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REGULAMENTO (CE) N.o 1939/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro 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 1 de Novembro de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro 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 31 de Outubro 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

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
096
204
624
999
052
999
052
999
052
388
528
600
999
052
400
508
999
052
388
400
404
512
720
800
804
999
052
720
999

52,0
30,1
55,0
101,8
59,7
103,8
103,8
86,2
86,2
41,5
55,3
53,3
73,3
55,8
121,3
298,4
264,6
228,1
71,0
78,5
76,8
93,1
86,4
55,0
179,0
29,0
83,6
63,2
50,8
57,0

(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 1940/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação
dos melaços no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

os preços de oferta que possam ser considerados não
representativos da tendência efectiva do mercado devem
igualmente ser excluídos.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
(5)

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

(6)

O Regulamento (CE) n.o 1422/95 prevê que o preço CIF
de importação do melaço, a seguir designado «preço
representativo», é estabelecido em conformidade com o
Regulamento (CEE) n.o 785/68 da Comissão (4); este
preço se entende fixado para a qualidade-tipo definida
no artigo 1.o do citado regulamento.

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

(7)

O preço representativo do melaço é calculado relativamente a um local de passagem da fronteira da Comunidade, que é Amesterdão; esse preço deve ser calculado a
partir das possibilidades de compra mais favoráveis no
mercado mundial estabelecidas com base nas cotações
ou preços desse mercado ajustados em função das eventuais diferenças de qualidade relativamente à qualidade-tipo. A qualidade-tipo do melaço foi definida pelo Regulamento (CEE) n.o 785/68.

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

(8)

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

(9)

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

Tendo em conta o Regulamento (CE) n. 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),
o

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

(2)

(3)

(4)

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

Para a determinação das possibilidades de compra mais
favoráveis no mercado mundial, devem ser tidas em
conta todas as informações relativas às ofertas feitas no
mercado mundial, aos preços registados nos mercados
importantes de países terceiros e às operações de venda
concluídas no âmbito do comércio internacional, de que
a Comissão tem conhecimento, quer através dos Estados-Membros quer pelos seus próprios meios. Aquando
dessa determinação, se pode tomar por base, nos termos
do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 785/68, uma
média de vários preços, desde que essa média possa ser
considerada representativa da tendência efectiva do
mercado.
Aquelas informações não são tidas em conta quando a
mercadoria não tiver qualidade sã, leal e comerciável ou
quando o preço de oferta indicado apenas se referir a
uma pequena quantidade não representativa do mercado;
JO L
JO L
JO L
JO L

178 de
104 de
141 de
145 de

30.6.2001, p. 1.
20.4.2002, p. 26.
24.6.1995, p. 12.
27.6.1968, p. 12.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

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

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Novembro 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 31 de Outubro de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Outubro de 2002, que fixa os preços representativos e os montantes dos
direitos adicionais à importação dos melaços no sector do açúcar
(em EUR)
Montante do direito
a aplicar na importação
devido à suspensão
referida no artigo 5.o do
Regulamento (CE) n.o 1422/95
por 100 kg líquido
do produto em causa (2)

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

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

1703 10 00 (1)

8,35

—

0

1703 90 00 (1)

11,70

—

0

Código NC

(1) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 785/68, alterado.
(2) Este montante substitui, nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95, a taxa dos direitos da pauta aduaneira comum fixada
para esses produtos.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1941/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
que fixa as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

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

(5)

Em casos especiais, o montante da restituição pode ser
fixado por actos de natureza diferente.

(6)

A restituição deve ser fixada de duas em duas semanas.
Pode ser modificada no intervalo.

(7)

A aplicação destas modalidades, na situação actual dos
mercados, no sector do açúcar e, nomeadamente, as
cotações ou preços do açúcar na Comunidade e no
mercado mundial, conduz à fixação da restituição nos
montantes indicados no anexo do presente regulamento.

(8)

O Regulamento (CE) n.o 1260/2001 não prevê a recondução do regime de perequação das despesas de armazenagem a partir de 1 de Julho de 2001. Importa,
portanto, tê-lo em conta na fixação das restituições a
conceder quando a exportação tiver lugar depois de 30
de Setembro de 2001.

(9)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum dos mercados no sector do açúcar (1), alterado
pelo Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), e,
nomeadamente, o n.o 5, segundo parágrafo, do seu artigo 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

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
a), do artigo 1.o do referido regulamento e os preços
desses produtos na Comunidade pode ser abrangida por
uma restituição à exportação.
Nos termos do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, as
restituições para os açúcares branco e em bruto não
desnaturados e exportados tal qual devem ser fixados
tendo em conta a situação no mercado comunitário e no
mercado mundial do açúcar e, nomeadamente, dos
elementos de preço e dos custos mencionados no artigo
28.o do referido regulamento; que, de acordo com o
mesmo artigo, é conveniente ter em conta igualmente o
aspecto económico das exportações projectadas.
Para o açúcar em bruto, a restituição deve ser fixada para
a qualidade-tipo; que esta é definida no anexo I, ponto
II, de Regulamento (CE) n.o 1260/2001. Esta restituição
é, além do mais, fixada em conformidade com o n.o 4 do
artigo 28.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001. O
açúcar candi foi definido no 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). O montante da restituição assim calculado, no que diz respeito aos açúcares
aromatizados ou corados, deve aplicar-se ao seu teor em
sacarose, e ser por isso fixado por 1 % deste teor.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos no n.o 1,
alínea a), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1260/2001,
tal qual e não desnaturados, são fixadas nos montantes referidos no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Novembro de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro 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 214 de 8.9.1995, p. 16.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Outubro de 2002, que fixa as restituições à exportação do açúcar branco
e do açúcar em bruto puro
Código do produto

Destino

Unidade de medida

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

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

Montante das restituições

40,61
40,61
40,61
40,61

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

0,4415
44,15
44,15
44,15
0,4415

(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 1942/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para o décimo terceiro
concurso público parcial efectuado no âmbito do concurso público permanente referido no
Regulamento (CE) n.o 1331/2002
(3)

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

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

(4)

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

Considerando o seguinte:

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(1)

(2)

Por força do Regulamento (CE) n.o 1331/2002 da
Comissão, de 23 de Julho de 2002, relativo a um
concurso público permanente, a título da campanha de
comercialização de 2002/2003, para a determinação de
direitos niveladores e/ou de restituições à exportação de
açúcar branco (3), procedeu-se a concursos públicos
parciais para a exportação desse açúcar.
Nos termos do n.o 1 do artigo 9.o do Regulamento (CE)
n.o 1331/2002, é fixado um montante máximo da restituição à exportação, eventualmente, para o concurso
público parcial em causa, tendo em conta, nomeadamente, a situação e a evolução previsível do mercado do
açúcar na Comunidade e no mercado mundial.

Artigo 1.o
Para o décimo terceiro concurso público parcial de açúcar
branco, efectuado no âmbito do Regulamento (CE) n.o 1331/
/2002, o montante máximo da restituição à exportação é fixado
em 47,240 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Novembro de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro 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 195 de 24.7.2002, p. 6.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1943/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro 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 1900/2002 (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 Novembro de
2002.

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

Director-Geral da Agricultura

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

JO L
JO L
JO L
JO L
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1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
29.6.1996, p. 125.
25.10.2002, p. 15.
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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

0,00

de qualidade baixa

0,00

1002 00 00

Centeio

0,00

1003 00 10

Cevada, para sementeira

0,00

1003 00 90

Cevada, com exclusão de cevada para sementeira (4)

0,00

1005 10 90

Milho para sementeira, com exclusão do híbrido

29,62

1005 90 00

Milho, com exclusão do milho para sementeira (5)

29,62

1007 00 90

Sorgo de grão, com exclusão do híbrido destinado a sementeira

0,00

(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 17.10.2002 a 30.10.2002)
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

180,43

176,33

153,78

101,12

222,64 (**)

212,64 (**)

135,06 (**)

22,46

16,65

13,38

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prémio relativo ao Golfo (euros/t)

—

Prémio relativo aos Grandes Lagos (euros/t)

26,53

(*) 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: 14,35 euros/t, Grandes Lagos-Roterdão: 24,21 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 1944/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro 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,

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

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 Novembro de
2002.

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

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
288 de 25.10.1974, p. 1.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Outubro 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

1001 10 00 9400

Montante
das restituições

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

10,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

6,00

1006 30 92 9100

186,00

1006 30 92 9900

186,00

1006 30 94 9100

186,00

1006 30 94 9900

186,00

1006 30 96 9100

186,00

1006 30 96 9900

186,00

1006 30 98 9100

186,00

1006 30 98 9900

186,00

1006 30 65 9900

186,00

1007 00 90 9000

6,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

13,70

1102 20 10 9200

12,82

1102 20 10 9400

10,99

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

16,49

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 1945/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro 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.

(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.

