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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N.o 2175/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Dezembro 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 7 de Dezembro de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro 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 6 de Dezembro 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

Código países terceiros ( )

0702 00 00

052
204
999

91,4
79,8
85,6

0707 00 05

052
204
220
999

110,6
111,0
155,5
125,7

0709 90 70

052
204
999

115,4
93,4
104,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
220
388
624
999

61,7
55,8
56,0
65,9
59,9

0805 20 10

052
204
999

69,7
67,3
68,5

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

052
464
999

64,1
139,5
101,8

0805 50 10

052
600
999

63,3
65,3
64,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
800
999

28,7
94,6
102,2
107,0
166,0
99,7

0808 20 50

052
400
720
999

144,8
118,8
75,8
113,1

1

Valor forfetário de importação

(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 2176/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Dezembro de 2002
que altera o anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho relativo à Nomenclatura
Pautal e Estatística e à pauta aduaneira comum
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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 1832/
/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu artigo 9.o,

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

O Regulamento (CE) n.o 969/2002 (3) da Comissão introduziu no anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87
uma nova nota complementar 1 ao capítulo 39 e uma
nova nota complementar 1 ao capítulo 40, a fim de
especificar as condições em que as luvas, mitenes e
semelhantes impregnadas, revestidas ou recobertas de
plástico alveolar ou de borracha alveolar devem ser classificadas nos capítulos 39 e 40 da Nomenclatura Combinada.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo 1 do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 é alterado do
seguinte modo:
1. A nota complementar do capítulo 39 passa a ter a seguinte
redacção:
«1. O capítulo 39 inclui as luvas, mitenes e semelhantes
impregnadas, revestidas ou recobertas de plástico
alveolar que sejam confeccionadas
— de tecidos, incluídos os de malha (distintos dos da
posição 5903), feltros ou falsos tecidos impregnados,
revestidos ou recobertos de plástico alveolar, ou
— de tecidos, incluídos os de malha, feltros ou falsos
tecidos não impregnados, nem revestidos, nem recobertos e em seguida impregnados, revestidos ou
recobertos de plástico alveolar,
desde que estes tecidos, incluídos os de malha, feltros ou
falsos tecidos apenas sirvam de reforço (nota 3, ponto
c), do capítulo 56 e nota 2, ponto a), subalínea 5), do
capítulo 59).».

Verificou-se que o termo «tecido» utilizado nessas notas
complementares não precisa de modo suficiente a
matéria de que as luvas, mitenes e semelhantes podem
ser fabricadas.

2. A nota complementar 1 do capítulo 40 passa a ter a
seguinte redacção:

A fim de precisar a referida matéria e de assegurar assim
a aplicação uniforme da Nomenclatura, o termo «tecido»
utilizado nas referidas notas complementares deve ser
substituído pela expressão «tecidos, incluídos os de
malha, feltros ou falsos tecidos».

— de tecidos, incluídos os de malha (distintos dos da
posição 5906), feltros ou falsos tecidos impregnados,
revestidos ou recobertos de borracha alveolar ou

Consequentemente, o Regulamento (CEE) n.o 2658/87
deve ser alterado em conformidade.

Para efeitos de segurança jurídica, é conveniente que o
presente regulamento seja aplicável a partir da mesma
data que o Regulamento (CE) n.o 1832/2002.

«1. O capítulo 40 inclui as luvas, mitenes e semelhantes
impregnadas, revestidas ou recobertas de plástico
alveolar que sejam confeccionadas

— de tecidos, incluídos os de malha, feltros ou falsos
tecidos não impregnados, nem revestidos, nem recobertos e em seguida impregnados, revestidos ou
recobertos de borracha alveolar,
desde que estes tecidos, incluídos os de malha, feltros ou
falsos tecidos apenas sirvam de reforço (nota 3, ponto
c), do capítulo 56 e nota 4, último parágrafo, do
capítulo 59).».

Artigo 2.o
(6)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité do Código
Aduaneiro,

(1) JO L 256 de 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 290 de 28.10.2002, p. 1.
(3) JO L 149 de 7.6.2002, p. 20.

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2003.
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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 6 de Dezembro de 2002.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão

7.12.2002
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REGULAMENTO (CE) N.o 2177/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Dezembro de 2002
relativo à abertura de um concurso permanente para a exportação de cevada armazenada pelo organismo de intervenção sueco
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 do Conselho (2) e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

O Regulamento (CEE) n.o 2131/93 da Comissão (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 1630/2000 (4), fixa os processos e as condições
da colocação à venda dos cereais armazenados pelos
organismos de intervenção.
Na actual situação do mercado, é oportuno abrir um
concurso permanente para a exportação de 36 093 toneladas de cevada armazenadas pelo organismo de intervenção sueco.
Devem ser fixadas normas especiais para garantir a regularidade das operações e o respectivo controlo. Para tal,
convém prever um sistema de garantia que assegure o
respeito dos objectivos pretendidos, sem criar encargos
excessivos para os operadores. É conveniente, por conseguinte, estabelecer derrogações a determinadas normas,
nomeadamente do Regulamento (CEE) n.o 2131/93.
Caso a retirada da cevada sofra um atraso superior a
cinco dias, ou caso a liberação de uma das garantias
exigidas seja adiada por motivos imputáveis ao organismo de intervenção, o Estado-Membro em causa
deverá pagar indemnizações.
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
Sob reserva do disposto no presente regulamento, o organismo
de intervenção sueco pode proceder, nas condições fixadas pelo
Regulamento (CEE) n.o 2131/93, a um concurso permanente
para a exportação de cevada em sua posse.
Artigo 2.o
1.
O concurso refere-se a uma quantidade máxima de
36 093 toneladas de cevada a exportar para todos os países
terceiros, com excepção dos Estados Unidos da América, do
Canadá e do México.
(1)
(2)
(3)
(4)

JO L
JO L
JO L
JO L

181 de
193 de
191 de
187 de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
31.7.1993, p. 76.
26.7.2000, p. 24.

