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REGULAMENTO (CE) N.o 2011/2002 DO CONSELHO
de 11 de Novembro de 2002
que altera o Regulamento (CE) n.o 603/1999 que cria direitos anti-dumping definitivos sobre as
importações de cordéis para atadeiras ou enfardadeiras de polipropileno originários da Polónia, da
República Checa e da Hungria e que estabelece a cobrança definitiva do direito provisório
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(5)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 384/96 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, relativo à defesa contra as
importações objecto de dumping de países não membros da
Comunidade Europeia (1), e, nomeadamente, o seu artigo 8.o,
Tendo em conta a proposta apresentada pela Comissão após
consulta ao Comité Consultivo,

C. DIREITOS DEFINITIVOS
(6)

O inquérito no âmbito do qual foi aceite o compromisso
oferecido pela empresa foi concluído com uma determinação final da existência de dumping e de prejuízo pelo
Regulamento (CE) n.o 603/1999.

(7)

Em conformidade com o n.o 9 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 384/96, a taxa do direito anti-dumping e
do direito de compensação deve ser estabelecida com
base nos factos estabelecidos no âmbito do inquérito
que conduziu ao compromisso. Para o efeito, e tendo
em consideração o facto de que a margem de dumping
estabelecida foi inferior à margem de prejuízo, considera-se adequado fixar a taxa do direito anti-dumping
definitivo em 26,4 % ad valorem, que corresponde à
margem de dumping determinada [ver também o considerando 26 do Regulamento (CE) n.o 603/1999].

Considerando o seguinte:
A. PROCESSO ANTERIOR
(1)

Em Março de 1999, o Conselho, pelo Regulamento (CE)
n.o 603/1999 (2), instituiu direitos anti-dumping definitivos sobre as importações de cordéis para atadeiras ou
enfardadeiras de polipropileno originários da Polónia, da
República Checa e da Hungria.

(2)

No âmbito do processo em curso, a Comissão, pela
Decisão 1999/215/CE, de 16 de Março de 1999 (3),
aceitou um compromisso de preços oferecido, entre
outros, pela empresa húngara Tiszai Vegyi Kombinat Rt
(«a empresa»).

(3)

As importações de cordéis para atadeiras ou enfardadeiras de polipropileno originários da Hungria, exportados para a Comunidade por esta empresa (código
adicional TARIC 8582) foram isentas do direito anti-dumping pelos n.os 1 e 2 do artigo 2.o do Regulamento
(CE) n.o 603/1999.

Por conseguinte, pela Decisão 2002/890/CE da
Comissão (4), o compromisso desta empresa foi denunciado e o seu nome foi suprimido da lista das empresas
cujos compromissos são aceites no n.o 1 do artigo 1.o da
Decisão 1999/215/CE.

D. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO (CE) N.o 603/1999
(8)

Tendo em conta o que precede, o n.o 2 do artigo 1.o e o
n.o 2 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 603/1999
que enumera as empresas objecto de direitos anti-dumping e as que beneficiam da isenção dos mesmos,
devem ser alterados,

B. DENÚNCIA VOLUNTÁRIA DE UM COMPROMISSO
(4)

No seguimento das mudanças operadas nas suas actividades comerciais, a empresa informou a Comissão da
sua intenção de denunciar o compromisso.

(1) JO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1972/2002 (JO L
305 de 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 75 de 20.3.1999, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1657/2001 (JO L
221 de 17.8.2001, p. 1).
(3) JO L 75 de 20.3.1999, p. 34. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pela Decisão 2000/324/CE (JO L 112
de 11.5.2000, p. 65).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 603/1999 é alterado nos seguintes
termos:
(4) Ver página 20 do presente Jornal Oficial.
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1. O n.o 2 do artigo 1.o passa a ter a seguinte redacção:
«2.
As taxas dos direitos anti-dumping definitivos aplicáveis aos preços líquidos, franco-fronteira
comunitária, do produto não desalfandegado, para os produtos fabricados pelas empresas a seguir
referidas, são as seguintes:
Taxa do direito (%)

Código adicional
TARIC

BZLP Bezalin

19,4

8450

PAT Defalin s.a.

16,3

8569

Industrial Chemistry Research Institute

12,8

8578

6,1

8579

WKI Isoliertechnik Spolka z.o.o.

15,7

A091

Todas as restantes empresas

20,3

8900

República Checa

Todas as empresas

24,8

8900

Hungria

Tiszai Vegyi Kombinat Rt

26,4

8582

Todas as restantes empresas

32,9

8900»

País

Polónia

Empresa

Terplast sp. z.o.o.

2. O n.o 2 do artigo 2.o passa a ter a seguinte redacção:
«2.
As importações efectuadas no âmbito dos compromissos oferecidos e aceites devem ser declaradas ao abrigo dos seguintes códigos adicionais TARIC:
País

República Checa

Hungria

Código adicional
TARIC

Empresa

Juta a.s.

8596

Lanex s.a.

8580

Partium '70 Rt

8581

Elso Magyar Kenderfono Rt

8583»

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Novembro de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
B. MIKKELSEN

14.11.2002
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REGULAMENTO (CE) N.o 2012/2002 DO CONSELHO
de 11 de Novembro de 2002
que institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o terceiro parágrafo do
seu artigo 159.o e o seu artigo 308.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (3),
Tendo em conta a resolução do Comité das Regiões (4),
Considerando o seguinte:
(1)

Em situações de catástrofe de grandes proporções, a Comunidade deve mostrar-se solidária com a
população das regiões afectadas, prestando-lhe um auxílio financeiro que contribua para o rápido
restabelecimento de condições de vida normais nas regiões sinistradas. O auxílio deve ser mobilizado
principalmente em caso de catástrofes naturais.

(2)

Os instrumentos de coesão económica e social existentes permitem o financiamento de acções de
prevenção dos riscos e de reparação das infra-estruturas danificadas. Importa, porém, prever igualmente um instrumento suplementar, a distinguir dos instrumentos comunitários existentes, que
permita à Comunidade agir com celeridade e eficácia e contribuir rapidamente para a mobilização
dos serviços de socorro destinados a prover às necessidades imediatas da população e a contribuir
para a reconstrução a curto prazo das principais infra-estruturas danificadas, de modo a favorecer a
retoma da actividade económica.

(3)

A União Europeia também deve demonstrar solidariedade em relação aos países que estão actualmente a negociar a sua adesão. Tornar a aplicação do presente regulamento extensiva a esses Estados
exige o recurso ao artigo 308.o do Tratado.

(4)

A ajuda comunitária deve complementar os esforços dos Estados afectados, cobrindo uma parte das
despesas públicas mobilizadas para fazer face aos prejuízos causados por uma catástrofe de grandes
proporções.

(5)

De acordo com o princípio da subsidiariedade, o auxílio prestado ao abrigo deste instrumento deve
limitar-se às catástrofes de grandes proporções com graves repercussões nas condições de vida dos
cidadãos, no meio natural ou na economia.