(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.

(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
JO L
JO L
JO L

178 de
104 de
214 de
178 de

30.6.2001, p. 1.
20.4.2002, p. 26.
8.9.1995, p. 16.
30.6.2001, p. 63.

(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.

(6)

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,
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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 Novembro de 2002.

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

Membro da Comissão

1.11.2002
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Outubro 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

44,15 (2)
44,15 (2)
83,89 (4)
0,4415 (1)
44,15 (2)
0,4415 (1)
0,4415 (1)
0,4415 (1) (3)
44,15 (2)
0,4415 (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 1946/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
que fixa a restituição à produção para o açúcar branco utilizado pela indústria química
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

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

(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,

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,
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.

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
41,790 EUR/100 kg líquidos.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Novembro de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro 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.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1947/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
que altera o Regulamento (CE) n. 3223/94 que estabelece regras de execução do regime de
importação dos frutos e dos produtos hortícolas
o

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 5 do seu
artigo 32.o,

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 3223/94 é alterado do seguinte modo:
1. O primeiro travessão passa a ter a seguinte redacção:

Considerando o seguinte:
(1)

As autoridades belgas e italianas informaram a Comissão
de que os mercados de Antuérpia e de Bolonha deixaram
de ser mercados de importação representativos para as
frutas e produtos hortícolas. É, por conseguinte, conveniente retirar estes mercados da lista constante do n.o 1 do
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 3223/94 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 453/2002 (4).

«— Reino da Bélgica e Grão-Ducado do Luxemburgo:
Bruxelas,».
2. O oitavo travessão passa a ter a seguinte redacção:
«— República Italiana: Milão,».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

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

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L

297 de 21.11.1996, p. 1.
84 de 28.3.2002, p. 1.
337 de 24.12.1994, p. 66.
72 de 14.3.2002, p. 9.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1948/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
o
que altera o Regulamento (CEE) n. 584/75 que estabelece as modalidades de aplicação relativas à
abertura de concursos para a restituição à exportação no sector do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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) no411/2002 (2), e, nomeadamente, o n.o 15 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Atendendo à experiência adquirida nas campanhas de
comercialização precedentes, afigura-se oportuno efectuar alterações ao Regulamento (CEE) n.o 584/75 da
Comissão, de 6 de Março de 1975, que estabelece as
modalidades de aplicação relativas à abertura de
concursos para a restituição à exportação no sector do
arroz (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 299/95 (4).

(2)

Embora preservando o respectivo anonimato, importa
identificar os diversos proponentes por números, de
modo a determinar que proponentes apresentaram
diversas propostas e a que níveis.

(3)

Tendo em vista uma gestão mais eficaz das quantidades
atribuídas, importa prever um coeficiente de atribuição
das quantidades para as propostas situadas ao nível da
restituição máxima, permitindo aos operadores a fixação
de uma quantidade mínima atribuída abaixo da qual a
sua proposta não será tomada em consideração.

(4)

O Comité de Gestão dos Cereais não emitiu parecer
dentro do prazo fixado pelo seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CEE) n.o 584/75 é alterado do seguinte modo:
1. Ao n.o 2 do artigo 2.o é aditado o seguinte:
«e) Caso a Comissão fixe um coeficiente de atribuição das
quantidades propostas em conformidade com o disposto
no artigo 5.o, uma quantidade mínima tal que, se a
quantidade atribuída for inferior à mesma, a proposta
não será tomada em consideração.».
2. O n.o 2 do artigo 4.o passa a ter a seguinte redacção:
«2. No respeitante a cada concurso semanal, os proponentes são numerados individualmente. Esta numeração é
efectuada de modo aleatório e independente para cada
concurso semanal. As propostas são identificadas pelos
números dos seus proponentes e comunicadas de imediato,
nessa forma, à Comissão.».
3. Ao n.o 2 do artigo 5.o é aditado o seguinte:
«No respeitante às propostas situadas ao nível da restituição
normal, a fixação poderá ser acompanhada do estabelecimento de um coeficiente de atribuição das quantidades
propostas. A referida fixação é decidida de acordo com o
procedimento previsto no n.o 1.».
4. Ao artigo 7.o é aditado o seguinte:
«c) A proposta não for tomada em consideração, em
conformidade com o artigo 2.o;
d) A Comissão fixar um coeficiente de atribuição. O
montante liberado corresponde à quantidade não
tomada em consideração.».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

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

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1949/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
que altera o Regulamento (CE) n. 1555/96 que estabelece as normas de execução do regime
relativo à aplicação dos direitos de importação adicionais no sector das frutas e produtos
hortícolas
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

nos últimos dados disponíveis referentes a 1999, 2000 e
2001, é conveniente alterar o volume de desencadeamento dos direitos adicionais aplicáveis às mandarinas,
às clementinas, aos pepinos, às alcachofras e às laranjas.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho,
de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a organização
comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 545/2002 (2), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu
artigo 33.o,

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

(3)

3

O Regulamento (CE) n. 1555/96 da Comissão ( ), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
no 1768/2002 (4), prevê uma vigilância da importação
dos produtos referidos no seu anexo. Essa vigilância é
efectuada de acordo com as modalidades previstas para a
vigilância das importações preferenciais no artigo
308.oD do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissão (5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 444/2002 (6).
o

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

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

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

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

297 de 21.11.1996, p. 1.
84 de 28.3.2002, p. 1.
193 de 3.8.1996, p. 1.
267 de 4.10.2002, p. 15.
253 de 11.10.1993, p. 1.
68 de 12.3.2002, p. 11.
336 de 23.12.1994, p. 22.
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ANEXO
«ANEXO
Sem prejuízo das regras de interpretação da Nomenclatura Combinada, o enunciado da designação das mercadorias tem
apenas valor indicativo. No âmbito do presente anexo, o campo de aplicação dos direitos adicionais é determinado pelo
alcance dos códigos NC tais quais existem no momento da adopção do presente regulamento. Nos casos em que figure
um “ex” antes do código NC, o campo de aplicação dos direitos adicionais é simultaneamente determinado pelo alcance
do código NC e pelo do período de aplicação correspondente.

Número
de ordem

78.0015

Código NC

ex 0702 00 00

Designação das mercadorias

Tomates

ex 0707 00 05

Volumes
de desencadeamento
(toneladas)

— de 1 de Outubro a 31 de Março

190 805

— de 1 de Abril a 30 de Setembro

17 669

— de 1 de Maio a 31 de Outubro

7 037

— de 1 de Novembro a 30 de Abril

4 555

Alcachofras

— de 1 de Novembro a 30 de Junho

1 109

Aboborinhas

— de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro

82 028

78.0020
78.0065

Período de aplicação

Pepinos

78.0075
78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

78.0110

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

Laranjas

— de 1 de Dezembro a 31 de Maio

78.0120

ex 0805 20 10

Clementinas

— de 1 de Novembro a fim de Fevereiro

81 509

78.0130

ex
ex
ex
ex

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

— de 1 de Novembro a fim de Fevereiro

85 422

78.0155

ex 0805 50 10

Limões

— de 1 de Junho a 31 de Dezembro

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

78.0160

15 983
62 101

ex 0806 10 10

Uvas de mesa

— de 21 de Julho a 20 de Novembro

78.0175

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

Maçãs

— de 1 de Janeiro a 31 de Agosto

78.0220

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

Pêras

78.0235

251 805

— de 1 de Janeiro a 31 de Maio

78.0170

78.0180

331 166

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

653 748

39 597
242 649
23 432

78.0250

ex 0809 10 00

Damascos

— de 1 de Junho a 31 de Julho

4 156

78.0265

ex 0809 20 95

Cerejas, com exclusão das cerejas
ácidas

— de 21 de Maio a 10 de Agosto

78.0270

ex 0809 30

Pêssegos, incluindo as nectarinas

— de 11 de Junho a 30 de Setembro

3 378

78.0280

ex 0809 40 05

Ameixas

— de 11 de Junho a 30 de Setembro

81 605»

86 224
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REGULAMENTO (CE) N.o 1950/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
relativo à suspensão da pesca do tamboril pelos navios arvorando pavilhão da Bélgica
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime
de controlo aplicável à política comum das pescas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2846/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 21.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O Regulamento (CE) n.o 2555/2001 do Conselho, de 18
de Dezembro 2001, que fixa, para 2002, em relação a
determinadas unidades populacionais de peixes ou
grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca e as respectivas condições aplicáveis nas
águas comunitárias e, para os navios comunitários, nas
águas em que são necessárias limitações das capturas (3),
alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1811/2002 (4) estabelece quotas de tamboril para 2002.
Para assegurar o respeito das disposições relativas às
limitações quantitativas das capturas de uma unidade
populacional submetida a quota, é necessário que a
Comissão fixe a data em que se considera que as
capturas efectuadas por navios arvorando pavilhão de
um Estado-Membro esgotaram a quota atribuída.