2. As regiões onde as 36 093 toneladas de cevada se encontram armazenadas são referidas no anexo I.
Artigo 3.o
1. Em derrogação do terceiro parágrafo do artigo 16.o do
Regulamento (CEE) n.o 2131/93, o preço a pagar para a exportação é o referido na proposta.
2. Não são aplicadas restituições ou imposições na exportação, nem majorações mensais relativas às exportações realizadas a título do presente regulamento.
3. Não é aplicável o disposto no n.o 2 do artigo 8o do Regulamento (CEE) n.o 2131/93.
Artigo 4.o
1. Os certificados de exportação são válidos a partir da data
da sua emissão, nos termos do artigo 9.o do Regulamento (CEE)
n.o 2131/93, até ao fim do quarto mês seguinte.
2. As propostas apresentadas no âmbito do presente
concurso não podem ser acompanhadas de pedidos de certificados de exportação efectuados no âmbito do artigo 49.o do
Regulamento (CE) n.o 1291/2000 da Comissão (5).
Artigo 5.o
1. Em derrogação do n.o 1 do artigo 7.o do Regulamento
(CEE) n.o 2131/93, o prazo da apresentação das propostas para
o primeiro concurso parcial termina em 12 de Dezembro de
2002, às 9 horas (hora de Bruxelas).
2. O prazo da apresentação das propostas para o concurso
parcial seguinte cessa todas as quintas-feiras, às 9 horas (hora
de Bruxelas).
3. O último concurso parcial cessa em 22 de Maio de 2003,
às 9 horas (hora de Bruxelas).
4. As propostas devem ser apresentadas junto do organismo
de intervenção sueco.
Artigo 6.o
1. O organismo de intervenção, o armazenista e o adjudicatário, se este o desejar, procederão, de comum acordo, antes do
levantamento do lote adjudicado, ou quando da saída do
armazém, segundo a vontade do adjudicatário, a colheitas de
amostras contraditórias, de acordo com a frequência de, pelo
menos, uma colheita por cada 500 toneladas, bem como à
análise dessas amostras. O organismo de intervenção pode ser
representado por um mandatário, desde que este não seja o
armazenista.
(5) JO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
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Os resultados das análises serão comunicados à Comissão, em
caso de contestação.
A colheita de amostras contraditórias e a respectiva análise
serão realizadas no prazo de sete dias úteis, a contar do pedido
do adjudicatário, ou de três dias úteis, se a colheita de amostras
for realizada à saída do silo. Se o resultado final das análises
realizadas com essas amostras indicar uma qualidade:
a) Superior à descrita no anúncio de concurso, o adjudicatário
deve aceitar o lote com as características verificadas;
b) Superior às características mínimas exigíveis para intervenção, mas inferior à qualidade descrita no anúncio de
concurso, permanecendo, no entanto, no interior de um
desvio que pode ir até:
— 2 quilogramas por hectolitro para o peso específico, sem
ser inferior a 60 quilogramas por hectolitro,
— um ponto percentual para o teor de humidade,
— meio ponto percentual para as impurezas referidas,
respectivamente, nos pontos B.2 e B.4 do anexo do
Regulamento (CE) n.o 824/2000 da Comissão (1), e
— meio ponto percentual para as impurezas referidas no
ponto B.5 do anexo do Regulamento (CE) n.o 824/2000,
sem, no entanto, alterar as percentagens admissíveis para
os grãos prejudiciais e a gravagem,
o adjudicatário deve aceitar o lote com as características
verificadas;
c) Superior às características mínimas exigíveis para intervenção, mas inferior à qualidade descrita no anúncio de
concurso e que indique uma diferença para além do desvio
referido na alínea b), o adjudicatário pode:
— aceitar o lote com as características verificadas, ou
— recusar-se a tomar a cargo o lote em causa. O adjudicatário só fica exonerado de todas as suas obrigações, relativamente ao lote em causa, incluindo as cauções, depois
de ter informado, o mais rapidamente possível, a
Comissão e o organismo de intervenção, em conformidade com o anexo II; no entanto, se solicitar ao organismo de intervenção que este lhe forneça outro lote de
cevada de intervenção da qualidade prevista, sem
despesas suplementares, a caução não será liberada. A
substituição do lote deve ocorrer no prazo máximo de
três dias a contar do pedido do adjudicatário. O adjudicatário informará do facto, o mais rapidamente possível,
a Comissão, em conformidade com o anexo II;
d) Inferior às características mínimas exigíveis para intervenção, o adjudicatário não pode proceder ao levantamento
do lote em causa. O adjudicatário só fica exonerado de todas
as suas obrigações, relativamente ao lote em causa,
incluindo as cauções, depois de ter informado, o mais rapidamente possível, a Comissão e o organismo de intervenção,
em conformidade com o anexo II; no entanto, pode solicitar
ao organismo de intervenção que lhe forneça outro lote de
cevada de intervenção da qualidade prevista, sem despesas
suplementares. Neste caso, a caução não será liberada. A
substituição do lote deve ocorrer no prazo máximo de três
dias a contar do pedido do adjudicatário. O adjudicatário
informará do facto, no mais breve prazo, a Comissão, em
conformidade com o anexo II.
(1) JO L 100 de 20.4.2000, p. 31.

7.12.2002

2. No entanto, se o levantamento da cevada ocorrer antes de
conhecidos os resultados das análises, todos os riscos ficam a
cargo do adjudicatário a partir do levantamento do lote, sem
prejuízo do eventual recurso apresentado pelo adjudicatário em
relação ao armazenista.
3. Se o adjudicatário, no prazo máximo de um mês subsequente ao seu pedido de substituição, na sequência de substituições sucessivas, não tiver obtido um lote de substituição da
qualidade prevista, ficará exonerado de todas as suas obrigações, incluindo as cauções, após ter informado, o mais rapidamente possível, a Comissão e o organismo de intervenção,
em conformidade com o anexo II.
4. As despesas relativas à colheita de amostras e às análises
mencionadas no no 1, excepto aquelas em que o resultado final
das análises indicar uma qualidade inferior às características
mínimas exigíveis para intervenção, ficarão a cargo do FEOGA,
até ao limite de uma análise por cada 500 toneladas, com
excepção das despesas de transilagem. As despesas de transilagem e as eventuais análises adicionais solicitadas pelo adjudicatário serão suportadas por este último.

Artigo 7.o
Em derrogação do artigo 12.o do Regulamento (CEE) n.o 3002/
/92 da Comissão (2), os documentos relativos à venda de cevada,
em conformidade com o presente regulamento, nomeadamente
o certificado de exportação, a ordem de retirada referida no n.o
1, alínea b), do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 3002/92, a
declaração de exportação e, se for caso disso, o exemplar T5
devem incluir a menção:
— Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni
gravamen, Reglamento (CE) no 2177/2002
— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift,
forordning (EF) nr. 2177/2002
— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 2177/
/2002
— Κριθή παρέµβασης χωρίς εφαρµογή επιστροφής ή φόρου, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2177/2002
— Intervention barley without application of refund or tax,
Regulation (EC) No 2177/2002
— Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni
taxe, règlement (CE) no 2177/2002
— Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di
tassa, regolamento (CE) n. 2177/2002
— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of
belasting, Verordening (EG) nr. 2177/2002
— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou
imposição, Regulamento (CE) n.o 2177/2002
— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 2177/2002
— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift,
förordning (EG) nr 2177/2002.
(2) JO L 301 de 17.10.1992, p. 17.
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Artigo 8.o
1.
A garantia constituída nos termos do n.o 4 do artigo 13.o
do Regulamento (CEE) n.o 2131/93 será liberada imediatamente
após a entrega dos certificados de exportação aos adjudicatários.
2.
Em derrogação do artigo 17.o do Regulamento (CEE) n.o
2131/93, a obrigação de exportar será coberta por uma
garantia cujo montante será igual à diferença entre o preço de
intervenção válido no dia do concurso e o preço adjudicado e
nunca inferior a 10 euros por tonelada. Metade desse montante
será depositado quando da emissão do certificado e o saldo
será depositado antes da retirada dos cereais.
Em derrogação ao n. 2 do artigo 15. do Regulamento (CEE)
n.o 3002/92:
o

L 331/7

3. Salvo casos excepcionais devidamente justificados, nomeadamente no caso de abertura de um inquérito administrativo,
a liberação das garantias previstas no presente artigo, fora dos
prazos indicados no mesmo, dará lugar a uma indemnização,
por parte do Estado-Membro, igual a 0,015 euros por 10 toneladas, por cada dia de atraso.
A referida indemnização não poderá ficar a cargo do Fundo
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA).