(6)

Na acepção do presente regulamento, entende-se por «catástrofe de grandes proporções» qualquer
catástrofe que, em pelo menos um dos Estados abrangidos, provoque prejuízos importantes, em
termos financeiros ou em percentagem do rendimento nacional bruto (RNB). Para possibilitar a
intervenção em caso de catástrofes que, embora importantes, não atinjam o nível mínimo requerido,
também pode ser prestado auxílio, em circunstâncias excepcionais, se um dos países limítrofes
potencialmente beneficiários for afectado pela mesma catástrofe, ou quando a maior parte da população de uma região específica for afectada por uma catástrofe com repercussões graves e duradouras nas condições de vida dos cidadãos.

(7)

A acção comunitária não deve eximir terceiros que, de acordo com o princípio do «poluidor-pagador», são os primeiros responsáveis pelos danos por si causados, nem desencorajar as acções
preventivas a nível dos Estados-Membros e da Comunidade.

(8)

O instrumento deve, nomeadamente, permitir decisões rápidas para autorizar e mobilizar, com a
máxima brevidade, recursos financeiros específicos. Os procedimentos administrativos devem ser
adaptados nesse sentido e limitados ao mínimo estritamente necessário. Para o efeito, o Parlamento
Europeu, o Conselho e a Comissão celebraram em 7 de Novembro de 2002, o Acordo Interinstitucional relativo ao financiamento do Fundo de Solidariedade da União Europeia, complementar ao
Acordo Interinstitucional, de 6 de Maio de 1999 sobre a disciplina orçamental e a melhoria do
processo orçamental.

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

Proposta da Comissão de 20 de Setembro de 2002 (ainda não publicada no Jornal Oficial).
Parecer emitido em 10 de Outubro de 2002 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
Parecer emitido em 24 de Outubro de 2002 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
Resolução emitida em 10 de Outubro de 2002 (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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(9)

Pode ser desejável que o Estado beneficiário, no respeito das suas disposições constitucionais, institucionais, jurídicas e financeiras, associe as autoridades regionais ou locais à elaboração e aplicação
das regras de execução, mantendo-se embora sempre responsável pela implementação do auxílio e
pela gestão e controlo das operações apoiadas pelo financiamento comunitário.

(10)

As regras de execução do instrumento devem ser adaptadas à urgência da situação.

(11)

As acções financiadas por este instrumento não devem beneficiar, ao mesmo título, de intervenções
ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1164/94 do Conselho, de 16 de Maio de 1994, que institui o
Fundo de Coesão (1), do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do Conselho, de 21 de Junho de 1999,
que estabelece disposições gerais sobre os Fundos estruturais (2), do Regulamento (CE) n.o 1257/
/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo ao apoio do Fundo Europeu de Orientação e de
Garantia Agrícola (FEOGA) ao desenvolvimento rural (3), do Regulamento (CEE) n.o 3906/89 do
Conselho, de 18 de Dezembro de 1989, relativo à ajuda económica a favor da República da Hungria
e da República da Polónia (4), do Regulamento (CE) n.o 1267/1999 do Conselho, de 21 de Junho de
1999, que cria um instrumento estrutural de pré-adesão (5), do Regulamento (CE) n.o 1268/1999 do
Conselho, de 21 de Junho de 1999, relativo ao apoio comunitário a medidas de pré-adesão em
matéria de agricultura e desenvolvimento rural nos países candidatos da Europa Central e Oriental
durante o período de pré-adesão (6), do Regulamento (CE) n.o 2760/98 da Comissão, de 18 de
Dezembro de 1998, relativo à execução de um programa de cooperação transfronteiriça no âmbito
do programa Phare (7), do Regulamento (CE) n.o 1266/1999 do Conselho, de 21 de Junho de 1999,
relativo à coordenação da assistência aos países candidatos no âmbito da estratégia de pré-adesão e
que altera o Regulamento (CEE) n.o 3906/89 (8), do Regulamento (CE) n.o 555/2000 do Conselho, de
13 de Março de 2000, relativo à execução de acções no âmbito da estratégia de pré-adesão da República de Chipre e da República de Malta (9), ou do Regulamento (CE) n.o 2236/95 do Conselho, de
18 de Setembro de 1995, que determina as regras gerais para a concessão de um apoio financeiro
comunitário no domínio das redes transeuropeias (10). Os prejuízos reparados ao abrigo de instrumentos comunitários ou internacionais relacionados com a compensação de prejuízos específicos
não devem beneficiar, ao mesmo título, de auxílio ao abrigo do presente instrumento.

(12)

Impõe-se um máximo de transparência na execução do auxílio financeiro da Comunidade, bem
como um controlo apropriado da utilização das dotações.

(13)

Impõe-se uma gestão financeira prudente, para que a Comunidade possa intervir quando ocorram
várias catástrofes de grandes proporções no mesmo ano.

(14)

Em casos excepcionais e em função da disponibilidade de recursos ao abrigo deste instrumento no
ano em que ocorra a catástrofe, poderão ser previstas subvenções complementares deste instrumento
ao abrigo do fundo do ano seguinte.

(15)

Deve-se fixar uma data-limite de utilização do auxílio financeiro atribuído e prever a obrigatoriedade
de os Estados beneficiários justificarem a utilização do auxílio recebido. Deve-se recuperar o auxílio
recebido que tenha sido subsequentemente reembolsado por terceiros ou que exceda a avaliação
definitiva dos danos.

(1) JO L 130 de 25.5.1994, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1265/
/1999 (JO L 161 de 26.6.1999, p. 62).
(2) JO L 161 de 26.6.1999, p. 80. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1447/2001 (JO L 198 de 21.7.2001, p. 1).
(3) JO L 160 de 26.6.1999, p. 80.
4
( ) JO L 375 de 23.12.1989, p. 11. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2500/2001 (JO L 342 de 27.12.2001, p. 1).
(5) JO L 161 de 26.6.1999, p. 73. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2500/2001
(6) JO L 161 de 26.6.1999, p. 87. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
2500/2001.
(7) JO L 345 de 19.12.1998, p. 49. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1596/2002 (JO L 240 de 7.9.2002, p. 33).
(8) JO L 161 de 26.6.1999, p. 68.
(9) JO L 68 de 16.3.2000, p. 3. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2500/
/2001.
(10) JO L 228 de 23.9.1995, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1655/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 197 de 29.7.1999, p. 1).
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(16)

Em virtude de circunstâncias excepcionais, torna-se necessário prever que os países atingidos por
catástrofes a partir do Verão de 2002 possam beneficiar de auxílio ao abrigo do presente instrumento.