(3)

De acordo com as informações comunicadas à
Comissão, as capturas de tamboril nas águas da zona
CIEM VII a, b, d e e, efectuadas por navios arvorando
pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica, atingiram a
quota atribuída para 2002. A Bélgica proibiu a pesca
desta unidade populacional a partir de 18 de Outubro de
2002. É, por conseguinte, conveniente reter essa data,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas de tamboril nas águas da zona
CIEM VII a, b, d e e, efectuadas pelos navios arvorando
pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica, esgotaram a quota
atribuída à Bélgica para 2002.
É proibida a pesca do tamboril nas águas da zona CIEM VII a,
b, d e e por navios arvorando pavilhão da Bélgica ou registados
na Bélgica, assim como a manutenção a bordo, o transbordo e
o desembarque desta unidade populacional capturada pelos
referidos navios após a data de aplicação do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável com efeitos desde 18 de Outubro de 2002.

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

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L

261 de
358 de
347 de
276 de

20.10.1993, p. 1.
31.12.1998, p. 5.
31.12.2001, p. 1.
12.10.2002, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1951/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
relativo à suspensão da pesca da pescada pelos navios arvorando pavilhão da Bélgica
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime
de controlo aplicável à política comum das pescas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2846/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 21.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O Regulamento (CE) n.o 2555/2001 do Conselho, de 18
de Dezembro de 2001, que fixa, para 2002, em relação
a determinadas unidades populacionais de peixes ou
grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca e as respectivas condições aplicáveis nas
águas comunitárias e, para os navios comunitários, nas
águas em que são necessárias limitações das capturas (3),
alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1811/2002 (4) estabelece quotas de pescada para 2002.
Para assegurar o respeito das disposições relativas às
limitações quantitativas das capturas de uma unidade
populacional submetida a quota, é necessário que a
Comissão fixe a data em que se considera que as
capturas efectuadas por navios arvorando pavilhão de
um Estado-Membro esgotaram a quota atribuída.

(3)

De acordo com as informações comunicadas à
Comissão, as capturas de pescada nas águas da zona
CIEM VII a, b, d e e, efectuadas por navios arvorando
pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica, atingiram a
quota atribuída para 2002. A Bélgica proibiu a pesca
desta unidade populacional a partir de 18 de Outubro de
2002. É, por conseguinte, conveniente reter essa data,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas de pescada nas águas da zona
CIEM VII a, b, d e e, efectuadas pelos navios arvorando
pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica, esgotaram a quota
atribuída à Bélgica para 2002.
É proibida a pesca da pescada nas águas da zona CIEM VII a, b,
d e e por navios arvorando pavilhão da Bélgica ou registados
na Bélgica, assim como a manutenção a bordo, o transbordo e
o desembarque desta unidade populacional capturada pelos
referidos navios após a data de aplicação do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável com efeitos desde 18 de Outubro de 2002.

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

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L

261 de
358 de
347 de
276 de

20.10.1993, p. 1.
31.12.1998, p. 5.
31.12.2001, p. 1.
12.10.2002, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1952/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
relativo à suspensão da pesca do cantarilho pelos navios arvorando pavilhão de Portugal
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime
de controlo aplicável à política comum das pescas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2846/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 21.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 2555/2001 do Conselho, de 18
de Dezembro de 2001, que fixa, para 2002, em relação
a determinadas unidades populacionais de peixes ou
grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca e as respectivas condições aplicáveis nas
águas comunitárias e, para os navios comunitários, nas
águas em que são necessárias limitações das capturas (3),
alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1811/2002 (4), estabelece quotas de cantarilho para 2002.
Para assegurar o respeito das disposições relativas às
limitações quantitativas das capturas de uma unidade
populacional submetida a quota, é necessário que a
Comissão fixe a data em que se considera que as
capturas efectuadas por navios arvorando pavilhão de
um Estado-Membro esgotaram a quota atribuída.
De acordo com as informações comunicadas à
Comissão, as capturas de cantarilho nas águas das zonas
CIEM V, XII e XIV, efectuadas por navios arvorando

pavilhão de Portugal ou registados em Portugal, atingiram a quota atribuída para 2002. Portugal proibiu a
pesca desta unidade populacional a partir de 15 de
Outubro de 2002. É, por conseguinte, conveniente reter
essa data,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas de cantarilho nas águas das zonas
CIEM V, XII e XIV, efectuadas pelos navios arvorando pavilhão
de Portugal ou registados em Portugal, esgotaram a quota atribuída a Portugal para 2002.
É proibida a pesca do cantarilho nas águas das zonas CIEM V,
XII e XIV por navios arvorando pavilhão de Portugal ou registados em Portugal, assim como a manutenção a bordo, o transbordo e o desembarque desta unidade populacional capturada
pelos referidos navios após a data de aplicação do presente
regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável com efeitos desde 15 de Outubro de 2002.

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

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
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REGULAMENTO (CE) N.o 1953/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro 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. 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.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

o

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
JO L
JO L
JO L
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JO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
117 de 15.7.2000, p. 1.
160 de 18.6.2002, p. 16.

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 Novembro 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 31 de Outubro de 2002.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Outubro de 2002, que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos
produtos dos sectores dos cereais e do arroz exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo
I do Tratado

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

Designação das mercadorias (1)

em caso
de fixação prévia
das restituições

outros

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

—

—

– Outros casos

—

—

—

—

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

—

—

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

—

—

– – Outros casos

—

—

1,470

1,470

– 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:

0,916

0,916

1001 10 00

1001 90 99

Trigo duro:

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

3

1002 00 00

Centeio

1003 00 90

Cevada

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

—

—

0,916

0,916

0,687

0,687

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

—

—

0,687

0,687

—

—

0,916

0,916

0,916

0,916

—

—

0,916

0,916

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

Código NC

Designação das mercadorias (1)

em caso
de fixação prévia
das restituições

outros

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

16,200
16,200
16,200

16,200
16,200
16,200

1006 40 00

Trincas de arroz

3,800

3,800

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 1954/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro 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 635/
/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)

O Comité de Gestão do Leite e dos Produtos Lácteos 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 (CE) n. 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
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.

(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
JO L
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JO L
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79 de 22.3.2002, p. 15.
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
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 Novembro de
2002.
(5) JO L 350 de 20.12.1997, p. 3.
(6) JO L 76 de 25.3.2002, p. 9.
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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 31 de Outubro de 2002.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

ANEXO
ao regulamento da Comissão, de 31 de Outubro 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

—
76,00

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

87,95
110,00

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

100,00

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

192,25

c) Em caso de exportação de outras mercadorias

185,00
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REGULAMENTO (CE) N.o 1955/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro 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,

dida à exportação de um produto incorporado numa
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)

Nos termos do n.o 1 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 em relação a cada mês.

(3)

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 conce-

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

JO L
JO L
JO L
JO L
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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 Novembro 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 31 de Outubro de 2002.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Outubro 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

44,15

44,15
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REGULAMENTO (CE) N.o 1956/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
relativo à emissão de certificados de exportação do sistema B no sector das frutas e produtos
hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1961/2001 da
Comissão, de 8 de Outubro de 2001, que estabelece as normas
de execução do Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho,
no que respeita às restituições à exportação no sector das frutas
e produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1176/2002 (2), e, nomeadamente, o n.o 6 do seu artigo 6.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1312/2002 da Comissão (3) fixa
as quantidades indicativas dos certificados de exportação
do sistema B não pedidos no âmbito da ajuda alimentar.

(2)

Perante as informações de que hoje dispõe a Comissão,
em relação aos limões, as quantidades indicativas
previstas para o período de exportação em curso
poderão ser em breve superadas. Tal superação seria
prejudicial ao bom funcionamento do regime das restituições à exportação no sector das frutas e produtos
hortícolas.

(3)

A fim de obviar a esta situação, há que rejeitar, até ao
termo do período de exportação em curso, os pedidos
de certificados do sistema B em relação aos limões
exportados após 31 de Outubro de 2002,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em relação aos limões, são rejeitados os pedidos de certificados
de exportação do sistema B, apresentados ao abrigo do artigo
1.o do Regulamento (CE) n.o 1312/2002, em relação aos quais
a declaração de exportação dos produtos tenha sido aceite após
31 de Outubro 2002 e antes de 16 de Novembro de 2002.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Novembro de
2002.

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

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 268 de 9.10.2001, p. 8.
(2) JO L 170 de 29.6.2002, p. 69.
(3) JO L 192 de 20.7.2002, p. 13.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1957/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
relativo às propostas comunicadas para a exportação de centeio no âmbito do concurso referido
no Regulamento (CE) n.o 900/2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Em conformidade com o artigo 7.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95, a Comissão pode, com base nas propostas
comunicadas, de acordo com o processo previsto no
artigo 23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, decidir
não dar seguimento ao concurso.