Artigo 9.o

o

— a parte do montante da garantia depositada quando da
emissão do certificado deve ser liberada, no prazo de vinte
dias úteis após a data de apresentação, pelo adjudicatário,
da prova de que o cereal retirado deixou o território aduaneiro da Comunidade,
Em derrogação ao n.o 3 do artigo 17.o do Regulamento (CEE)
n.o 2131/93:
— o montante restante deve ser liberado no prazo de 15 dias
úteis após a data em que o adjudicatário apresentar as
provas referidas no artigo 16o do Regulamento (CE) n.o
800/1999 da Comissão (1).

O organismo de intervenção sueco comunicará à Comissão, o
mais tardar duas horas após o termo do prazo de apresentação,
as propostas recebidas. Devem as mesmas ser transmitidas, em
conformidade com o formulário constante do anexo III e
através dos números de contacto constantes do anexo IV.

Artigo 10.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 102 de 17.4.1999, p. 11.

L 331/8

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

7.12.2002

ANEXO I
(em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidades

Djurön

21 517,365

Helsingborg

7 079,340

Köping

7 496,648

ANEXO II
COMUNICAÇÃO DE RECUSA DE LOTES NO ÂMBITO DO CONCURSO PERMANENTE PARA A EXPORTAÇÃO DE CEVADA ARMAZENADA PELO ORGANISMO DE INTERVENÇÃO SUECO
[N.o 1 do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2177/2002]
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ANEXO III
CONCURSO PERMANENTE PARA A EXPORTAÇÃO DE CEVADA ARMAZENADA PELO ORGANISMO DE
INTERVENÇÃO SUECO
[N.o 1 do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2177/2002]

ANEXO IV
Os únicos números de contacto, em Bruxelas, que se devem utilizar são, na DG AGRI (C/1):

— por fax

(32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2178/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Dezembro de 2002
relativo à suspensão da pesca do linguado legítimo pelos navios arvorando pavilhão da França
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 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),
estabelece quotas de linguado legítimo 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 linguado legítimo nas águas da
zona CIEM VIII a, b, efectuadas por navios arvorando

pavilhão da França ou registados na França, atingiram a
quota atribuída para 2002. A França proibiu a pesca
desta unidade populacional a partir de 30 de Novembro
de 2002. É, por conseguinte, conveniente reter essa data,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas de linguado legítimo nas águas da
zona CIEM VIII a, b, efectuadas pelos navios arvorando
pavilhão da França ou registados na França, esgotaram a quota
atribuída à França para 2002.
É proibida a pesca do linguado legítimo nas águas da zona
CIEM VIII a, b, por navios arvorando pavilhão da França ou
registados na França, 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 30 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 6 de Dezembro de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 de 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 347 de 31.12.2001, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2179/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Dezembro de 2002
relativo às condições especiais de concessão de ajudas à armazenagem privada no sector da carne
de suíno
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

A fim de facilitar as tarefas administrativas e de controlo
decorrentes da conclusão dos contratos, é conveniente
fixar quantidades mínimas.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(6)

A garantia deve ser fixada a um nível suficiente para
obrigar o armazenista a executar as obrigações
contraídas.

(7)

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2759/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a organização comum de mercado no sector da carne de suíno (1), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1365/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 6 do seu artigo 4.o e o
n.o 4 do seu artigo 5.o,

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

(3)

Pode ser decidida a adopção de medidas de intervenção
no sector da carne de suíno quando, nos mercados
representativos da Comunidade, a média dos preços do
suíno abatido for inferior a 103 % do preço de base e
for susceptível de se manter abaixo desse nível.

A situação do mercado caracteriza-se por uma descida
dos preços, que se situam abaixo do nível referido. Em
consequência da evolução sazonal e cíclica, esta situação
é susceptível de se manter.

É necessário tomar medidas de intervenção. Essas
medidas podem limitar-se à concessão de ajudas à armazenagem privada com base no disposto no Regulamento
(CEE) n.o 3444/90 da Comissão, de 27 de Novembro de
1990, que estabelece normas de execução relativas à
concessão de ajudas à armazenagem privada de carne de
suíno (3), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 3533/93 (4).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. A partir de 9 de Dezembro de 2002, podem ser apresentados pedidos de ajuda à armazenagem privada em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n.o 3444/90. A
lista dos produtos que podem beneficiar das ajudas e os
montantes respectivos são fixados no anexo.
2. Se o período de armazenagem for prolongado ou reduzido pela Comissão, o montante das ajudas será adaptado em
consequência. Os montantes dos suplementos e deduções, por
mês e por dia, são fixados nas colunas 6 e 7 do anexo.

Artigo 2.o
As quantidades mínimas, por contrato e por produto, são as
seguintes:
a) 10 toneladas para os produtos desossados;

(4)

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

Em conformidade com o artigo 3.o do Regulamento
(CEE) n.o 2763/75 do Conselho, de 29 de Outubro de
1975, que fixa as regras gerais para a concessão de
ajudas à armazenagem privada no sector da carne de
suíno (5), a Comissão pode decidir a redução ou o
prolongamento do período de armazenagem. Além dos
montantes das ajudas para um período de armazenagem
determinado, é conveniente fixar os montantes dos
suplementos e deduções para o caso de a Comissão
tomar tal decisão.
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

282 de
156 de
333 de
321 de
282 de

1.11.1975, p. 1.
29.6.2000, p. 5.
30.11.1990, p. 22.
23.12.1993, p. 9.
1.11.1975, p. 19.

b) 15 toneladas para todos os outros produtos.

Artigo 3.o
A garantia eleva-se a 20 % dos montantes das ajudas fixados no
anexo.

Artigo 4.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
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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 6 de Dezembro de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO
(euros/t)

Código NC

Produtos aos quais são concedidas ajudas

1

2

Montantes das ajudas para um
período de armazenagem de

Suplementos ou
deduções

3 meses

4 meses

5 meses

por mês

por dia

3

4

5

6

7

ex 0203

Carnes de animais da espécie suína
doméstica, frescas ou refrigeradas

ex 0203 11 10

Meias-carcaças, apresentadas sem
chispe dianteiro, rabo, rim, diafragma
e espinal-medula (1)

278

315

352

37

1,24

ex 0203 12 11

Pernas

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 19

Pás

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 11

Partes dianteiras

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 13

Lombos, com ou sem espinhaço, ou
espinhaços sozinhos, lombos com ou
sem anca (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 15

Peitos, em estado natural ou em corte
rectangular

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Peitos, em estado natural ou em corte
rectangular, sem o courato e as
costelas

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Pernas, pás, partes dianteiras, lombos
com ou sem espinhaço, ou espinhaços
sozinhos, lombos com ou sem anca,
desossados (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 55