(17)

A fim de garantir um auxílio rápido aos países atingidos pelas recentes inundações, a aprovação do
presente instrumento é extremamente urgente. Por conseguinte, é necessária uma derrogação ao
período de seis semanas para análise pelos parlamentos nacionais, previsto no ponto I.3 do Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União Europeia, anexo ao Tratado da União
Europeia e aos Tratados que instituem as Comunidades Europeias,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
É instituído um Fundo de Solidariedade da União Europeia, adiante designado por «fundo». O fundo
destina-se a permitir que a Comunidade responda rapidamente, com eficácia e flexibilidade, a situações de
emergência, nos termos do presente regulamento.
Artigo 2.o
1.
A pedido de um Estado-Membro ou de um país cuja adesão à União Europeia esteja em negociação,
adiante designado por «Estado beneficiário», a intervenção do Fundo pode ser desencadeada se ocorrer no
território desse Estado uma catástrofe natural de grandes proporções com graves repercussões nas
condições de vida dos cidadãos, no meio natural ou na economia de uma ou mais regiões ou de um ou
mais Estados.
2.
Na acepção do presente regulamento, entende-se por «catástrofe de grandes proporções» uma catástrofe que provoque prejuízos cuja estimativa, em pelo menos um dos Estados abrangidos, seja superior a
mais de 3 mil milhões de euros, a preços de 2002, ou represente mais de 0,6 % do RNB do Estado em
causa.
Excepcionalmente, também pode beneficiar do auxílio do fundo um Estado-Membro limítrofe, ou outro
país vizinho cuja adesão à União Europeia esteja em negociação, que tenha sido atingido pela mesma catástrofe.
Todavia, em circunstâncias excepcionais, mesmo quando os critérios quantitativos previstos no primeiro
parágrafo não se encontrem preenchidos, pode também beneficiar de auxílio do fundo uma região atingida
por uma catástrofe de carácter extraordinário, sobretudo uma catástrofe natural, que afecte a maior parte
da sua população e tenha repercussões graves e prolongadas nas condições de vida e na estabilidade económica da região. O auxílio total anual concedido ao abrigo do presente parágrafo limita-se a 7,5 % do
montante anual disponibilizado para o fundo. Será prestada especial atenção às regiões remotas ou
isoladas, como as regiões insulares e ultraperiféricas definidas no n.o 2 do artigo 299.o do Tratado. A
Comissão deve analisar com o máximo rigor os pedidos que lhe sejam apresentados ao abrigo do presente
parágrafo.
Artigo 3.o
1.
O auxílio do fundo assume a forma de subvenção. Por cada catástrofe identificada, é atribuída uma
subvenção única a um Estado beneficiário.
2.
O fundo tem por objectivo complementar os esforços dos Estados em causa e cobrir uma parte das
suas despesas públicas para ajudar o Estado beneficiário a realizar as operações essenciais de urgência a
seguir indicadas, em função da natureza da catástrofe:
a) Restabelecimento imediato do funcionamento das infra-estruturas e equipamentos nos domínios da
energia, do abastecimento de água e das águas residuais, das telecomunicações, dos transportes, da
saúde e do ensino;
b) Execução de medidas provisórias de alojamento e prestação dos serviços de socorro destinados a prover
às necessidades imediatas da população atingida;
c) Criação imediata de condições de segurança das infra-estruturas de prevenção e medidas de protecção
imediata do património cultural;
d) Limpeza imediata das áreas sinistradas, incluindo zonas naturais.
3.
Os pagamentos do fundo limitam-se, em princípio, a medidas financeiras para compensar prejuízos
que não são cobertos por seguros e serão recuperados se a reparação dos prejuízos for subsequentemente
paga por terceiros, nos termos do artigo 8.o
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1.
Logo que possível, e o mais tardar no prazo de 10 semanas a contar da ocorrência dos primeiros
prejuízos causados pela catástrofe, o Estado pode apresentar à Comissão um pedido de intervenção do
fundo, facultando todas as informações disponíveis sobre, nomeadamente, os seguintes elementos:
a) Total dos prejuízos causados pela catástrofe e respectivo impacto na população e na economia em
causa;
b) Estimativa do custo das operações referidas no artigo 3.o;
c) Outras fontes de financiamento comunitário;
d) Outras fontes de financiamento nacional ou internacional, incluindo seguros públicos e privados,
susceptíveis de intervir na cobertura dos custos de reparação dos prejuízos.
2.
Com base nessas informações e em quaisquer esclarecimentos do Estado em causa, a Comissão avalia
se estão reunidas as condições de mobilização do Fundo e estabelece, logo que possível, o montante
proposto da eventual subvenção, dentro dos limites dos recursos financeiros disponíveis. Anualmente, em
1 de Outubro, pelo menos um quarto do montante anual deve permanecer disponível a fim de cobrir
necessidades que possam surgir até ao final do ano.
A Comissão assegura um tratamento equitativo dos pedidos apresentados pelos Estados.
3.
A Comissão apresenta à autoridade orçamental as propostas necessárias à autorização das dotações
correspondentes. Essas propostas devem incluir todas as informações disponíveis referidas no n.o 1 e qualquer outra informação relevante em poder da Comissão, a prova do cumprimento das condições do artigo
2.o e uma justificação dos montantes propostos.
4.
Logo que as dotações sejam disponibilizadas pela autoridade orçamental, a Comissão deve aprovar
uma decisão de atribuição de subvenção, que será paga de imediato e de uma só vez ao Estado beneficiário,
depois de assinado o acordo referido no artigo 5.o
5.

A elegibilidade das despesas tem início na data referida no n.o 1.
Artigo 5.o

1.
A Comissão e o Estado beneficiário devem celebrar um acordo relativo à execução da decisão de
concessão de auxílio financeiro, segundo as disposições constitucionais, institucionais, jurídicas e financeiras do Estado beneficiário e da Comunidade. Esse acordo deve descrever, nomeadamente, a natureza e
localização das operações a financiar pelo fundo.
2.
A Comissão garante que as obrigações que, em virtude do presente regulamento, decorrem para os
Estados-Membros sejam igualmente assumidas pelos países cuja adesão à União Europeia está em negociação, no quadro dos acordos e instrumentos pertinentes.
3.
O Estado beneficiário é responsável pela selecção das operações concretas e pela execução da
subvenção no âmbito do acordo, nos termos do presente regulamento, da decisão de atribuição e do
acordo. O Estado beneficiário exerce essa responsabilidade sem prejuízo da responsabilidade da Comissão
relativamente à execução do orçamento geral da União Europeia e segundo as disposições do Regulamento
Financeiro aplicáveis aos modos de gestão partilhada ou descentralizada.
Artigo 6.o
1.
O Estado beneficiário assegura a coordenação da participação do Fundo nas operações referidas no
artigo 3.o, por um lado, com as intervenções do Banco Europeu de Investimento (BEI) ou de outros instrumentos de financiamento comunitário, por outro.
2.
As operações que recebam auxílio ao abrigo do presente regulamento não podem beneficiar de intervenções dos fundos ou instrumentos regulados pelos Regulamentos (CE) n.o 1164/94, (CE) n.o 1260/1999,
(CE) n.o 1257/1999, (CE) n.o 1267/1999, (CE) n.o 1268/1999, (CE) n.o 3906/89, (CE) n.o 2760/98, (CE) n.o
555/2000 e (CE) n.o 2236/95 e devem cumprir o disposto no Regulamento (CE) n.o 1266/1999. O Estado
beneficiário garante o cumprimento desta disposição.
3.
Os prejuízos reparados ao abrigo de instrumentos comunitários ou internacionais relacionados com a
compensação de prejuízos específicos não podem beneficiar, para o mesmo efeito, do auxílio do fundo.
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Artigo 7.o