(3)

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

(4)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1501/95 da Comissão,
de 29 de Junho de 1995, que estabelece normas de execução
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho, no que diz
respeito à concessão de restituições à exportação, bem como as
medidas a tomar em caso de perturbação, no sector dos
cereais (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1163/2002 (4), alterado pelo Regulamento (CE)
n.o 1324/2002 (5), e, nomeadamente, o seu artigo 7.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 900/2002 da Comissão (6),
alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1632/2002 (7), foi
aberto um concurso para a restituição ou e/exportação
de centeio para todos os países terceiros com excepção
da Hungria, da Estónia, da Lituânia e da Letónia.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Não é dado seguimento às propostas comunicadas de 25 a 31
de Outubro de 2002 no âmbito do concurso para a restituição
à exportação de centeio referido no Regulamento (CE) n.o 900/
/2002.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Novembro de
2002.

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

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L
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1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.6.1995, p. 7.
29.6.2002, p. 46.
23.7.2002, p. 26.
31.5.2002, p. 14.
14.9.2002, p. 3.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1958/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
relativo às propostas comunicadas para a exportação de trigo mole no âmbito do concurso referido
no Regulamento (CE) n.o 899/2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Em conformidade com o artigo 7.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95, a Comissão pode, com base nas propostas
comunicadas, de acordo com o processo previsto no
artigo 23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, decidir
não dar seguimento ao concurso.

(3)

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

(4)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1501/95 da Comissão,
de 29 de Junho de 1995, que estabelece normas de execução
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho, no que diz
respeito à concessão de restituições à exportação, bem como as
medidas a tomar em caso de perturbação, no sector dos
cereais (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1163/2002 (4), alterado pelo Regulamento n.o
1324/2002 (5), e, nomeadamente, o seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 899/2002 da Comissão (6),
alterado pelo Regulamento n.o 1520/2002 (7), foi aberto
um concurso para a restituição à exportação de trigo
mole para todos os países terceiros à excepção da
Polónia, da Estónia, da Lituânia e da Letónia.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Não é dado seguimento às propostas comunicadas de 25 a 31
de Outubro de 2002 no âmbito do concurso para a restituição
à exportação de trigo mole referido no Regulamento (CE) n.o
899/2002.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Novembro de
2002.

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

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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REGULAMENTO (CE) N.o 1959/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
que fixa a correcção aplicável à restituição em relação aos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

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

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

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1501/95 da Comissão, de 29 de
Junho de 1995, que estabelece normas de execução do
Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho, no que
diz respeito à concessão de restituições à exportação,
bem como às medidas a tomar em caso de perturbação,
no sector dos cereais (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1163/2002 (4), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1324/2002 (5), permitiu
a fixação de uma correcção para os produtos constantes
do n.o 1, alínea c), do artigo 1.o do Regulamento (CEE)
n.o 1766/92; esta correcção deve ser calculada atendendo
aos elementos constantes do artigo 1.o do Regulamento
(CE) n.o 1501/95.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

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

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

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Outubro de 2002, que fixa a correcção aplicável à restituição em relação
aos cereais
(em EUR/t)

Código do produto

Destino

Corrente
11

1.o período
12

2.o período
1

3.o período
2

4.o período
3

5.o período
4

6.o período
5

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

—
—
—
A00
C03
A05
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–20,00
0
—
–0,93
—
–0,93
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–1,86
–20,00
0
—
–1,86
—
–1,86
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–2,79
–20,00
0
—
–2,79
—
–2,79
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,72
–20,00
0
—
–3,72
—
–3,72
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

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

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

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

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de
24.12.1987, p. 1), alterado.
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento (CE) n.o 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
C03 Suíça, Liechtenstein, Polónia, República Checa, Eslováquia, Noruega, ilhas Faroé, Ιslândia, Rússia, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Croácia,
Eslovénia, território da antiga Jugoslávia à excepção da Eslovénia, da Croácia e da Bósnia-Herzegovina, Albânia, Roménia, Bulgária, Arménia,
Geórgia, Azerbaijão, Moldávia, Ucrânia, Cazaquistão, Quirguizistão, Usbequistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Marrocos, Argélia, Tunísia,
Líbia, Egipto, Malta, Chipre e Turquia.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1960/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
que fixa o preço do mercado mundial do algodão não descaroçado
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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 (3), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1486/
/2002 (4), que estabelece normas de execução do regime
de ajuda para o algodão. Se o preço do mercado mundial
não puder ser determinado deste modo, será estabelecido
com base no último preço determinado.
Nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1051/
/2001, o preço do mercado mundial do algodão não
descaroçado é determinado para um produto correspondente a certas características e tendo em conta as ofertas
e os cursos mais favoráveis do mercado mundial, de

(3)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O preço do mercado mundial do algodão não descaroçado,
referido no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1051/2001, é
fixado em 24,678 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Novembro de
2002.

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

Director-Geral da Agricultura

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

JO L
JO L
JO L
JO L
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REGULAMENTO (CE) N.o 1961/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos produtos transformados à base de cereais e de
arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

tegumentos, em proteínas, em matérias gordas ou em
amido, sendo este teor particularmente significativo da
quantidade de produto de base incorporado, de facto, no
produto transformado.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1666/
/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, relativo à organização comum
do mercado do arroz (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 411/2002 da Comissão (4), e,
nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Nos termos do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o
1766/92 e do artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o
3072/95, a diferença entre as cotações ou os preços no
mercado mundial dos produtos referidos no artigo 1.o
destes regulamentos e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação.
Por força do artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/
/95, as restituições devem ser fixadas tomando em consideração a situação e as perspectivas de evolução, por um
lado, das disponibilidades em cereais, em arroz e em
trincas de arroz, bem como o seu preço no mercado da
Comunidade, e, por outro lado, os preços dos cereais, do
arroz, das trincas de arroz e dos produtos do sector dos
cereais no mercado mundial. Por força dos mesmos
artigos, importa também assegurar aos mercados dos
cereais e do arroz uma situação equilibrada e um desenvolvimento natural no plano dos preços e das trocas
comerciais e, por outro, ter em conta o aspecto económico das exportações em questão e o interesse em evitar
perturbações no mercado da Comunidade.
O Regulamento (CE) n.o 1518/95 da Comissão (5), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 2993/95 (6), relativo ao
regime de importação e de exportação dos produtos
transformados à base de cereais e de arroz, definiu, no
seu artigo 4.o, os critérios específicos que se devem ter
em conta para o cálculo da restituição em relação a estes
produtos.
É conveniente graduar a restituição a atribuir a determinados produtos transformados, conforme os produtos,
em função do seu teor em cinzas, em celulose bruta, em
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
147 de 30.6.1995, p. 55.
312 de 23.12.1995, p. 25.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

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

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Novembro 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 31 de Outubro de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Outubro de 2002, que fixa as restituições à exportação dos produtos
transformados à base de cereais e de arroz
Código do produto

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Destino

Unidade
de medida

Montante das
restituições

C11
C11
C11
C14
C14
C15
C16
C14
C14
C14
C14
C16
C14
C16
C14
C14
C13
C13
C13
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C13
C13

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

12,82
10,99
10,99
0,00
0,00
0,00
0,00
16,49
12,82
10,99
10,99
14,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,66
11,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Código do produto

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

Destino

Unidade
de medida

Montante das
restituições

C14
C14
C13
C13
C13
C13
C14
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

13,74
10,53
0,00
0,00
0,00
0,00
2,29
0,00
0,00
0,00
0,00
14,66
14,66
14,66
14,66
57,76
57,76
0,00
14,36
10,99
14,36
10,99
10,99
14,36
10,99
15,05
10,44
10,99

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

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de
24.12.1987, p. 1), alterado.
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento (CE) n.o 2020/2001 (JO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
C10: Todos os destinos com excepção da Estónia
C11: Todos os destinos com excepção da Estónia, da Hungria e da Polónia
C12: Todos os destinos com excepção da Estónia, da Hungria, da Letónia e da Polónia
C13: Todos os destinos com excepção da Estónia, da Hungria e da Lituânia
C14: Todos os destinos com excepção da Estónia e da Hungria
C15: Todos os destinos com excepção da Estónia, da Hungria, da Letónia, da Lituânia e da Polónia
C16: Todos os destinos com excepção da Estónia, da Hungria, da Letónia, e da Lituânia.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1962/2002 DA COMISSÃO
de 31 de Outubro de 2002
que fixa as restituições aplicáveis à exportação de alimentos para animais compostos à base de
cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1666/
/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,

(4)

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

Considerando o seguinte:

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(1)

Nos termos do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o
1766/92, a diferença entre as cotações ou os preços no
mercado mundial dos produtos referidos no artigo 1.o
deste regulamento e os preços destes produtos na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à exportação.