Cortes correspondentes aos «meios»,
com ou sem o courato ou o toucinho,
desossados (4)

255

290

325

35

1,17

ex 0203 19 59

Cortes correspondentes aos «meios»,
com ou sem o courato ou o toucinho,
não-desossados (4)

255

290

325

35

1,17

(1) Também podem beneficiar da ajuda as meias-carcaças apresentadas em corte Wiltshire, isto é, sem cabeça, faceira, goela, chispes, rabo,
banhas, rim, lombinho, escápula, esterno, coluna vertebral, osso ilíaco e diafragma.
(2) Consideram-se lombos e espinhaços os lombos e espinhaços com ou sem courato e cujo toucinho não ultrapasse 25 mm de espessura.
(3) A quantidade contratual pode cobrir qualquer combinação dos produtos referidos.
(4) Mesma apresentação que a dos produtos do código NC 0210 19 20.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2180/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Dezembro de 2002
relativo aos pedidos de certificados de exportação para o arroz e as trincas de arroz com
prefixação da restituição
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Para o destino R01, as quantidades pedidas em 5 de
Dezembro de 2002 excedem a quantidade disponível. É,
portanto, necessário fixar uma percentagem de redução
para os pedidos de certificados de exportação apresentados em 5 de Dezembro de 2002.

(3)

Atendendo à sua finalidade, as disposições do presente
regulamento devem produzir efeitos a partir da data da
sua publicação no Jornal Oficial 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) n.o 411/2002 da
Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1162/95 da Comissão,
de 23 de Maio de 1995, que estabelece normas de execução
especiais do regime dos certificados de importação e de exportação no sector dos cereais e do arroz (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1322/
/2002 (4), e, nomeadamente, o n.o 4, segundo parágrafo, do seu
artigo 7.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O n.o 4 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1162/95
prevê, caso seja feita referência específica ao referido
número aquando da fixação de uma restituição à exportação, um prazo de três dias úteis após o dia da apresentação do pedido para a emissão dos certificados de
exportação com prefixação da restituição. O referido
artigo prevê igualmente que a Comissão fixe uma
percentagem única de redução de quantidades se os
pedidos de certificados de exportação excederem as
quantidades que podem ser destinadas à exportação. O
Regulamento (CE) n.o 2119/2002 da Comissão (5) fixa as
restituições no âmbito do procedimento previsto no
número acima referido para uma quantidade de 1 389
toneladas para o dos destino R01 definido no anexo do
mencionado regulamento.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para o destino R01 definido no anexo do Regulamento (CE) n.o
2119/2002, os pedidos de certificados de exportação de arroz
e de trincas de arroz com prefixação da restituição, apresentados em 5 de Dezembro de 2002 no âmbito do mencionado
regulamento, darão lugar à emissão de certificados para as
quantidades solicitadas corrigidas pela percentagem de redução
de 38,83 %.
Artigo 2.o
Para o conjunto destino R01 definidos no anexo do Regulamento (CE) n.o 2119/2002, os pedidos de certificados de exportação de arroz e de trincas de arroz apresentados a partir de 6
de Dezembro de 2002 não darão lugar à emissão de certificados de exportação no âmbito do mencionado regulamento
(CE).
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor em 7 de Dezembro de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
117 de 24.5.1995, p. 2.
194 de 23.7.2002, p. 22.
324 de 29.11.2002, p. 50.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2181/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Dezembro de 2002
que altera o Regulamento (CE) n. 1239/95 que estabelece normas de execução do Regulamento
(CE) n.o 2100/94 do Conselho no que respeita ao processo no Instituto Comunitário das Variedades
Vegetais
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2100/94 do Conselho,
de 27 de Julho de 1994, relativo ao regime comunitário de
protecção das variedades vegetais (1), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2506/95 (2), e,
nomeadamente, o seu artigo 114.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

(6)

Foi consultado o Conselho de Administração do Instituto
Comunitário das Variedades Vegetais.

(7)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Protecção das Obtenções Vegetais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

O Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (dotavante designado por «o Instituto»), criado pelo Regulamento (CE) n.o 2100/94, aplica o regime de protecção
dos direitos relativos às variedades vegetais.
As regras respeitantes aos processos perante o Instituto
foram estabelecidas pelo Regulamento (CE) n.o 1239/
/95 (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 448/96 (4). O artigo 27.o do referido regulamento prevê que os relatórios de exame realizados sob a responsabilidade das autoridades de um
Estado-Membro ou de um país terceiro membro da
União Internacional para a Protecção das Obtenções
Vegetais (UPOV) podem constituir uma base suficiente
para uma tomada de decisão. Contudo, o artigo 27.o
tinha carácter temporário e caducou em 30 de Junho de
1998.
O intuito subjacente à atribuição de um carácter
temporário à aplicação do artigo 27.o do Regulamento
(CE) n.o 1239/95 era o de construir um sistema comunitário independente, em que o Instituto se encarregaria
dos exames técnicos das variedades submetidas com o
pedido de protecção das variedades vegetais. A experiência do Instituto revelou, no entanto, a necessidade de
ter em consideração outros relatórios de exame, referidos
no artigo 27.o
As concessões de direitos comunitários de protecção das
variedades vegetais verificadas após 30 de Junho de
1998 basearam-se, na sua maioria, em decisões que
tiveram em consideração os exames técnicos efectuados
sob a responsabilidade de autoridades diferentes do Instituto e que atribuíram direitos num mercado muito
competitivo.
É, por conseguinte, necessário regularizar as práticas do
Instituto desde 1 de Julho de 1998. Simultaneamente,
deve ser mantida a possibilidade de aplicação, no futuro,
do artigo 27.o O Regulamento (CE) n.o 1239/95 deve,
consequentemente, ser alterado com efeitos desde 1 de
Julho de 1998.
JO L
JO L
JO L
JO L

227 de 1.9.1994, p. 1.
258 de 28.10.1995, p. 3.
121 de 1.6.1995, p. 37.
62 de 13.3.1996, p. 3.