As operações financiadas pelo fundo devem ser compatíveis com o disposto no Tratado e nos actos adoptados por força do mesmo, com as políticas e acções comunitárias e com os instrumentos de assistência de
pré-adesão.
Artigo 8.o
1.
A subvenção deve ser utilizada no prazo de um ano a contar da data do seu desembolso pela
Comissão. Nos termos do presente regulamento, a parte da subvenção que eventualmente não tenha sido
utilizada nesse prazo será recuperada pela Comissão junto do Estado beneficiário.
Os Estados beneficiários devem procurar obter todas as compensações possíveis junto de terceiros.
2.
O mais tardar seis meses após o termo do prazo de um ano a contar da data de desembolso da
subvenção, o Estado beneficiário apresenta um relatório sobre a execução financeira da subvenção, com
um mapa fundamentado das despesas e indicação de todas as outras fontes de financiamento das operações
em causa, incluindo reembolsos de seguros e indemnizações obtidas de terceiros. O relatório deve
mencionar as medidas de prevenção decididas e previstas pelo Estado beneficiário, a fim de limitar os
prejuízos e evitar, tanto quanto possível, a repetição de catástrofes semelhantes.
Concluído este procedimento, a Comissão dá por terminada a intervenção do fundo.
3.
Se o custo da reparação dos prejuízos for posteriormente coberto por terceiros, a Comissão reclamará
ao Estado beneficiário o reembolso do montante correspondente da subvenção atribuída.
Artigo 9.o
Os montantes referidos nos pedidos de auxílio e nas decisões de atribuição da subvenção a título do fundo,
bem como no acordo financeiro, nos relatórios e em quaisquer outros documentos relacionados, são
expressos em euros.
Artigo 10.o
1.
Em casos excepcionais e se os restantes recursos financeiros disponíveis no fundo no ano da catástrofe não forem suficientes para cobrir o montante do auxílio considerado necessário pela autoridade
orçamental, a Comissão pode propor que a diferença seja financiada através do fundo para o ano subsequente. Os limites orçamentais anuais do fundo no ano da catástrofe e no ano subsequente devem ser
respeitados em quaisquer circunstâncias.
2.
Em caso de avaliação significativamente inferior dos prejuízos, comprovada por novos elementos, a
Comissão deve reclamar ao Estado beneficiário o reembolso de um montante correspondente da subvenção
atribuída.
Artigo 11.o
As decisões de financiamento e os acordos e contratos daí decorrentes preverão, nomeadamente, o
exercício de um controlo pela Comissão, designadamente pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude
(OLAF), bem como verificações a efectuar localmente pela Comissão e pelo Tribunal de Contas, segundo os
procedimentos adequados.
Artigo 12.o
Antes de 1 de Julho, a Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre as
actividades do fundo no ano anterior. O relatório inclui, em especial, informações relativas aos artigos 3.o,
4.o e 8.o
Artigo 13.o
Em derrogação do prazo previsto no n.o 1 do artigo 4.o, os Estados-Membros e os Estados cuja adesão à
União Europeia está em negociação, atingidos pelas catástrofes definidas no artigo 2.o, ocorridas a partir de
1 de Agosto de 2002, podem solicitar uma intervenção do Fundo nos dois meses subsequentes à data de
entrada em vigor do presente regulamento.
Artigo 14.o
O Conselho reexamina o presente regulamento sob proposta da Comissão, o mais tardar até 31 de
Dezembro de 2006.
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Artigo 15.o

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

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Novembro de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
B. MIKKELSEN
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REGULAMENTO (CE) N.o 2013/2002 DA COMISSÃO
de 13 de Novembro 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 1947/2002 (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 14 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 13 de Novembro 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 299 de 1.11.2002, p. 17.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 13 de Novembro 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 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90
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
999
052
628
999
052
999
204
999

58,0
41,4
54,7
51,4
103,8
147,3
125,6
86,2
86,2
79,6
79,6

052
999
052
388
600
999
052
400
508
999
052
400
404
512
999
052
400
720
999

62,0
62,0
68,9
52,4
81,6
67,6
134,5
310,8
372,9
272,7
113,5
73,3
110,5
69,8
91,8
106,1
133,9
28,4
89,5

(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 2014/2002 DA COMISSÃO
de 7 de Novembro de 2002
relativo à classificação de certas mercadorias na Nomenclatura Combinada
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

possam continuar a ser invocadas pelos seus titulares
durante um período de três meses, em conformidade
com o n.o 6 do artigo 12.o do Regulamento (CEE) n.o
2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que
estabelece o código aduaneiro comunitário (3),com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2700/2000 do Parlamento Europeu e do
Conselho (4).

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à nomenclatura
pautal e estatística e à pauta aduaneira comum (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 969/
/2002 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 9.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

A fim de assegurar a aplicação uniforme da Nomenclatura Combinada anexa ao Regulamento (CEE) n.o 2658/
/87, importa adoptar disposições relativas à classificação
de mercadorias que figuram no anexo do presente regulamento.
O Regulamento (CEE) n.o 2658/87 fixa as regras gerais
para a interpretação da Nomenclatura Combinada. Essas
regras aplicam-se igualmente a qualquer nomenclatura
que retome a Nomenclatura Combinada, parcialmente
ou acrescentando-lhe eventualmente subdivisões, e que
está estabelecida por regulamentações comunitárias
específicas com vista à aplicação de medidas pautais ou
de outras medidas no âmbito do comércio de mercadorias.

(3)

Em aplicação das referidas regras gerais, as mercadorias
descritas na coluna 1 do quadro que figura no anexo do
presente regulamento devem ser classificadas nos
códigos NC correspondentes, indicados na coluna 2, por
força dos fundamentos indicados na coluna 3.

(4)

É oportuno que as informações pautais vinculativas,
dadas pelas autoridades aduaneiras dos Estados-Membros
em matéria de classificação de mercadorias na nomenclatura aduaneira e que não estejam em conformidade com
as disposições estabelecidas no presente regulamento,

(5)

As disposições do presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité do Código
Aduaneiro,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As mercadorias descritas na coluna 1 do quadro em anexo
devem ser classificadas na Nomenclatura Combinada nos
códigos NC correspondentes, indicados na coluna 2 do referido
quadro.
Artigo 2.o
As informações pautais vinculativas emitidas pelas autoridades
aduaneiras dos Estados-Membros que não estão em conformidade com o direito estabelecido pelo presente regulamento
podem continuar a ser invocadas, de acordo com o disposto no
n.o 6 do artigo 12.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92,
durante um período de três meses.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 7 de Novembro de 2002.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão

(1) JO L 256 de 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 149 de 7.6.2002, p. 20.

(3) JO L 302 de 19.10.1992, p. 1.
(4) JO L 311 de 12.12.2000, p. 17.
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ANEXO

Designação das mercadorias

Código NC

Fundamentos

(1)

(2)

(3)

Resinas époxi, na forma de pequenos cilindros em
que a altura não excede o diâmetro, obtidos por
compressão do pó
Estas matérias plásticas são utilizadas no encapsulamento de semicondutores e de circuitos integrados electrónicos

3926 90 99

A classificação é determinada pelas disposições das
regras gerais 1 e 6 para interpretação da Nomenclatura Combinada e pelos textos dos códigos NC
3926, 3926 90 e 3926 90 99
As matérias plásticas apresentadas sob a forma de
pequenos cilindros não podem ser consideradas
como uma forma primária das posições 3901 a
3914, nos termos da nota 6 do capítulo 39.
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 5 de Novembro de 2002
que autoriza a Alemanha e a França a aplicar uma medida derrogatória do artigo 3.o da Directiva
77/388/CEE relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos
impostos sobre o volume de negócios
(2002/888/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(5)

As pontes fronteiriças no Reno a que esta medida seria
aplicável são as pontes a construir no futuro que estejam
ligadas a vias públicas que não façam parte da rede de
auto-estradas e de estradas nacionais de França e a vias
públicas que não façam parte da rede das estradas federais de grande comunicação da Alemanha.

