovados da antiga República jugoslava da Macedónia.

(6)

Em conformidade com o n.o 4 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE, os estabelecimentos de países
terceiros nos quais a Comissão não tenha ainda efectuado controlos no local mas que preencham
todas as restantes condições enunciadas no n.o 1 do artigo 2.o podem constar das listas. No entanto,
as importações provenientes desses estabelecimentos não podem beneficiar de controlos físicos
reduzidos.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L
L
L

243 de 11.10.1995, p. 17.
2 de 5.1.2001, p. 21.
200 de 24.8.1995, p. 52.
42 de 13.2.1997, p. 16.
200 de 24.8.1995, p. 38.
278 de 23.10.2001, p. 32.
125 de 23.5.1996, p. 10.
101 de 18.4.1997, p. 46.
68 de 9.3.2001, p. 1.
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As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Ao anexo da Decisão 97/252/CE é aditado o seguinte texto relativo à antiga República jugoslava da
Macedónia:
«MK (a) País: Antigua República Yugoslava de Macedonia — Land: Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien — Land: die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien — Χώρα: Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας — Country: Former Yugoslav Republic of Macedonia — Pays:
Ancienne République yougoslave de Macédoine — Paese: ex Repubblica iugoslava di Macedonia —
Land: Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — País: antiga República jugoslava da Macedónia — Maa: Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia — Land: f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
1

2

3

4

14

IMB “Mlekara”
AD Bitola

Bitola

5

6

Nota: Código provisional que no afecta en absoluto a la denominación definitiva del país, que se
acordará tras la conclusión de las negociaciones actualmente en curso sobre este tema en las Naciones
Unidas. — Note: Denne foreløbige kode foregriber på ingen måde landets endelige benævnelse, som vil
blive fastlagt efter afslutningen af de forhandlinger, der for tiden føres herom inden for rammerne af FN.
— Note: Provisorischer Code, der die endgültige Benennung des Landes nicht berührt, die nach
Abschluss der laufenden Verhandlungen innerhalb der Vereinten Nationen festgelegt wird. — Σηµείωση:
Αυτός ο κωδικός δεν προδικάζει καθόλου την οριστική ονοµασία της χώρας η ονοµασία θα συµφωνηθεί όταν
ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών. — Note: Provisional code,
which does not prejudge in any way the definitive nomenclature for this country, which will be agreed
following the conclusion of negotiations currently taking place on this subject at the United Nations. —
Note: Code provisoire qui ne préjuge en rien de la dénomination définitive du pays, qui sera agréée dès
conclusion des négociations actuellement en cours à ce sujet dans le cadre des Nations unies. — Nota:
Questo codice provvisorio non pregiudica assolutamente la denominazione definitiva del paese che sarà
approvata non appena conclusi i negoziati attualmente in corso al riguardo nel quadro delle Nazioni
Unite. — Noot: Voorlopige code die geen invloed op de definitieve naam van het land heeft, die aan het
einde van de lopende onderhandelingen in het kader van de Verenigde Naties zal worden vastgesteld. —
Nota: Código provisório que não interfere em nada com a denominação definitiva do país, que será
aprovada após conclusão das negociações actualmente em curso sobre este assunto no quadro das
Nações Unidas. — Huomautus: Tämä väliaikainen koodi ei estä ottamasta käyttöön maan lopullista
nimeä, joka hyväksytään, kun Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta käytävät neuvottelut saadaan päätökseen. — Anmärkning: Koden föregriper inte den definitiva beteckningen av detta land, vilken kommer
att bestämmas under de förhandlingar som för närvarande pågår i Förenta nationerna.»

Artigo 2.o
A presente decisão é aplicável a partir do vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 27 de Junho de 2002.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão

L 170/88

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n.o 1207/2001 do Conselho, de 11 de Junho de 201, relativo aos procedimentos destinados a facilitar a emissão de certificados de circulação EUR.1, a efectuação de declarações na
factura e o preenchimento de formulários EUR.2, bem como a emissão de determinadas autorizações de
exportador autorizado, previstos nas disposições que regem o comércio preferencial entre a Comunidade
Europeia e certos países e que revoga o Regulamento (CEE) n.o 3351/83
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 165 de 21 de Junho de 2001)
Da página 8 à página 12, anexo V:
O anexo V é substituído pelas seguintes páginas:

«ANEXO V
CERTIFICADO DE INFORMAÇÃO INF 4 E PEDIDO DE CERTIFICADO DE INFORMAÇÃO INF 4
INSTRUÇÕES PARA IMPRESSÃO
1. O formulário em que o certificado de informação INF 4 é emitido deve ser impresso em papel de cor branca, sem
pastas mecânicas, colado para escrita e pesando entre 40 e 65 gramas por metro quadrado.
2. O formato do formulário é de 210 × 297 mm.
3. A impressão dos formulários é da competência dos Estados-Membros. Os formulários devem conter um número de
ordem destinado a individualizá-los e ser impressos numa das línguas oficiais da Comunidade.
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