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 1239/95 é alterado do seguinte modo:
1. O artigo 27.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 27.o
Outros relatórios de exame
1.
O Instituto pode considerar que um relatório de
exame sobre os resultados de um exame técnico realizado
ou em execução para fins oficiais num Estado-Membro por
um dos organismos de exame para as espécies definidas de
acordo com o n.o 1 do artigo 55.o do regulamento de base
constitui uma base suficiente para uma tomada de decisão,
desde que:
— o material para a efectuação do exame técnico tenha
sido fornecido, no que se refere à quantidade e à qualidade, de acordo com as normas definidas nos termos do
n.o 4 do artigo 55.o do regulamento de base,
— o exame técnico tenha sido efectuado de forma
compatível com a atribuição de funções por parte do
Conselho de Administração nos termos do n.o 1 do
artigo 55.o do regulamento de base e tenha sido conduzido de acordo com as directrizes de ensaio estabelecidas
e as instruções dadas nos termos do n.o 2 do artigo 56.o
do regulamento de base e dos artigos 22.o e 23.o,
— o Instituto tenha tido a oportunidade de verificar a
execução dos referidos exames, e
— quando o relatório final não estiver disponível, os relatórios intercalares referentes a cada período vegetativo
tenham sido apresentados ao Instituto antes do relatório
do exame.
2.
Se o Instituto considerar que o relatório de exame
referido no n.o 1 não constitui uma base suficiente para
uma tomada de decisão, pode proceder em conformidade
com o disposto no artigo 55.o do regulamento de base após
consulta do requerente e do organismo de exame
responsável.
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3.
O Instituto e o serviço nacional competente em
matéria de variedades vegetais de um Estado-Membro
prestar-se-ão assistência administrativa mútua, facultando,
mediante pedido, relatórios de exame existentes referentes à
variedade, para efeitos de apreciação da distinção, homogeneidade e estabilidade dessa mesma variedade. Pelo fornecimento desse relatório, será cobrada uma determinada
quantia pelo Instituto ou pelo serviço nacional competente
em matéria de variedades vegetais de um Estado-Membro,
conforme acordado entre os organismos envolvidos.
4.
O Instituto pode considerar que um relatório de
exame sobre os resultados de um exame técnico realizado
ou em execução para fins oficiais num país terceiro membro
da União Internacional para a Protecção das Obtenções
Vegetais constitui uma base suficiente para uma tomada de
decisão desde que o exame técnico respeite as condições
estabelecidas em acordo escrito celebrado entre o Instituto e
a autoridade competente desse país terceiro. O acordo
incluirá, pelo menos, as seguintes condições:
— as relativas ao material, constantes do primeiro travessão
do n.o 1,

L 331/15

— que o exame técnico tenha sido conduzido de acordo
com as directrizes de ensaio estabelecidas ou as
instruções dadas nos termos do n.o 2 do artigo 56.o do
regulamento de base,
— que o Instituto tenha tido a oportunidade de verificar a
adequação das instalações à realização, nesse país
terceiro, dos exames técnicos das espécies em causa e
controlar a execução dos referidos exames, e
— as relativas à disponibilidade dos relatórios, enunciados
no quarto travessão do n.o 1.».
2. É suprimido o n.o 2 do artigo 95.o

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável com efeitos desde 1 de Julho de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 2002.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 2182/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Dezembro de 2002
que estabelece normas de execução do Regulamento (CEE) n.o 2075/92 do Conselho no respeitante
ao Fundo Comunitário do Tabaco
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(7)

Com vista a uma boa gestão administrativa dos
programas de informação, importa que os projectos
aprovados pela Comissão sejam executados num prazo
determinado. O prazo inicialmente previsto pode, excepcionalmente, revelar-se difícil de respeitar. Por conseguinte, é necessário prever a possibilidade de, sob determinadas condições, prorrogar esse prazo de execução.

(8)

Com vista a permitir a melhor escolha dos projectos
financiados no contexto dos programas de informação e
garantir a boa execução dos projectos aprovados, é
necessário prever que, para a selecção dos projectos, a
Comissão seja assistida por um Comité Científico e
Técnico. No âmbito da avaliação, a Comissão deve
dispor da possibilidade de recorrer aos serviços de
peritos independentes.

(9)

Para garantir a boa execução de cada projecto financiado
no contexto dos programas de informação, é necessário
que as condições de execução sejam especificadas no
contrato celebrado com a Comissão. Em caso de pedido
de um adiantamento, o contratante deve constituir uma
garantia a favor da Comissão, nas condições previstas no
título III do Regulamento (CEE) n.o 2220/85 da
Comissão, de 22 de Julho de 1985, que fixa as regras
comuns de aplicação do regime de garantias para os
produtos agrícolas (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1932/1999 (4).

(10)

No respeitante aos programas de informação, importa
evitar a acumulação injustificada de mais de uma medida
para o mesmo projecto, e é necessário prever a recuperação dos pagamentos em determinados casos, nomeadamente se se tiverem registado irregularidades.

(11)

No respeitante às acções específicas de reconversão,
importa definir as acções específicas destinadas à reconversão dos produtores de tabaco, bem como as acções
de interesse geral e os estudos sobre as possibilidades de
reconversão dos produtores de tabaco, elegíveis para
financiamento pelo Fundo. Importa também definir os
beneficiários dos diversos tipos de acções.

(12)

De modo a assegurar uma eficácia adequada das acções
de apoio à reconversão, é oportuno determinar a intensidade das ajudas a conceder no âmbito das diversas
acções, bem como o montante total do apoio por
produtor para o conjunto das acções. Importa fixar a um
nível suficientemente atractivo a intensidade das ajudas
às acções específicas, de forma a incentivar os produtores a beneficiarem da possibilidade de reconversão,
atendendo a que a reconversão implica importantes alterações na organização produtiva das explorações.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2075/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector do tabaco em rama (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 546/2002 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 14.oA,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 546/2002 alterou o artigo 13.o
do Regulamento (CEE) n.o 2075/92, relativo ao estabelecimento de um Fundo Comunitário do Tabaco. As alterações dizem respeito aos domínios de actividade do
Fundo. Importa, pois, adoptar as normas de execução da
disposição em causa.

(2)

É conveniente, por um lado, apoiar acções no domínio
da luta contra o tabagismo, nomeadamente o reforço
dos conhecimentos do público sobre os efeitos nocivos
do consumo de tabaco, e, por outro, financiar acções
específicas de reconversão dos produtores de tabaco, em
sinergia com o programa de resgate de quotas, bem
como estudos sobre as possibilidades de reconversão dos
produtores em outras culturas ou actividades.

(3)

É oportuno repartir adequadamente os recursos financeiros pelos dois principais objectivos do Fundo, que
consistem na informação e na reconversão. No entanto,
se se verificar que, no que respeita a qualquer desses
objectivos, os recursos atribuídos não são inteiramente
utilizados, convirá rever a repartição inicial pelos objectivos.

(4)

O Fundo Comunitário do Tabaco é alimentado por uma
retenção sobre os prémios concedidos aos produtores de
tabaco, pelo que se justifica prever que a totalidade do
apoio público seja assegurado por recursos comunitários
próprios do Fundo.

(5)

No respeitante aos programas de informação, a apreciação das diversas propostas apresentadas no quadro
dos procedimentos previstos deve ser realizada de
acordo com critérios que permitam a melhor escolha
possível. É igualmente necessário prever a possibilidade
de realização de projectos por iniciativa e conta da
Comissão. Para tal, o convite à apresentação de
propostas ou o processo de concurso público, consoante
o caso, parecem as vias mais indicadas.

(6)

Importa estabelecer critérios de elegibilidade aplicáveis
às pessoas singulares e colectivas que possam apresentar
propostas no contexto dos programas de informação.

(1) JO L 215 de 30.7.1992, p. 70.
(2) JO L 84 de 28.3.2002, p. 4.

(3) JO L 205 de 3.8.1985, p. 5.
(4) JO L 240 de 10.9.1999, p. 11.
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(16)
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O Fundo deverá garantir o apoio à reconversão dos
produtores no conjunto do território da Comunidade e
operar em sinergia com o programa de resgate de
quotas. Importa, pois, definir a repartição dos recursos
do Fundo pelos Estados-Membros produtores. De forma
a ter em conta a situação real de abandono da produção
nos diversos Estados, importa também prever uma
segunda repartição dos recursos, efectuada com base nos
pedidos de intervenção recebidos.