(6)

A medida derrogatória solicitada pela Alemanha e pela
França destina-se a considerar que, para a construção e
manutenção das pontes em questão, o limite territorial
entre a Alemanha e a França, aplicável em matéria de
IVA, se situa no meio de cada uma das pontes consideradas.

(7)

Na ausência de uma medida especial, o lugar de tributação do IVA respeitante às obras de construção e de
manutenção nas pontes fronteiriças dependeria do limite
territorial geográfico entre os dois Estados-Membros,
situando-se no local em que o rio é mais profundo. Para
além das dificuldades que, a nível prático, se colocariam
para determinar esse limite, o mesmo modifica-se com o
tempo. O regime do IVA aplicável às obras de construção e de manutenção das pontes fronteiriças, apresentaria, por conseguinte, uma grande complexidade para
os operadores que realizam essas obras.

(8)

A derrogação solicitada, que se destina a fixar o limite
territorial entre a Alemanha e a França a meio das
pontes transfronteiriças em questão, destina-se, por
conseguinte, a simplificar a cobrança do imposto respeitante à construção ou à manutenção dessas pontes.

(9)

A medida derrogatória não se traduz numa diminuição
da matéria colectável do IVA. Não tem, por conseguinte,
qualquer incidência nos recursos próprios das Comunidades provenientes do IVA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de
17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações
dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o
volume de negócios — sistema comum do imposto sobre o
valor acrescentado: matéria colectável uniforme (1), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 27.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (2),
Considerando o seguinte:
(1)

Em pedidos dirigidos à Comissão, respectivamente, em
28 de Dezembro de 2001 e em 7 de Janeiro de 2002, a
Alemanha e a França solicitaram a autorização para aplicarem uma medida derrogatória do artigo 3.o da Directiva 77/388/CEE no que respeita à construção e manutenção de certas pontes transfronteiriças situadas no
Reno.

(2)

Por ofício de 25 de Fevereiro de 2002, a Comissão solicitou às autoridades alemãs e francesas o fornecimento
de precisões quanto ao âmbito da derrogação solicitada.

(3)

Por ofício das autoridades alemãs de 19 de Junho de
2002, subscrito pelas autoridades francesas, registado no
Secretariado-Geral da Comissão em 22 de Julho de
2002, foram comunicadas à Comissão as precisões solicitadas em complemento dos pedidos iniciais.

(4)

Os outros Estados-Membros foram informados do
pedido desse modo completado pela Alemanha e pela
França por ofício de 31 de Julho de 2002.

(1) JO L 145 de 13.6.1977, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2002/38/CE (JO L 128 de 15.5.2002, p.
41).
(2) Proposta de 11 de Setembro de 2002 (ainda não publicada no
Jornal Oficial).
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ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Em derrogação do artigo 3.o da Directiva 77/388/CEE, a
Alemanha e a França são autorizadas, relativamente às pontes
fronteiriças situadas no Reno referidas no artigo 2.o, a fixar o
limite territorial entre os dois Estados a meio das pontes em
questão no que respeita ao local de tributação do imposto
sobre o valor acrescentado das entregas de bens, das prestações
de serviços, das aquisições intracomunitárias e das importações
de bens destinados à construção ou à manutenção dessas
pontes, incluindo o serviço de manutenção de Inverno e a
limpeza corrente.
Artigo 2.

14.11.2002

estradas nacionais de França e a vias públicas que não façam
parte da rede das estradas federais de grande comunicação da
Alemanha.
Artigo 3.o
A República Federal da Alemanha e a República Francesa são
as destinatárias da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 5 de Novembro de 2002.

o

As pontes fronteiriças situadas no Reno a que é aplicável a
presente decisão são as pontes a construir que estejam ligadas a
vias públicas que não façam parte da rede de auto-estradas e de

Pelo Conselho
O Presidente
T. PEDERSEN
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Informação relativa à entrada em vigor do protocolo complementar do Acordo Europeu que cria
uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
República da Letónia, por outro, que estabelece o regime comercial aplicável a determinados tipos
de peixe e de produtos da pesca
O protocolo complementar do Acordo Europeu com a República da Letónia, relativo ao regime comercial
aplicável a determinados tipos de peixe e de produtos da pesca, que o Conselho decidiu celebrar em 17 de
Dezembro de 2001 (1), entrou em vigor a 1 de Outubro de 2002, dado que as notificações relativas ao
termo dos procedimentos previstos no artigo 3.o do referido protocolo foram completadas em 30 de
Setembro de 2002.

(1) JO L 162 de 20.6.2002, p. 22.
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 13 de Novembro de 2002
relativa a uma participação financeira da Comunidade nas despesas efectuadas pela Grécia, por
Espanha, por França, pelos Países Baixos, pela Áustria, por Portugal e pela Finlândia na luta contra
organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais
[notificada com o número C(2002) 4372]
(Apenas fazem fé os textos nas línguas grega, espanhola, francesa, neerlandesa, alemã, portuguesa, finlandesa e
sueca)

(2002/889/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

analisar a situação de forma rigorosa e exaustiva. Essas
informações foram também analisadas pelo Comité
Fitossanitário Permanente. A Comissão concluiu que são
cumpridas as condições necessárias para a concessão de
uma participação financeira.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 2000/29/CE do Conselho, de 8 de
Maio de 2000, relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais
e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da
Comunidade (1) (adiante designada por «directiva»), alterada pela
Directiva 2002/36/CE da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 23.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com a directiva, os Estados-Membros
podem beneficiar de uma participação financeira da
Comunidade para cobrir as despesas directamente relacionadas com as medidas necessárias tomadas ou
previstas para lutar contra organismos prejudiciais introduzidos de países terceiros ou de outras áreas da Comunidade com vista à erradicação desses organismos ou, se
esta não for possível, à contenção dos mesmos.

(2)

A Grécia, a Espanha, a França, os Países Baixos, a
Áustria, Portugal e a Finlândia elaboraram os respectivos
programas de acções destinadas a erradicar organismos
prejudiciais aos vegetais introduzidos nos seus territórios. Esses programas especificam os objectivos a
alcançar, as medidas tomadas e a duração e custo das
mesmas. Os países em questão solicitaram a concessão
de uma participação financeira da Comunidade para
esses programas dentro do prazo estabelecido pela directiva.

(3)

As informações técnicas fornecidas pela Grécia, por
Espanha, por França, pelos Países Baixos, pela Áustria,
por Portugal e pela Finlândia permitiram à Comissão

(1) JO L 169 de 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 116 de 3.5.2002, p. 16.

(4)

É, pois, adequado conceder uma participação financeira
da Comunidade para cobrir as despesas desses
programas.

(5)

A participação financeira da Comunidade pode cobrir
até 50 % das despesas elegíveis. Com excepção dos
programas a que devam aplicar-se coeficientes degressivos em conformidade com o n.o 5, terceiro parágrafo,
do artigo 23.o da directiva, a participação financeira da
Comunidade para os efeitos da presente decisão deve ser
fixada, em geral, em 50 %, tendo os programas recebidos
sido tratados de modo idêntico.