(2)

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

(3)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos alimentos compostos para
animais abrangidos pelo Regulamento (CEE) n.o 1766/92 que
estejam sujeitos ao Regulamento (CE) n.o 1517/95 são fixadas
em conformidade com o anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Novembro de
2002.

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

Membro da Comissão

(1) JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 147 de 30.6.1995, p. 51.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 31 de Outubro de 2002, que fixa as restituições aplicáveis à exportação de
alimentos para animais compostos à base de cereais
Código do produto que beneficia da restituição à exportação:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

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

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

Produtos cerealíferos

Milho e produtos à base de milho

Montante
da restituição

Destino

Unidade de medida

C10

EUR/t

9,16

C10

EUR/t

0,00

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

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da
Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1), alterado.
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
C10 Todos os destinos com excepção da Estónia.
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO N.o 1/2002 DO CONSELHO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES
EUROPEIAS E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO, E A REPÚBLICA DA ESTÓNIA,
POR OUTRO
de 15 de Janeiro de 2002
que aprova as normas de execução das disposições relativas aos auxílios estatais referidos no n.o 1,
alínea iii), e no n.o 2 do artigo 63.o, nos termos do n.o 3 do artigo 63.o do Acordo Europeu que cria
uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
República da Estónia, por outro
(2002/849/CE)
O CONSELHO DE ASSOCIAÇÃO,

(4)

Essa autoridade de controlo é responsável pela análise
dos auxílios individuais e dos programas de auxílios,
actuais ou futuros, na República da Estónia e deve dar
parecer sobre a sua compatibilidade com o disposto no
n.o 1, alínea iii), e no n.o 2 do artigo 63.o do Acordo
Europeu.

(5)

Ao adoptar a regulamentação necessária para assegurar
um controlo eficaz, a República da Estónia deve garantir,
nomeadamente, que a autoridade de controlo receba em
tempo útil todas as informações pertinentes da parte dos
outros serviços do Estado, a nível central, regional e
local.

(6)

No âmbito dos programas comunitários adequados, a
Comissão das Comunidades Europeias presta assistência
à autoridade de controlo, com documentação, formação,
visitas de estudo, bem como com outra assistência
técnica eventualmente necessária,

Tendo em conta o Acordo Europeu que cria uma associação
entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros,
por um lado, e a República da Estónia, por outro (1), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 63.o,

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

(3)

O n.o 3 do artigo 63.o do Acordo Europeu estabelece
que, antes de 31 de Dezembro de 1997, o Conselho de
Associação deve adoptar por decisão as normas necessárias à execução dos n.os 1 e 2 do referido artigo.

Segundo o n.o 2 do artigo 63.o do Acordo Europeu, a
noção de «auxílio estatal», que figura no n.o 1, alínea iii),
do artigo 63.o do referido acordo, deve ser examinada
com base em critérios decorrentes da aplicação das
regras previstas no artigo 87.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia e que, por conseguinte, abrange
os auxílios concedidos pelo Estado ou provenientes de
recursos estatais, sob qualquer forma, que falseiem ou
ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas
empresas ou certas produções, na medida em que
afectem as trocas comerciais entre a Comunidade Europeia e a República da Estónia (auxílio estatal).

A República da Estónia deve designar uma instituição ou
administração nacional como autoridade de controlo
competente em matéria de auxílios estatais.

(1) JO L 68 de 9.3.1998, p. 3.

DECIDE:

Artigo 1.o
São aprovadas as normas de execução das disposições relativas
aos auxílios estatais, referidos no n.o 1, alínea iii), e no n.o 2 do
artigo 63.o, nos termos do n.o 3 do artigo 63.o do Acordo
Europeu que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República
da Estónia, por outro.
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Artigo 2.o
Essas normas de execução entram em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua aprovação.

Feito em Bruxelas, em 15 de Janeiro de 2002.
Pelo Conselho de Associação
O Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS
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NORMAS DE EXECUÇÃO
das disposições relativas aos auxílios estatais referidos no n.o 1, alínea iii), e no n.o 2 do artigo 63.o,
nos termos do n.o 3 do artigo 63.o, do Acordo Europeu que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Estónia, por outro
FISCALIZAÇÃO DOS AUXÍLIOS ESTATAIS PELAS AUTORIDADES
DE CONTROLO

Artigo 1.o
Fiscalização dos auxílios estatais pelas autoridades de
controlo
Segundo as regras processuais em vigor na Comunidade Europeia («Comunidade») e na República da Estónia, a concessão de
auxílios estatais é fiscalizada e a sua compatibilidade com o
Acordo Europeu examinada, respectivamente, pelas autoridades
de controlo competentes da Comunidade e da República da
Estónia. As autoridades de controlo são, na Comunidade, a
Comissão das Comunidades Europeias («Comissão») e, na República da Estónia, o Ministério das Finanças.

ridos no n.o 1, quando esses, embora não tenham sido publicados, tenham sido especialmente comunicados a todos os
Estados-Membros.
3. Se, no prazo de três meses a contar da data da recepção
dessas informações oficiais, a República da Estónia não se
opuser às alterações, estas tornar-se-ão critérios de compatibilidade na acepção do n.o 1. Se a República da Estónia se opuser
às alterações e tendo em conta a aproximação das legislações
prevista no Acordo Europeu, devem-se realizar consultas nos
termos dos artigos 7.o e 8.o das presentes normas de execução.
4. Os mesmos princípios são aplicáveis a quaisquer outras
alterações significativas da política comunitária em matéria de
auxílios estatais.

Artigo 3.o
Auxílios de minimis
DIRECTRIZES PARA O EXAME DOS AUXÍLIOS

Artigo 2.o
Critérios de compatibilidade
1.
A compatibilidade dos auxílios individuais e dos
programas de auxílios com o Acordo Europeu é examinada, tal
como referido no artigo 1.o das presentes normas de execução,
com base nos critérios decorrentes da aplicação das regras do
artigo 87.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia,
incluindo o direito derivado actual e futuro, a legislação-quadro, as directrizes e os outros actos administrativos pertinentes em vigor na Comunidade, bem como a jurisprudência
do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância das
Comunidades Europeias, e quaisquer decisões tomadas pelo
Conselho de Associação nos termos do n.o 3 do artigo 4.o
Na medida em que os programas de auxílio ou os auxílios
concedidos se destinem aos produtos abrangidos pelo Tratado
que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, é
plenamente aplicável o disposto no primeiro parágrafo, excepto
a avaliação da compatibilidade que não deve ser efectuada com
base nos critérios decorrentes da aplicação das regras previstas
no artigo 87.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia,
mas com base nos critérios decorrentes da aplicação das regras
em matéria de auxílios estatais previstas no Tratado que institui
a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço.
2.
A autoridade de controlo da República da Estónia deve
ser informada de todos os actos relativos à adopção, supressão
ou alteração dos critérios comunitários de compatibilidade refe-

Considera-se que os programas de auxílios ou os auxílios individuais que não impliquem um auxílio à exportação e cujo
montante não exceda o limite aplicável na Comunidade aos
auxílios de minimis (1), têm uma mera repercussão negligenciável na concorrência e nas trocas comerciais entre as partes,
não sendo, por conseguinte, abrangidos pelas presentes normas
de execução. O disposto no presente artigo não é aplicável às
indústrias abrangidas pelo Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço, à construção naval, aos transportes nem aos auxílios em matéria de despesas relacionadas
com a agricultura e a pesca.

Artigo 4.o
Derrogações
1. Nos termos e nos limites do n.o 4, alínea a), do artigo
63.o do Acordo Europeu, a República da Estónia é considerada
uma região idêntica às regiões da Comunidade referidas no n.o
3, alínea a), do artigo 87.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia.
2. As autoridades de controlo devem avaliar conjuntamente
a intensidade máxima dos auxílios e a cobertura específica das
regiões da República da Estónia que podem beneficiar de
auxílios regionais nacionais. Essas autoridades devem apresentar
uma proposta comum ao Comité de Associação que, para o
efeito, adoptará uma decisão.
(1) Actualmente, o montante máximo de minimis na Comunidade é de
100 000 euros, por empresa e por período de três anos, em conformidade com a comunicação da Comissão relativa aos auxílios de
minimis (JO C 68 de 6.3.1996, p. 9).
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3.
Se necessário, e a pedido da República da Estónia, as
autoridades de controlo podem proceder conjuntamente a uma
avaliação dos problemas decorrentes da aplicação do acervo
comunitário no domínio dos auxílios estatais concedidos por
aquele país, durante a fase final da sua transição para a
economia de mercado. A avaliação desses problemas não pode
incidir nos sectores da agricultura, das pescas, do carvão e do
aço, nem sobre os sectores sensíveis (automóveis, fibras sintéticas e construção naval) para os quais existem regimes comunitários específicos. As autoridades de controlo apresentarão, se
necessário, uma proposta conjunta ao Conselho de Associação,
que poderá aprovar uma decisão.