De modo a garantir o enquadramento da execução das
intervenções destinadas à reconversão dos produtores de
tabaco, os Estados-Membros produtores deverão estabelecer um programa. Por conseguinte, é oportuno definir
o teor dos programas em causa, nomeadamente no
respeitante às prioridades e aos critérios de selecção dos
projectos, bem como a obrigação dos Estados-Membros
de informarem a Comissão sobre a vigilância que
tenham efectuado do estado de avanço anual dos
programas.

Deverão evitar-se quaisquer riscos de financiamento
duplo de um determinado projecto pelo Fundo Comunitário do Tabaco e por outros regimes de apoio. Além
disso, deverá facilitar-se a decisão dos produtores de
tabaco que pretendam abandonar a produção. Importa
prever as condições em que um pedido de intervenção
do Fundo Comunitário do Tabaco pode ser aceite, bem
como a possibilidade de apresentar esse projecto para
apoio por outro regime, caso os recursos financeiros do
Fundo Comunitário do Tabaco estejam esgotados.
Importa também definir a natureza dos controlos a
realizar e das sanções a aplicar.

De forma a proporcionar aos Estados-Membros um
prazo suficiente para a elaboração das estimativas de
financiamento das acções de reconversão para 2003, há
que prorrogar, para o ano em causa, a data-limite
prevista para a comunicação à Comissão das referidas
estimativas de financiamento, bem como, por consequência, a data-limite da repartição definitiva dos
recursos pelos Estados-Membros.
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.o
O presente regulamento fixa as condições de financiamento
pelo Fundo Comunitário do Tabaco, a seguir denominado
«Fundo», das acções em ambos os domínios referidos no n.o 2
do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o 2075/92, na forma de
programas de informação e acções de reconversão.
Artigo 2.o
As despesas do Fundo para cada uma das categorias de acções
referidas no n.o 1 correspondem, no máximo, a 50 % do
montante total do Fundo.
No entanto, em caso de subutilização dos montantes disponíveis para uma das categorias, a Comissão redistribuirá esses
montantes a favor da outra, desde que nesta existam projectos
elegíveis em excesso.
CAPÍTULO II
PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO

Artigo 3.o
1. Os programas de informação financiados pelo Fundo têm
por objectivo melhorar os conhecimentos do público sobre os
efeitos nocivos do consumo de tabaco sob qualquer forma.
2. Os programas serão constituídos por projectos relativos à
informação e educação, à recolha de dados e a estudos. Os
projectos dizem respeito, nomeadamente:
a) À contribuição para a tomada de consciência do público
para os efeitos nocivos do tabagismo, incluindo o tabagismo
passivo;
b) À melhoria da pertinência e da eficácia das mensagens e dos
métodos de comunicação pela linguagem ou pela imagem
no que respeita aos efeitos nocivos do consumo de tabaco;
c) À prevenção e cessação do tabagismo;

(17)

(18)

Há que revogar e substituir o Regulamento (CE) n.o
1648/2000 da Comissão, de 25 de Julho de 2000, que
estabelece normas de execução do Regulamento (CEE)
n.o 2075/92 do Conselho no que diz respeito ao Fundo
Comunitário do Tabaco (1). Todavia, as disposições do
referido regulamento deverão permanecer aplicáveis aos
projectos aprovados antes da entrada em vigor do
presente regulamento.

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

(1) JO L 189 de 27.7.2000, p. 9.

d) À divulgação às autoridades nacionais e aos sectores interessados dos resultados obtidos nos domínios referidos nas
alíneas a), b) e c).
Artigo 4.o
1. A gestão do Fundo, no respeitante aos programas de
informação, será assegurada pela Comissão, assistida por um
Comité Científico e Técnico.
2. O Comité Científico e Técnico será constituído por nove
membros nomeados pela Comissão. A presidência do comité
será assegurada pela Comissão. A Comissão velará pela independência dos membros do comité relativamente aos projectos
que lhes sejam apresentados.
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Artigo 5.o
Os projectos serão objecto, consoante o caso, de convites à
apresentação de propostas ou de processos de concurso
público, em função das disposições aplicáveis na matéria, publicados no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, série C, no
prazo indicado no anúncio.

Artigo 6.o
1.
Os projectos podem ser apresentados por qualquer pessoa
singular ou colectiva estabelecida na Comunidade que:

7.12.2002

c) os projectos devem basear-se em metodologias e bases científicas sólidas. Devem ser inovadores e ter em conta o
trabalho já efectuado e a experiência adquirida no âmbito
dos programas nacionais ou comunitários passados ou em
curso, para evitar qualquer risco de duplicação na atribuição
dos recursos comunitários;
d) Os projectos devem, consoante o caso, contribuir, de modo
objectivo e eficaz, para a melhoria dos conhecimentos do
público sobre os efeitos nocivos do consumo de tabaco na
saúde, para a recolha e análise dos dados epidemiológicos
pertinentes ou para a rápida realização de acções de
prevenção concretas;

a) Possua competências reconhecidas e uma experiência profissional de pelo menos cinco anos no domínio em causa;

e) Os contratantes devem velar por que os resultados dos seus
projectos sejam divulgados através de publicações científicas
reconhecidas e/ou apresentados em conferências internacionais;

b) Se comprometa a contribuir para o financiamento do
projecto com os seus próprios meios em pelo menos 25 %
do total; no entanto, os projectos realizados por iniciativa e
conta da Comissão serão financiados pelo Fundo até 100 %
do custo total;

f) É concedida preferência a projectos respeitantes ao conjunto
do território comunitário apresentados por organizações de
saúde pública reconhecidas e/ou que beneficiem do apoio
explícito das autoridades nacionais ou regionais no domínio
da saúde.

c) Se comprometa o executar o programa proposto nos prazos
previstos;

2. Com base nessa avaliação, a Comissão apresentará ao
Comité Científico e Técnico referido no artigo 4.o uma lista de
projectos a ter em consideração para financiamento. O comité
emitirá um parecer sobre essa lista.

d) Aceite apresentar relatórios periódicos sobre o avanço dos
trabalhos;
e) Aceite que a sua contabilidade e outros documentos
comprovativos das despesas estejam disponíveis para verificação pela Comissão;
f) Aceite as condições indicadas nos artigos 9.o, 10.o e 11.o
2.
Os projectos podem ser de realização anual, eventualmente renovável, sem, todavia, excederem cinco anos a contar
da assinatura do contrato.
Todavia, o prazo de execução pode ser prorrogado se o interessado apresentar um pedido nesse sentido à Comissão, fornecendo a prova de que, na sequência de circunstâncias excepcionais que lhe não são imputáveis, não pode cumprir o prazo
inicialmente previsto.