(6)

No caso de certos programas em curso na Áustria e em
Portugal, e conforme previsto no n.o 5, terceiro
parágrafo, do artigo 23.o da Directiva, o período de
execução das medidas de erradicação foi prorrogado,
depois de a situação ter sido examinada e se ter
concluído que o objectivo das medidas de erradicação
seria alcançado no decurso de um período razoável. A
participação financeira da Comunidade nesses programas
tem sido reduzida progressivamente, de acordo com o
n.o 5, terceiro parágrafo, do artigo 23.o

(7)

As despesas efectuadas pela Grécia, por Espanha, por
França, pelos Países Baixos, pela Áustria, por Portugal e
pela Finlândia tidas em conta na presente decisão relacionam-se directamente com as acções especificadas no
n.o 2, alíneas a) e b), do artigo 23.o da Directiva.

14.11.2002
(8)

(9)

(10)

(11)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

A participação referida no artigo 2.o da presente decisão
não prejudica as acções ulteriormente empreendidas, ou
a empreender, necessárias para o alcance do objectivo de
erradicação dos organismos prejudiciais em causa, ou de
luta contra os mesmos.
A presente decisão é adoptada sem prejuízo do resultado
da verificação, pela Comissão, ao abrigo do artigo 24.o
da Directiva, da eventualidade de a introdução do organismo prejudicial ter sido causada por exames ou inspecções inadequados, nem das consequências de tal verificação.
Em conformidade com o n.o 2 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho (1), as acções no
domínio veterinário e fitossanitário, executadas segundo
as regras comunitárias, são financiadas ao abrigo da
secção Garantia do Fundo Europeu de Orientação e de
Garantia Agrícola. O controlo financeiro dessas medidas
é regido pelos artigos 8.o e 9.o do mesmo regulamento.
As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Fitossanitário
Permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
É aprovada uma participação financeira da Comunidade nas
despesas efectuadas pela Grécia, por Espanha, por França, pelos
Países Baixos, pela Áustria, por Portugal e pela Finlândia, directamente relacionadas com as medidas necessárias especificadas
no n.o 2 do artigo 23.o da Directiva 2000/29/CE, tomadas para
lutar contra os organismos abrangidos pelos programas de erradicação constantes do anexo da presente decisão.
Artigo 2.o
1.
O montante total da participação financeira referida no
artigo 1.o é de 1 344 247 euros.
2.
Os montantes máximos das participações financeiras da
Comunidade, por programa de erradicação e ano de execução
do mesmo, constam do anexo da presente decisão.
3.
Os montantes máximos das participações financeiras da
Comunidade daí resultantes são os seguintes, por Estado-Membro:
— Grécia: 1 472 euros,
— Espanha: 97 017 euros,
— França: 377 571 euros,
— Países Baixos: 64 374 euros,
— Áustria: 57 873 euros,
— Portugal: 662 793 euros,
— Finlândia: 83 147 euros.
(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 103.

L 311/17
Artigo 3.o

1. A participação financeira da Comunidade só será paga
depois de a Comissão ter recebido elementos comprovativos
das medidas tomadas, sob a forma de documentos relativos à
ocorrência e erradicação dos organismos prejudiciais em causa
— sem prejuízo das verificações, por parte da Comissão, ao
abrigo do artigo 24.o da Directiva 2000/29/CE.

2. Os documentos referidos no n.o 1 farão parte de um
pedido, do qual constarão (informações obrigatórias):
a) Informações gerais sobre o aparecimento do organismo
prejudicial em causa, incluindo elementos relativos à data da
suspeita ou confirmação da presença do mesmo, e sobre a
causa presumida do aparecimento;
b) Uma cópia da notificação da presença ou do aparecimento
do organismo prejudicial em causa, em conformidade com
o n.o 1 ou o n.o 2 do artigo 16.o da Directiva 2000/29/CE;
c) As medidas necessárias, tomadas ou previstas, para lutar
contra o organismo prejudicial em causa, a duração esperada das mesmas e, se for o caso, os resultados obtidos, o
montante efectivo ou estimado das despesas efectuadas ou a
efectuar e a proporção dessas despesas coberta ou a cobrir
por dotações públicas. Excepto em casos devidamente justificados, a duração das medidas não deve ir além dos dois
anos subsequentes à data de detecção do organismo prejudicial em causa;
d) Informações sobre as inspecções, testes e outras acções
desenvolvidas para determinar a natureza e extensão do
aparecimento do organismo prejudicial em causa, incluindo
o método utilizado para essas acções;
e) O anúncio regulamentar exigindo tratamentos como a
destruição, a desinfecção, a desinfestação, a esterilização e
outros tratamentos a efectuar e uma descrição e avaliação
oficiais dos resultados obtidos, incluindo a descrição dos
métodos utilizados para esses tratamentos;
f) Informações sobre a identidade da remessa, em conformidade com o n.o 4 do artigo 23.o da Directiva 2000/29/CE
ou, se não for possível, as razões pelas quais a remessa não
pode ser identificada.
3. Os Estados-Membros apresentarão ainda uma lista dos
montantes, sem IVA e outras imposições fiscais, pagos ou a
pagar pela execução das medidas necessárias de luta contra o
organismo prejudicial em causa, bem como a parte desses
montantes coberta por dotações públicas. Para cada tipo de
medidas serão incluídos os seguintes elementos:
a) Para as inspecções e análises referidas na alínea d) do n.o 2,
um quadro-resumo com indicação, nomeadamente, das
datas e locais das mesmas e dos custos unitários;
b) Para os tratamentos referidos na alínea e) do n.o 2, a lista
das explorações/locais tratados e a quantidade de vegetais
ou a extensão das áreas tratadas.
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Artigo 4.o
A República Helénica, o Reino de Espanha, a República Francesa, o Reino dos Países Baixos, a República
da Áustria, a República Portuguesa e a República Finlandesa são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 13 de Novembro de 2002.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO
PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO
Secção I
Programas nos quais a participação financeira da Comunidade corresponde a 50 % das despesas elegíveis

Estado-Membro

Organismos prejudiciais
combatidos

Vegetais afectados

Ano

Despesas
elegíveis
(euros)

Montante
máximo
da participação
comunitária
(euros)
(por programa)

Grécia

Citrus tristeza virus

Citrus

2001

2 943

1 472

Espanha

Erwinia amylovora

Macieiras, pereiras

2000

135 602

67 801

2001

58 431

29 216

2000 e 2001

755 141

377 571

França

Ralstonia solanacearum

Batateira

Países Baixos

Ralstonia solanacearum

Pelargonium

2001

128 747

64 374

Finlândia

Bemisia tabaci

Euphorbia pulcherrima

2000

166 294

83 147

Secção II
Programas nos quais a taxa de participação financeira da Comunidade varia, por aplicação de coeficientes
degressivos

Estado-Membro

Organismos prejudiciais
combatidos

Vegetais afectados

Ano

a (*)

Despesas
elegíveis
(euros)

Percentagem

Montante
máximo
da participação
comunitária
(euros)
(por ano/
/programa)

Áustria

Erwinia amylovora

Macieiras, pereiras,
outros da família das
Rosáceas

2000

3

144 682

40

57 873

Portugal

Bursaphe-lenchus xylophilus

Árvores do género
Pinus

2001

3

1 656 982

40

662 793

(*) a = ano de execução do programa de erradicação.