PROCEDIMENTOS

DE

CONSULTA E
PROBLEMAS

DE

RESOLUÇÃO

1.11.2002

respectivas legislações pertinentes nem a plena liberdade de a
autoridade requerida adoptar uma decisão definitiva no quadro
do Acordo Europeu.
2. A autoridade de controlo requerida deve prestar a devida
atenção aos pontos de vista expressos e aos elementos de prova
eventualmente fornecidos pela autoridade requerente e, nomeadamente, às alegadas consequências prejudiciais para os interesses importantes da parte requerente.
3. Sem prejuízo dos respectivos direitos e obrigações, as
autoridades de controlo que procedam a consultas ao abrigo do
presente artigo devem procurar alcançar no prazo de três meses
uma solução mutuamente aceitável, em função dos respectivos
interesses importantes em questão.

DE

Artigo 8.o
Artigo 5.o

Resolução de problemas

Exame de determinados auxílios

1. Se as consultas previstas no artigo 7.o não permitirem
encontrar uma solução mutuamente aceitável, deve-se proceder,
a pedido de uma das partes e no prazo de três meses a contar
da apresentação do pedido, a uma troca de opiniões no âmbito
do subcomité «Política da Concorrência e Auxílios Estatais»
instituído pelo Acordo Europeu.

1.
Quando o montante do auxílio em questão for superior a
3 milhões de euros, a autoridade de controlo competente pode
submeter à apreciação do subcomité «Política da concorrência e
auxílios estatais» os programas de auxílio ou os auxílios individuais, independentemente de estarem abrangidos por legislação-quadro ou directrizes da Comunidade. Esse subcomité
pode apresentar um relatório ao Comité de Associação, o qual
deve adoptar as decisões ou recomendações adequadas relativamente à compatibilidade desses programas de auxílio ou dos
auxílios em causa com o Acordo Europeu e com as presentes
normas de execução.

2. Se essa troca de opiniões não permitir alcançar uma
solução mutuamente aceitável ou depois de decorrido o prazo
previsto no n.o 1, a questão poderá ser submetida à apreciação
do Comité de Associação, que poderá formular as recomendações adequadas para a resolução do problema em causa.

2.
As decisões ou recomendações acima referidas destinam-se principalmente a evitar o recurso a medidas de defesa
comercial como resposta ao auxílio em questão.

3. Este procedimento não prejudica a adopção de quaisquer
medidas nos termos do n.o 6 do artigo 63.o do Acordo
Europeu. As medidas de defesa comercial, todavia, só devem
ser utilizadas em último recurso.

3.
O Comité de Associação pode decidir alargar as possibilidades de exame previstas no presente artigo.

Artigo 9.o

Artigo 6.o
Pedidos de informação
Se a autoridade responsável pelo controlo de uma das partes
tomar conhecimento de que um programa de auxílios ou um
auxílio concreto afecta aparentemente interesses importantes da
parte em questão, pode solicitar à autoridade competente informações sobre essa matéria. Ambas as autoridades de controlo
devem, em qualquer caso, esforçar-se por se manterem reciprocamente informadas acerca dos desenvolvimentos importantes
que possam assumir interesse prático para a outra parte.

Sigilo e confidencialidade das informações
1. Nos termos do n.o 7 do artigo 63.o do Acordo Europeu,
nenhuma das autoridades de controlo é obrigada a fornecer
informações à outra autoridade se a divulgação dessas informações à autoridade requerente for proibida pela legislação que
lhe é aplicável.
2. As autoridades de controlo acordam em manter a confidencialidade de quaisquer informações que lhe sejam prestadas
a título confidencial pela outra autoridade.

TRANSPARÊNCIA

Artigo 7.o
Consultas e cortesia internacional

Artigo 10.o

1.
Sempre que a Comissão ou a autoridade de controlo da
República da Estónia considerarem que a concessão de um
auxílio estatal no território da outra autoridade afecta gravemente interesses importantes da respectiva parte, pode solicitar
à autoridade de controlo da outra parte a realização de
consultas ou que esta dê início aos procedimentos adequados à
adopção de medidas correctivas. Esta faculdade não prejudica a
adopção pelas partes de quaisquer medidas nos termos das

Inventário
1. No âmbito dos programas comunitários adequados, a
Comissão deve prestar assistência à República da Estónia na
elaboração e posterior actualização de um inventário dos seus
programas de auxílio dos seus auxílios individuais, efectuado de
acordo com as normas da Comunidade, a fim de assegurar e
promover constantemente a transparência.
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2.
A Comissão deve informar periodicamente a República da
Estónia sobre a documentação por ela elaborada para fins
análogos relativamente aos Estados-Membros da Comunidade.

L 299/47
DIVERSOS

Artigo 12.o
Artigo 11.o
Informação recíproca
As partes devem assegurar a transparência em matéria de
auxílios estatais, procedendo, periódica e reciprocamente, à
divulgação de publicações e ao intercâmbio de informações
sobre a política de auxílios estatais.

Assistência administrativa (línguas)
A Comissão e a autoridade de controlo da República da Estónia
devem tomar medidas práticas em termos de assistência mútua
ou de qualquer outra solução adequada no que respeita,
nomeadamente, à questão das traduções.
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DECISÃO N.o 2/2002 DO CONSELHO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES
EUROPEIAS E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO, E A REPÚBLICA DA ESTÓNIA,
POR OUTRO
de 27 de Fevereiro de 2002
que altera, pela criação de um Comité Consultivo Misto, a Decisão n.o 1/98 que estabelece o
regulamento interno do Conselho de Associação
(2002/850/CE)
O CONSELHO DE ASSOCIAÇÃO,

Tendo em conta o Acordo Europeu que cria uma associação
entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros,
por um lado, e a República da Estónia, por outro (1), e, nomeadamente, o seu artigo 114.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O diálogo e a cooperação entre os grupos de interesse
económicos e sociais da União Europeia e da República
da Estónia podem dar uma contribuição valiosa para o
desenvolvimento das relações mútuas.
Parece oportuno que essa cooperação seja organizada
entre os membros do Comité Económico e Social das
Comunidades Europeias e os parceiros económicos e
sociais da República da Estónia, mediante a criação de
um Comité Consultivo Misto.
Tal implica que o regulamento interno do Conselho de
Associação, adoptado através da Decisão n.o 1/98 (2), seja
alterado em conformidade,

DECIDE:

Artigo 1.o
Ao regulamento interno do Conselho de Associação são
aditados os seguintes artigos:
«Artigo 15.o
Comité Consultivo Misto
É criado um Comité Consultivo Misto tendo por função
assistir o Conselho de Associação com vista a fomentar o
diálogo e a cooperação entre os grupos de interesse económicos e sociais da Comunidade Europeia e da República da
Estónia. O diálogo e a cooperação incluirão todos os
aspectos económicos e sociais das relações entre a Comunidade Europeia e a República da Estónia decorrentes da aplicação do Acordo Europeu. O Comité Consultivo Misto
pronunciar-se-á sobre as questões surgidas nestas matérias.
Artigo 16.o
O Comité Consultivo Misto será composto por seis representantes do Comité Económico e Social das Comunidades
Europeias e seis representantes dos grupos de interesse
económicos e sociais da República da Estónia.

(1) JO L 68 de 9.3.1998, p. 3.
(2) JO L 73 de 12.3.1998, p. 17.

O Comité Consultivo Misto desempenhará as suas funções
em consulta com o Conselho de Associação ou, relativamente à promoção do diálogo entre os grupos económicos
e sociais, por iniciativa própria.
Os seus membros serão eleitos de forma que o Comité
Consultivo Misto reflicta o mais fielmente possível os diferentes grupos de interesse económicos e sociais da Comunidade Europeia e da República da Estónia.
O Comité Consultivo Misto será co-presidido por um
membro do Comité Económico e Social das Comunidades
Europeias e por um membro da República da Estónia.
O Comité Consultivo Misto adoptará o seu próprio regulamento interno.
Artigo 17.o
O Comité Económico e Social das Comunidades Europeias,
por um lado, e os grupos de interesse económicos e sociais
da República da Estónia, por outro, suportarão as despesas
da participação nas reuniões do Comité Consultivo Misto e
dos seus grupos de trabalho, tanto no que respeita às
despesas de pessoal, de viagens e de estada, como às
despesas de correio e telecomunicações.
As despesas relativas à interpretação durante as reuniões,
bem como à tradução e reprodução dos documentos serão
suportadas pelo Comité Económico e Social das Comunidades Europeias, excepto as despesas relativas à interpretação e tradução de ou para estónio, que serão suportadas
pelos grupos de interesse económicos e sociais da República da Estónia.
As restantes despesas relativas à organização material das
reuniões serão suportadas pela parte organizadora.».
Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor no primeiro dia do segundo
mês seguinte à data da sua aprovação.