3. No quadro dos processos de concurso público, os
projectos a realizar por iniciativa e por conta da Comissão, e a
ter em consideração para financiamento, serão igualmente
apresentados pela Comissão ao Comité Científico e Técnico
referido no artigo 4.o O comité emitirá um parecer sobre esses
projectos.
4. Em aplicação do n.o 4 do artigo 5.o da Decisão 646/96/
/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (1), a Comissão
comunicará ao comité previsto no artigo 5.o da referida decisão
os projectos a ter em consideração para financiamento, acompanhados do parecer do Comité Científico e Técnico referido
no artigo 4.o do presente regulamento.

Artigo 8.o
Artigo 7.o
1.
Os projectos apresentados na sequência de um convite à
apresentação de propostas serão avaliados por um grupo de
peritos independentes escolhidos pela Comissão. Nessa
avaliação, serão tidos em conta os seguintes elementos:
a) Os trabalhos devem ser efectuados, em colaboração, por
pessoas singulares ou colectivas estabelecidas em vários
Estados-Membros;
b) Os projectos concedem uma atenção especial aos necessários ajustamentos culturais e linguísticos específicos dos
Estados-Membros, em especial no que respeita às campanhas de informação do público em geral, e aos grupos de
risco;

1. Tendo em conta os pareceres mencionados nos n.os 2 e 3
do artigo 7.o, a Comissão seleccionará os projectos e decidirá
quanto ao seu financiamento pelo Fundo. A Comissão pode
não dar seguimento a nenhum projecto.
2. Os projectos admitidos para financiamento do Fundo
serão objecto de um contrato celebrado com a Comissão. A
lista dos projectos financiados será publicada no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.
3. A Comissão acompanhará a execução dos projectos admitidos para financiamento do Fundo. A Comissão informará
regularmente o Comité de Gestão do Tabaco sobre os contratos
celebrados e sobre o estado de adiantamento dos trabalhos.
(1) JO L 95 de 16.4.1996, p. 9.
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Artigo 9.o

CAPÍTULO III

1.
Os contratos basear-se-ão num contrato-tipo adequado
elaborado pela Comissão, tendo em conta, se for caso disso, as
diferentes actividades em causa. Os contratos preverão, nomeadamente:

ACÇÕES DE RECONVERSÃO

a) A possibilidade de pagamento de um adiantamento pelo
Fundo nos dois meses seguintes à assinatura do contrato;

As acções de reconversão financiadas pelo Fundo consistem em
acções específicas e acções de interesse geral no domínio da
reconversão dos produtores de tabaco em rama em outras
culturas ou outras actividades económicas geradoras de
empregos, bem como em estudos sobre as possibilidades de
reconversão dos produtores de tabaco em rama em outras
culturas ou actividades.

b) A natureza dos elementos do projecto que devem ser apresentados para efeitos dos pagamentos posteriores, que se
efectuarão de forma escalonada e em função do estado de
adiantamento dos trabalhos previstos, com base em facturas
e documentos comprovativos adequados;
c) O prazo para apresentação do pedido de saldo após a realização das acções previstas no contrato, bem como a natureza dos elementos que o devem acompanhar, que incluirão,
pelo menos, um recapitulativo das realizações, os documentos comprovativos adequados, a avaliação dos resultados obtidos e a exploração que deles pode ser feita;
d) Um prazo máximo de 60 dias para os pagamentos do
Fundo a contar da data da aprovação, pela Comissão, dos
elementos do projecto que devem ser apresentados,
podendo este prazo ser suspenso pela Comissão para
proceder a verificações complementares.
2.
O pagamento de um adiantamento pelo Fundo fica subordinado à constituição pelo contratante, a favor da Comissão, de
uma garantia de montante igual a 110 % desse adiantamento
nas condições previstas no título III do Regulamento (CEE) n.o
2220/85. Todavia, as instituições públicas podem ser isentas
desta obrigação.
3.
A liberação da garantia fica subordinada ao pagamento
do saldo da contribuição para as acções em causa.
4.
Se se verificar que o adiantamento excedeu o montante
comprovado, a garantia será parcialmente executada até à recuperação do montante indevidamente pago, dentro do limite
desse montante.

Artigo 10.o
Os projectos admitidos para financiamento pelo Fundo não
podem beneficiar de outros financiamentos comunitários.

Artigo 11.o
1.
Se se verificar que o pagamento a título do financiamento
de um projecto foi efectuado indevidamente, a Comissão
procederá à recuperação dos montantes pagos aos beneficiários,
acrescidos do juro corrente a contar da data do pagamento até
à sua recuperação efectiva.
A taxa desse juro será a aplicada pelo Banco Central Europeu
nas suas operações em euros, publicada no primeiro dia útil de
cada mês no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
2.
Os montantes recuperados, bem como os juros, serão
pagos à Comissão e deduzidos das despesas do sector do tabaco
financiadas pelo Fundo Europeu de Orientação e de Garantia
Agrícola.

Artigo 12.o

Artigo 13.o
As acções específicas destinadas à reconversão dos produtores
de tabaco têm por objecto:
a) A reorientação para outras culturas e a melhoria da qualidade dos produtos agrícolas diversos do tabaco, bem como
o incentivo à diversificação das actividades nas explorações;
b) A formação dos produtores no domínio da criação de novas
orientações de produção agrícola diversa do tabaco;
c) A criação de estruturas de comercialização de produtos de
qualidade diversos do tabaco, bem como de serviços para a
economia e a população rural, a diversificação das actividades agrícolas ou próximas da agricultura com vista a criar
actividades múltiplas geradoras de emprego e de rendimentos alternativos, nomeadamente o incentivo às actividades turísticas e artesanais.

Artigo 14.o
As acções de interesse geral e os estudos sobre as possibilidades
de reconversão dos produtores de tabaco têm por objecto:
a) Os estudos com o objectivo de desenvolver as oportunidades de reconversão dos produtores de tabaco em outras
culturas ou actividades;
b) As operações de orientação e acompanhamento dos produtores que decidam abandonar a produção de tabaco;
c) A realização de experiências inovadoras com carácter
demonstrativo.
As acções em causa podem ser acompanhadas de operações de
divulgação e promoção dos resultados.

Artigo 15.o
1. Os beneficiários das acções referidas no artigo 13.o são os
produtores de tabaco que tenham aderido ao programa de
resgate de quotas previsto no n.o 1 do artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o 2075/92 a partir da colheita de 2002 e cuja
quota definitivamente resgatada diga respeito a uma quantidade
de, pelo menos, 500 kg.
A possibilidade de apresentar um pedido para beneficiar do
apoio do Fundo é limitada ao primeiro ano durante o qual o
beneficiário deixa de ter uma quota atribuída.
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Os beneficiários das acções referidas no artigo 14.o são:

a) Os poderes públicos das zonas de produção;
b) Os organismos públicos de investigação agronómica e/ou de
economia rural designados pelos Estados-Membros.
Artigo 16.o
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a Comissão estabelecerá antes de 31 de Maio do ano em causa
a repartição definitiva desses recursos pelos Estados-Membros
que tenham recebido pedidos de intervenção para um
montante total superior à sua verba estabelecida em conformidade com o n.o 2. Essa repartição definitiva é estabelecida
proporcionalmente à repartição indicativa fixada em aplicação
do n.o 2.