Total da participação comunitária:

1 344 247
euros
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 21 de Outubro de 2002
que altera a Decisão 1999/215/CE, que aceita compromissos oferecidos no âmbito do processo
anti-dumping relativo às importações de cordéis para atadeiras ou enfardadeiras de polipropileno
originários da Polónia, da República Checa e da Hungria e que encerra o processo relativo a essas
importações originárias da Arábia Saudita
(2002/890/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 384/96 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à
defesa contra as importações objecto de dumping de países não membros da Comunidade Europeia (1), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2238/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo
8.o,
Após consulta do comité consultivo,
Considerando o seguinte:
A. PROCESSO ANTERIOR
(1)

Em Março de 1999, o Conselho, pelo Regulamento (CE) n.o 603/1999 (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1657/2001 (4), instituiu direitos anti-dumping definitivos
sobre as importações de cordéis para atadeiras ou enfardadeiras de polipropileno originários da
Polónia, da República Checa e da Hungria.

(2)

No âmbito do processo em curso, a Comissão, pela Decisão 1999/215/CE (5), com a última redacção
que lhe foi dada pela Decisão 2000/324/CE (6), aceitou um compromisso de preços oferecido, entre
outros, pela empresa húngara Tiszai Vegyi Kombinat Rt («a empresa»).
B. DENÚNCIA VOLUNTÁRIA DE UM COMPROMISSO

(3)

No seguimento das mudanças operadas nas suas actividades comerciais, a empresa informou a
Comissão de que pretendia denunciar o seu compromisso. Por conseguinte, o nome desta empresa
deve ser suprimido da lista das empresas cujos compromissos foram aceites no n.o 1 do artigo 1.o da
Decisão 1999/215/CE.
C. ALTERAÇÃO DA DECISÃO 1999/215/CE

(4)

Tendo em conta o que precede, a lista das empresas cujos compromissos são aceites no n.o 1 do
artigo 1.o da Decisão 2000/324/CE deve ser alterada.

(5)

Paralelamente à presente decisão, o Conselho, pelo Regulamento (CE) n.o 2011/2002 (7), revogou
igualmente a isenção dos direitos anti-dumping concedida às exportações de produtos fabricados pela
empresa, tendo instituído um direito anti-dumping sobre as mesmas,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
É denunciado o compromisso da empresa Tiszai Vegyi Kombinat Rt.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

JO L 56 de 6.3.1996, p. 1.
JO L 257 de 11.10.2000, p. 2.
JO L 75 de 20.3.1999, p. 1.
JO L 221 de 17.8.2001, p. 1.
JO L 75 de 20.3.1999, p. 34.
JO L 112 de 11.5.2000, p. 65.
Ver página 1 do presente Jornal Oficial.
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Artigo 2.o
O n.o 1 do artigo 1.o da Decisão 1999/215/CE passa a ter a seguinte redacção:
«1.
São aceites os compromissos oferecidos pelos produtores a seguir referidos, no âmbito do
processo anti-dumping relativo às importações, na Comunidade, de cordéis para atadeiras ou enfardadeiras de polipropileno originários da Polónia, da República Checa e da Hungria.
País

República Checa

Hungria

Empresa

Código adicional Taric

Juta a.s.

8596

Lanex a.s.

8580

Partium '70 Rt

8581

Elso Magyar Kenderfono Rt

8583»

Artigo 3.o
A presente decisão produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 21 de Outubro de 2002.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão
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DECISÃO N.o 2/2002
DO COMITÉ DE COOPERAÇÃO ADUANEIRA ACP-CE
de 28 de Outubro de 2002
que estabelece uma derrogação da noção de «produtos originários» para ter em conta a situação
específica dos Estados ACP no que respeita à produção de conservas de atum e de lombos de atum
(posição SH ex 16.04)
(2002/891/CE)
O COMITÉ DE COOPERAÇÃO ADUANEIRA ACP-CE,

abrangendo as quantidades anuais totais, isto é, 8 000
toneladas de conservas de atum e 2 000 toneladas de
lombos de atum, importados na Comunidade entre 1 de
Outubro de 2002 e 28 de Fevereiro de 2005.

Tendo em conta o Acordo de Parceria ACP-CE, assinado em
Cotonu em 23 de Junho de 2000, e, nomeadamente, o seu
artigo 38.o do seu Protocolo n.o 1,
Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 1.o da Decisão n.o 1/2000 do Conselho de
Ministros ACP-CE, de 27 de Julho de 2000, relativa às
medidas transitórias em vigor a partir de 2 de Agosto de
2000 (1) prevê que as disposições em matéria comercial
do Acordo de Parceria ACP-CE, incluindo o Protocolo
n.o 1 relativo à definição da noção de «produtos originários» e aos métodos de cooperação administrativa, sejam
aplicáveis a partir de 2 de Agosto de 2000.

(2)

O n.o 1 do artigo 38.o do referido protocolo prevê que
sejam concedidas derrogações às regras de origem
sempre que o desenvolvimento de uma indústria existente ou o estabelecimento de um nova indústria o justifique.

(3)

O n.o 8 do artigo 38.o do referido protocolo prevê que
as derrogações sejam automaticamente concedidas no
âmbito de contingentes anuais de 8 000 toneladas no
caso das conservas de atum e de 2 000 toneladas no
caso dos lombos de atum.

(4)

O Comité de Cooperação Aduaneira ACP-CE atribuiu
uma parte destes contingentes a seis Estados de África,
das Caraíbas e do Pacífico, a seguir denominados os
«Estados ACP» (2).

(5)

A fim de permitir uma utilização efectiva e integral do
contingente disponível, em 18 de Junho de 2002, os
Estados ACP apresentaram um pedido de uma nova
derrogação global válida para todos os Estados ACP e

(6)

A fim de assegurar que os operadores possam continuar
a beneficiar das derrogações, os Estados ACP também
solicitaram que as decisões individuais ainda válidas em
1 de Outubro de 2002 sejam revogadas, na medida em
que as derrogações previstas por estas decisões deveriam
ser abrangidas pela nova decisão global a partir dessa
data.

(7)

A derrogação é solicitada em conformidade com as
disposições pertinentes do Protocolo n.o 1, nomeadamente o n.o 8 do seu artigo 38.o, e, sob reserva de que
as decisões actualmente em vigor sejam revogadas, será
automaticamente concedida mediante pedido dos
Estados ACP desde que as quantidades solicitadas não
ultrapassem o contingente anual.

(8)

Por conseguinte, em conformidade com o n.o 8 do artigo
38.o, os Estados ACP podem beneficiar de uma nova
derrogação global no que respeita às quantidades de
conservas de atum e de lombos de atum para os
períodos requeridos.