Feito em Bruxelas, em 27 de Fevereiro de 2002.
Pelo Conselho de Associação
O Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS
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DECISÃO N.o 3/2002 DO CONSELHO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES
EUROPEIAS E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO, E A REPÚBLICA DA ESTÓNIA,
POR OUTRO
de 27 de Fevereiro de 2002
que aprova as regras e as condições gerais de participação da República da Estónia em programas
comunitários
(2002/851/CE)
O CONSELHO DE ASSOCIAÇÃO,

Artigo 4.o

Tendo em conta o Acordo Europeu que cria uma associação
entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros,
por um lado, e a República da Estónia, por outro (1), e, nomeadamente, o seu artigo 108.o,
Considerando o seguinte:

Os projectos e iniciativas apresentados pelos participantes da
Estónia estão sujeitos, na medida do possível, a condições,
regras e procedimentos dos programas em causa iguais aos
aplicáveis aos Estados-Membros.
Artigo 5.o

(1)

Nos termos do artigo 108. do Acordo Europeu e do seu
anexo X, a Estónia pode participar em programas-quadro, programas específicos, projectos ou outras
acções da Comunidade, num vasto leque de áreas. Essa
disposição prevê ainda que sejam acrescentadas outras
áreas de acção comunitária.

(2)

Nos termos do artigo 108.o, os termos e as condições de
participação da Estónia nessas actividades são decididos
pelo Conselho de Associação.

(3)

As condições específicas de participação em cada
programa comunitário, incluindo as implicações financeiras, serão determinadas pela Comissão das Comunidades Europeias e pelas autoridades competentes da
Estónia,

o

As regras e condições específicas, nomeadamente a contribuição financeira, relativas à participação da Estónia em cada
programa são determinadas pela Comissão das Comunidades
Europeias e pelas autoridades competentes da Estónia. Se a
Estónia pedir assistência comunitária externa ao abrigo do
Regulamento (CEE) n.o 3906/89 do Conselho, de 18 de
Dezembro de 1989, relativo à ajuda económica a certos países
da Europa Central e Oriental (2), as regras e condições específicas poderão ser determinadas com base num protocolo financeiro.
Artigo 6.o
A presente decisão é aplicável por um período indeterminado.
Pode ser denunciada por qualquer das partes mediante um pré-aviso escrito de seis meses.

DECIDE:

Artigo 7.o
Artigo 1.o
A Estónia pode participar em todos os programas comunitários
abertos aos países candidatos da Europa Central e Oriental, nos
termos das disposições de aprovação desses programas.
Artigo 2.o
A Estónia contribui financeiramente para o orçamento geral da
União Europeia, em função dos programas específicos em que
participar.
Artigo 3.o
Os representantes da Estónia podem participar, na qualidade de
observadores e em relação aos aspectos que digam directamente respeito à Estónia, nos comités de gestão responsáveis
pelo acompanhamento dos programas para os quais a Estónia
contribua financeiramente.

(1) JO L 68 de 9.3.1998, p. 3.

O mais tardar três anos a contar da data de entrada em vigor
da presente decisão e, a partir dessa altura, de três em três anos,
o Conselho de Associação pode rever a aplicação da presente
decisão com base na participação efectiva da Estónia num ou
mais programas comunitários.
Artigo 8.o
A presente decisão entra em vigor no primeiro dia do mês a
seguir ao da sua aprovação pelo Conselho de Associação.

Feito em Bruxelas, em 27 de Fevereiro de 2002.
Pelo Conselho de Associação
O Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS

(2) JO L 375 de 23.12.1989, p. 11. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2666/2000
(JO L 306 de 7.12.2000, p. 1).
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DECISÃO N.o 4/2002 DO CONSELHO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES
EUROPEIAS E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO, E A REPÚBLICA DA ESTÓNIA,
POR OUTRO
de 24 de Maio de 2002
que adopta os termos e as condições de participação da Estónia no programa comunitário Fiscalis
(2002/852/CE)
O CONSELHO DE ASSOCIAÇÃO,

Tendo em conta o Acordo Europeu que cria uma associação
entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros,
por um lado, e a República da Estónia, por outro (1), e, nomeadamente, o seu artigo 108.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Nos termos do artigo 108.o do Acordo Europeu, a
Estónia pode participar em programas-quadro,
programas específicos, projectos ou outras acções comunitárias designadamente nos domínios enumerados no
seu anexo X.
Nos termos do referido anexo, o Conselho de Associação
pode decidir acrescentar outros domínios de actividades
comunitárias aos enumerados no anexo.

Artigo 2.o
A presente decisão é aplicável pelo período remanescente de
vigência do programa. Todavia, se a Comunidade decidir prorrogar este período sem introduzir alterações significativas ao
programa, a presente decisão será igual e automaticamente
prorrogada pelo período correspondente, salvo denúncia das
partes.

Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor no dia da sua aprovação
pelo Conselho de Associação.

Nos termos do já referido artigo 108.o, os termos e as
condições de participação da Estónia nessas actividades
são decididos pelo Conselho de Associação,

DECIDE:

Artigo 1.o
A Estónia participa no programa comunitário Fiscalis, adiante
designado «programa», nos termos e nas condições definidos
nos anexos I e II que fazem parte integrante da presente
decisão.

(1) JO L 68 de 9.3.1998, p. 3.

Feito em Bruxelas, em 24 de Maio de 2002.
Pelo Conselho de Associação
O Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS
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ANEXO I
TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA ESTÓNIA NO PROGRAMA FISCALIS
1. Nos termos do artigo 7.o da Decisão n.o 888/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Março de 1998,
que estabelece um programa de acção comunitário destinado a melhorar o funcionamento dos sistemas de fiscalidade
indirecta do mercado interno (programa Fiscalis) (1), (a seguir denominado «programa»), a participação da Estónia no
programa efectuar-se-á nas condições estabelecidas no Acordo Europeu e na medida em que o direito comunitário
em matéria de fiscalidade indirecta o permita. Por conseguinte, a participação da Estónia nas actividades do programa
obedece às seguintes condições:
— a participação nas actividades previstas no artigo 4.o (sistemas de comunicação e de intercâmbio de informações,
manuais e guias) é autorizada na medida em que as disposições aplicáveis em matéria de fiscalidade indirecta
comunitária o permitam,
— a participação nas actividades previstas no n.o 1 (intercâmbio de funcionários) e no n.o 2 (seminários) do artigo
5.o, assim como no artigo 6.o (iniciativa comum de formação), é autorizada nas condições previstas nesses artigos,
— a participação nas actividades previstas no n.o 3 do artigo 5.o (controlos multilaterais) não é autorizada porque,
nos termos da Directiva 77/799/CEE do Conselho (2) e do Regulamento (CEE) n.o 218/92 do Conselho (3), o
enquadramento jurídico comunitário para a cooperação neste domínio é aplicável exclusivamente aos Estados-Membros da União Europeia.
2. Os termos e as condições de apresentação, avaliação e selecção das candidaturas para seminários e intercâmbios de
funcionários da Estónia são os aplicáveis aos funcionários das administrações nacionais dos quinze Estados-Membros
da União Europeia.
3. O anexo II estabelece a contribuição financeira da Estónia para o orçamento geral da União Europeia, no início de
cada exercício orçamental, a fim de cobrir os custos resultantes da sua participação no programa de 2001 a 2002. O
Comité de Associação pode adaptar esta contribuição sempre que necessário, segundo os princípios estabelecidos no
n.o 2 do artigo 113.o do Acordo Europeu entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado,
e a Estónia, por outro.
4. Os representantes da Estónia participam, na qualidade de observadores e em relação aos pontos que lhe digam
respeito, nas reuniões do Comité Permanente para a Cooperação Administrativa no domínio da fiscalidade indirecta,
previsto no n.o 1 do artigo 11.o da Decisão n.o 888/98/CE. Este comité reunir-se-á sem a presença dos representantes
da Estónia para os pontos restantes, assim como para a votação.
5. Os Estados-Membros da União Europeia e a Estónia envidarão todos os esforços, no âmbito das actuais disposições,
para facilitarem a livre circulação e a residência de todas as pessoas elegíveis para o programa, que se desloquem
entre a Estónia e os Estados-Membros da União Europeia com o objectivo de participarem em actividades abrangidas
pela presente decisão.
6. Sem prejuízo das responsabilidades da Comissão das Comunidades Europeias e do Tribunal de Contas das Comunidades Europeias em relação ao acompanhamento e à avaliação do programa, nos termos da Decisão n.o 888/98/CE, a
participação da Estónia no programa será objecto de controlo contínuo por esse país e pela Comissão, num regime
de parceria. A Estónia apresentará os relatórios necessários à Comissão e participará em outras actividades específicas
organizadas pela Comunidade neste contexto.
7. A língua a utilizar nos pedidos, nos contratos, nos relatórios a apresentar e em todos os outros documentos administrativos dos programas será uma das línguas oficiais da Comunidade Europeia.
8. A Comunidade e a Estónia podem pôr um termo às actividades previstas na presente decisão, em qualquer momento,
mediante um pré-aviso escrito de 12 meses. As actividades em curso nesse momento prosseguirão até à sua
conclusão nas condições previstas na presente decisão.

(1) JO L 126 de 28.4.1998, p. 1.
(2) JO L 336 de 27.12.1977, p. 15. Directiva com última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de 1994.
(3) JO L 24 de 1.2.1992, p. 1.
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ANEXO II
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA ESTÓNIA PARA O PROGRAMA FISCALIS
1. A contribuição financeira da Estónia será acrescentada ao montante disponível anualmente no orçamento geral da
União Europeia das dotações para autorizações destinadas a cobrir as obrigações financeiras da Comissão decorrentes
do trabalho de execução, gestão e funcionamento do programa Fiscalis (adiante designado «programa»).
2. A contribuição financeira foi calculada com base numa média diária de ajudas de custo de 146 euros e de um
subsídio de deslocação de 695 euros que representam os custos da participação nos seminários e nos intercâmbios.
No cálculo da contribuição financeira, considerou-se uma média de participação da Estónia em 15 seminários e em
20 intercâmbios por ano. A contribuição financeira pode ser adaptada no início de cada ano para ter em conta o
número efectivo de actividades em que a Estónia prevê participar durante esse ano. Essa adaptação será efectuada na
sequência dos pedidos de mobilização de fundos que a Comissão enviará à Estónia, tal como referido no ponto 6.
3. A contribuição anual da Estónia será de 94 984 euros por cada ano de participação, salvo disposição em contrário
nas condições previstas no ponto 2. Desta verba, um montante de 6 214 euros cobrirá os custos administrativos
adicionais relacionados com a gestão do programa, incorridos pela Comissão e decorrentes da participação da
Estónia.
4. A Estónia pagará os custos administrativos adicionais anuais referidos no ponto 3 a partir do seu orçamento
nacional.
5. A Estónia pagará, a partir do seu orçamento nacional, 50 % do saldo dos custos anuais decorrentes da sua participação em 2001 e 60 % em 2002.
De acordo com o procedimento habitual de programação do Phare, os 50 % restantes serão pagos a partir das
dotações anuais do Phare para a Estónia — dependendo da disponibilidade dos recursos financeiros em questão —
em 2001 e 40 % em 2002. Os fundos do Phare solicitados serão transferidos para a Estónia através de um protocolo
de financiamento distinto. Esses fundos, em conjunto com a contribuição disponibilizada pelo orçamento nacional da
Estónia, constituem a contribuição nacional da Estónia que permitirá efectuar os pagamentos necessários na
sequência dos pedidos de mobilização anual de fundos apresentados pela Comissão.
6. O Regulamento Financeiro, de 21 de Dezembro de 1977, aplicável ao orçamento geral da União Europeia (1), é
aplicável, nomeadamente, à gestão da contribuição da Estónia.
Após a entrada em vigor da presente decisão, a Comissão enviará à Estónia um pedido de mobilização de fundos
correspondentes à sua contribuição para os custos decorrentes das actividades para o exercício orçamental em curso.
Essa contribuição será expressa em euros e depositada numa conta bancária da Comissão em euros.
A Estónia efectuará o pagamento da sua contribuição em função da mobilização de fundos:
— no que respeita à parte financiada pelo seu orçamento nacional, o mais tardar três meses após o envio do pedido,
— no que respeita à parte financiada pelos fundos Phare, o mais tardar num período de 30 dias a contar da disponibilização no país dos fundos Phare correspondentes.
Qualquer atraso no pagamento da contribuição ocasionará o pagamento, pela Estónia, de juros de mora a contar da
data de vencimento. A taxa de juro corresponde à taxa aplicada pelo Banco Central Europeu, à data de vencimento,
às suas operações em euros, aumentada de 1,5 pontos percentuais.
7. As ajudas de custo diárias são aplicáveis a todos os participantes no programa e são determinadas para cada país pela
Comissão. A Estónia beneficiará de um primeiro adiantamento orçamental pago pela Comissão no início da cada
ano. Poderá ser pago um segundo adiantamento a meio do ano, dependendo da participação efectiva da Estónia nas
actividades do programa, assim como da participação esperada para o resto do ano. Os serviços competentes da
Estónia aplicarão os referidos adiantamentos no pagamento das despesas de deslocação, assim como das ajudas de
custo diárias aos participantes desse país.
8. As despesas de deslocação e as ajudas de custo dos representantes e peritos da Estónia que participem na qualidade
de observadores nos trabalhos do comité referido no ponto 4 do anexo I serão reembolsadas pela Comissão nas
mesmas condições dos Estados-Membros da União Europeia.

(1) JO L 356 de 31.12.1977, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 762/2001 (JO L 111
de 20.4.2001, p. 1).
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 29 de Outubro de 2002
relativa à posição da Comunidade Europeia sobre a adaptação ao progresso técnico dos Regulamentos n.os 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 e 113 da Comissão
Económica para a Europa das Nações Unidas
(2002/853/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 97/836/CE do Conselho, de 27 de
Novembro de 1997, relativa à adesão da Comunidade Europeia
ao Acordo da Comissão Económica para a Europa da Organização das Nações Unidas relativo à adopção de prescrições
técnicas uniformes aplicáveis aos veículos de rodas, aos equipamentos e às peças susceptíveis de serem montados ou utilizados num veículo de rodas e às condições de reconhecimento
recíproco das homologações emitidas em conformidade com
essas prescrições (1) e, nomeadamente, o n.o 2, primeiro
travessão, do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:

(3)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer emitido pelo Comité para a
Adaptação ao Progresso Técnico instituído pela Directiva
70/156/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970,
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à homologação dos veículos a
motor e seus reboques (2), com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2001/116/CE da Comissão (3),

DECIDE:

Artigo único

(1)

Quando uma proposta de adaptação ao progresso
técnico de um regulamento da Comissão Económica
para a Europa das Nações Unidas, anexado ao acordo
revisto de 1958, regulamento que vincula a Comunidade
por força das disposições do anexo II da Decisão 97/
/836/CE, é submetida à votação do Comité Administrativo instituído em aplicação das disposições do n.o 2 do
artigo 1.o do referido acordo, o voto que a Comunidade
deve emitir pode ser adoptado em conformidade com o
procedimento aplicável às adaptações técnicas das directivas relativas à homologação dos veículos a motor.

A Comunidade Europeia votará a favor dos documentos indicados no anexo aquando da votação na reunião do Comité
Administrativo que se realizará em 12 de Novembro de 2002
por ocasião da 128.a reunião do «Fórum Mundial para a
Harmonização da Regulamentação sobre Veículos» da Comissão
Económica para a Europa das Nações Unidas ou, se for caso
disso, quando forem submetidos a votação aquando de uma
reunião posterior.

(2)

Tendo em conta a experiência adquirida e a evolução da
técnica, é necessário adaptar as exigências relativas a
determinados elementos ou características que são
objecto dos Regulamentos n.os 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37,
38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 e 113 da
UNECE.

Feito em Bruxelas, em 29 de Outubro de 2002.

(1) JO L 346 de 17.12.1997, p. 78.

Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(2) JO L 42 de 23.2.1970, p. 1.
(3) JO L 18 de 21.1.2002, p. 1.
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ANEXO
A votação da Comunidade Europeia diz respeito aos seguintes documentos:
Regulamento n.o 3

TRANS/WP.29/2002/51

Regulamento n.o 48

TRANS/WP.29/2002/56

Regulamento n.o 7

TRANS/WP.29/2002/52

Regulamento n. 50

TRANS/WP.29/2002/57

Regulamento n.o 14

TRANS/WP.29/2002/69

Regulamento n.o 16

TRANS/WP.29/2002/70

Regulamento n. 67

TRANS/WP.29/2002/72

Regulamento n.o 23

TRANS/WP.29/2002/53

Regulamento n. 75

TRANS/WP.29/2002/45/Rev.1

Regulamento n. 77

TRANS/WP.29/2002/58

Regulamento n. 87

TRANS/WP.29/2002/59

Regulamento n. 91

TRANS/WP.29/2002/60

Regulamento n. 105

TRANS/WP.29/2002/75

Regulamento n. 113

TRANS/WP.29/2002/61.

Regulamento n.o 34

TRANS/WP.29/2002/14
TRANS/WP.29/2002/14/Add.1

Regulamento n.o 37

TRANS/WP.29/2002/54

Regulamento n.o 38

TRANS/WP.29/2002/55

Regulamento n.o 43

TRANS/WP.29/2002/64
TRANS/WP.29/2002/64/Corr.1

o
o
o
o
o
o
o
o