(9)

As quantidades relativamente às quais seja aprovada uma
derrogação devem ser geridas pela Comissão em colaboração com as autoridades aduaneiras dos Estados-Membros e dos Estados ACP. Para o efeito, devem ser
aprovadas regras pormenorizadas,

DECIDE:
(1) JO L 195 de 1.8.2000, p. 46.
(2) Decisão n.o 1/2000 do Comité de Cooperação Aduaneira ACP-CE,
de 18 de Outubro de 2000, relativa à derrogação da definição de
«produtos originários» a fim de ter em conta a situação especial das
Ilhas Fiji, da Maurícia, da Papuásia-Nova Guiné e das Seicheles no
que respeita à produção de conservas de lombos de atum (posição
SH ex 16.04) (JO L 276 de 28.10.2000, p. 89); Decisão n.o 4/
/2001do Comité de Cooperação Aduaneira ACP-CE, de 27 de Junho
de 2001, que estabelece uma derrogação da definição da noção de
«produtos originários» para ter em conta a situação específica do
Senegal no que se refere à sua produção de conservas de atum
(posição SH ex 16.04) (JO L 192 de 14.7.2001, p. 27); Decisão n.o
5/2001 do Comité de Cooperação Aduaneira ACP-CE, de 7 de
Dezembro de 2001, que estabelece uma derrogação da definição da
noção de «produtos originários» para ter em conta a situação específica da Costa do Marfim e da Papuásia-Nova Guiné no que se refere
à produção de conservas de atum (posição SH ex 16.04) (JO L 334
de 18.12.2001, p. 31); Decisão n.o 1/2002 do Comité de Cooperação Aduaneira ACP-CE, de 26 de Junho de 2002, que estabelece
uma derrogação da noção de «produtos originários» para ter em
conta a situação específicas das Seicheles no que se refere à sua
produção de lombos de atum (posição SH ex 16.04) (JO L 172 de
2.7.2002, p. 65).

Artigo 1.o
Em derrogação das disposições especiais da lista anexo II do
Protocolo n.o 1 do Acordo de Parceria ACP-CE, as conservas de
atum e lombos de atum da posição SH ex 16.04 produzidos
nos Estados ACP a partir de atum não originário, são considerados originários dos Estados ACP em conformidade com a
presente decisão.

Artigo 2.o
A derrogação prevista no artigo 1.o é aplicável aos produtos e
quantidades indicados no anexo da presente decisão, importados dos Estados ACP para a Comunidade entre 1 de Outubro
de 2002 e 28 de Fevereiro de 2005.

14.11.2002
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Artigo 3.o
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— Dérogation — Décision no 2/2002

1.
As quantidades indicadas no anexo são geridas pela
Comissão que tomará todas as medidas administrativas que
considere adequadas para assegurar a sua gestão eficaz.

— Deroga — decisione n. 2/2002

2.
Se um importador apresentar, num Estado-Membro, uma
declaração de introdução em livre prática, pedindo para beneficiar da presente decisão, e se essa declaração for aceite pelas
autoridades aduaneiras, o Estado-Membro em questão notifica à
Comissão a sua intenção de proceder ao saque de uma quantidade correspondente às suas necessidades.

— Poikkeus — päätös N:o 2/2002

3.
Os pedidos de saque, com indicação da data de aceitação
das declarações, devem ser imediatamente transmitidos pelo
Estado-Membro em questão à Comissão.
4.
Os saques são concedidos pela Comissão por ordem
cronológica de aceitação das declarações de introdução em livre
prática pelas autoridades aduaneiras dos Estados-Membros, na
medida em que o saldo disponível o permita.
5.
Caso um Estado-Membro não utilize uma quantidade
sacada, deve transferi-la, logo que possível, para o contingente
correspondente.
6.
Caso os pedidos apresentados sejam superiores ao saldo
disponível de um determinado contingente, a atribuição das
quantidades será efectuada numa base proporcional. A
Comissão informa os Estados-Membros sobre os saques efectuados.
7.
Cada Estado-Membro assegura aos importadores dos
produtos em causa um acesso igual e contínuo aos volumes
disponíveis enquanto o saldo o permitir.
Artigo 4.o
1.
As autoridades aduaneiras dos Estados ACP tomarão as
medidas necessárias para efectuar os controlos quantitativos das
exportações dos produtos referidos no artigo 1.o Para o efeito,
todos os certificados por elas emitidos em conformidade com a
presente decisão devem referir esse facto.
2.
As autoridades competentes dos referidos países transmitirão trimestralmente à Comissão, através do Secretariado do
Grupo ACP, uma relação das quantidades relativamente às
quais foram emitidos certificados de circulação EUR.1 ao abrigo
da presente decisão, bem como os números de ordem desses
certificados.
Artigo 5.o
A casa n.o 7 dos certificados de circulação EUR.1 emitidos em
conformidade com a presente decisão devem conter uma das
seguintes menções:
— Excepción — Decisión n 2/2002

— Afwijking — Βesluit nr. 2/2002
— Derrogação — Decisão n.o 2/2002
— Undantag — beslut nr 2/2002.
Artigo 6.o
Os Estados ACP, bem como os Estados-Membros e a Comunidade Europeia devem, no âmbito das respectivas competências,
adoptar as medidas necessárias para a execução da presente
decisão.
Artigo 7.o
1.

São revogadas as seguintes decisões:

— Decisão n.o 4/2001 do Comité de Cooperação Aduaneira
ACP-CE, de 27 de Junho de 2001, que estabelece uma
derrogação da definição da noção de «produtos originários»
para ter em conta a situação específica do Senegal no que
se refere à sua produção de conservas de atum (posição SH
ex 16.04),
— Decisão n.o 5/2001 do Comité de Cooperação Aduaneira
ACP-CE, de 7 de Dezembro de 2001, que estabelece uma
derrogação da definição da noção de «produtos originários»
para ter em conta a situação específica da Costa do Marfim
e da Papuásia-Nova Guiné no que se refere à produção de
conservas de atum (posição SH ex 16.04),
— Decisão n.o 1/2002 do Comité de Cooperação Aduaneira
ACP-CE, de 26 de Junho de 2002, que estabelece uma
derrogação da noção de «produtos originários» para ter em
conta a situação específicas das Seicheles no que se refere à
sua produção de lombos de atum (posição SH ex 16.04).
2. Sempre que um importador apresente, num Estado-Membro, uma declaração de introdução em livre prática
contendo um pedido no sentido de beneficiar de uma das decisões referidas no n.o 1, considera-se que essa referência respeita
à presente decisão.
Artigo 8.o
A presente decisão entra em vigor na data da sua aprovação.
A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Outubro de
2002.

Feito em Bruxelas, em 28 de Outubro de 2002.

o

— Undtagelse — afgørelse nr. 2/2002
— Abweichung — Beschluss Nr. 2/2002
— Παρέκκλιση — Απόφαση αριθ. 2/2002
— Derogation — Decision No 2/2002

Pelo Comité de Cooperação Aduaneira ACP-CE
Os Co-Presidentes
Robert VERRUE
Edwin P.J. LAURENT
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ANEXO

N.o de ordem

Posição SH

09.1635

ex 16.04

09.1636

ex 16.04

Designação das mercadorias

Conservas de atum

Lombos de atum

Período

Quantidades
(em toneladas)

1.10.2002-30.9.2003

8 000

1.10.2003-30.9.2004

8 000

1.10.2004-28.2.2005

3 333

1.10.2002-30.9.2003

2 000

1.10.2003-30.9.2004

2 000

1.10.2004-28.2.2005

833