1.
O montante total do apoio comunitário concedido no
âmbito do presente capítulo poderá atingir:

Artigo 18.o

— 75 % das despesas elegíveis, para as acções referidas no
artigo 13.o, alíneas a) e c),

1. Os Estados-Membros estabelecem os programas relativos
às acções referidas nos artigos 13.o e 14.o

— 100 % das despesas elegíveis, para as acções referidas na
alínea b) do artigo 13.o e no artigo 14.o

Os programas incluem:

2.
O montante total das ajudas comunitárias por produtor
para o conjunto das acções previstas no artigo 13.o é estabelecido do seguinte modo:
a) No respeitante às quantidades de tabaco em rama da quota
que lhe foi resgatada, até 10 toneladas (inclusive), o triplo
do montante do prémio anual;
b) No respeitante às quantidades de tabaco em rama da quota
que lhe foi resgatada, de 10 toneladas (exclusive) a 40 toneladas (inclusive), o dobro do montante do prémio anual;
c) No respeitante às quantidades de tabaco em rama da quota
que lhe foi resgatada, além de 40 toneladas, o montante do
prémio anual.
3.
O montante total do apoio comunitário por produtor,
para o conjunto das acções previstas no artigo 13.o, não poderá
exceder 300 000 euros. Todavia, no respeitante às acções
distintas da produção, da comercialização e da transformação
de produtos abrangidos pelo anexo I do Tratado, o montante
total do apoio comunitário por produtor não poderá exceder
100 000 euros.
Artigo 17.

o

1.
A contribuição comunitária representa a totalidade da
contribuição pública para as acções previstas nos artigos 13.o e
14.o
2.
A Comissão estabelecerá anualmente, antes de 15 de
Fevereiro, de acordo com o procedimento previsto no artigo
23.o do Regulamento (CEE) n.o 2075/92, uma repartição indicativa pelos Estados-Membros dos recursos do Fundo a atribuir às
acções previstas nos artigos 13.o e 14.o do presente regulamento, com base nos seguintes critérios:
— em função das quantidades de quotas definitivamente resgatadas, na proporção de 90 %,
— em função do limiar de garantia nacional, na proporção de
10 %.
Com base na experiência adquirida, a Comissão reexaminará a
repartição das percentagens prevista no primeiro parágrafo.
3.
Os Estados-Membros elaborarão e comunicarão à
Comissão anualmente, antes de 31 de Março, as estimativas de
financiamento das acções a que se referem os pedidos de intervenção.
4.
Se das informações referidas no n.o 3 se inferir que uma
parte dos recursos atribuídos a um ou vários Estados-Membros
não será utilizada devido à ausência de pedidos de intervenção,

a) A descrição quantificada da situação actual do sector do
tabaco, acompanhada de directrizes sobre as acções de
reconversão, bem como das explorações abrangidas e do
contexto socioeconómico das zonas de produção, nomeadamente no respeitante ao emprego e ao potencial de desenvolvimento;
b) A descrição da estratégia proposta, os seus objectivos quantificados e as prioridades adoptadas em matéria de reconversão da produção de tabaco;
c) Uma apreciação da incidência prevista nos planos económico, ambiental e social, nomeadamente em matéria de
emprego;
d) Uma ficha financeira geral indicativa;
e) A descrição das disposições nacionais previstas para a
execução dos programas, nomeadamente as disposições relativas aos controlos;
f) A definição dos critérios de selecção dos projectos objecto
de um pedido de intervenção.
2. Os Estados-Membros adoptam as disposições nacionais
necessárias à execução dos programas referidos no n.o 1,
incluindo o procedimento de aprovação dos projectos, e
designam as autoridades nacionais responsáveis pela mesma.
3. Os Estados-Membros apresentarão anualmente à
Comissão, antes de 31 de Março, um relatório completo sobre
o estado de avanço dos programas no período compreendido
entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro do ano anterior.
Artigo 19.o
1. O requerente de uma intervenção ao abrigo dos artigos
13.o e 14.o deverá subscrever uma declaração em cujos termos
se compromete a não apresentar, para o mesmo projecto, um
pedido ao abrigo de outro regime de apoio. Todavia, o requerente será desligado do seu compromisso se o financiamento
do seu projecto ao abrigo do Fundo for rejeitado por uma
decisão definitiva.
2. O incumprimento do compromisso previsto no n.o 1
determina:
— a perda dos direitos relativos ao programa de resgate de
quotas previsto no artigo 14.o do Regulamento (CEE) n.o
2075/92,
— a perda do benefício do apoio às acções referidas nos
artigos 13.o e 14.o do presente regulamento.
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Artigo 20.o

Artigo 24.o

1.
Os Estados-Membros constituirão, de acordo com normas
comuns a estabelecer pela Comissão, um ficheiro informático
que inclua todos os elementos dos projectos financiados ao
abrigo do presente capítulo. Os dados em causa serão colocados à disposição da Comissão.

Para cada Estado-Membro, as despesas efectivamente pagas e
declaradas no respeitante a um determinado exercício serão
financiadas até ao limite dos montantes notificados à Comissão
em conformidade com o artigo 23.o, desde que, na sua totalidade, esses montantes não excedam o montante atribuído ao
Estado-Membro nos termos do artigo 17.o

2.
Os Estados-Membros assegurarão que as informações
recolhidas em aplicação do n.o 1 sejam acessíveis às autoridades
encarregadas da execução dos restantes programas comunitários ou nacionais de apoio de carácter estrutural.
3.
Os Estados-Membros adoptarão as medidas necessárias
para assegurar a verificação eficaz do cumprimento das disposições do presente capítulo, nomeadamente por intermédio de
um controlo administrativo e de um controlo no local. Essas
medidas assegurarão, nomeadamente, que os projectos financiados em aplicação do presente capítulo não tenham beneficiado de outro regime de apoio.
4.
Os controlos referidos no n.o 3 referem-se à totalidade
dos projectos financiados pelo Fundo.

Artigo 21.o
Os Estados-Membros comunicarão de imediato à Comissão as
medidas que adoptarem em aplicação dos artigos 18.o, 19.o e
20.o

Artigo 25.o
Os Estados-Membros manterão as informações registadas em
aplicação do presente capítulo, pelo menos, nos 10 anos
seguintes ao do seu registo.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Artigo 26.o
Em derrogação do n.o 3 do artigo 17.o, a data-limite de 31 de
Março de 2003 para a comunicação das previsões de financiamento das acções respeitantes aos pedidos de intervenção apresentados a título do programa de resgate da colheita de 2002 é
prorrogada para 31 de Maio de 2003, pelo que, no n.o 4 do
mesmo artigo, a data-limite de 31 de Maio de 2003 é prorrogada para 30 de Junho de 2003.

Artigo 22.o
Artigo 27.o
1.
Os projectos são executados no prazo de dois anos a
contar da data da notificação pelo Estado-Membro ao beneficiário da aprovação do projecto.
2.
A ajuda é paga após verificação de que o projecto em
causa foi executado, o mais tardar três anos após a data de
notificação pelo Estado-Membro ao beneficiário da aprovação
do projecto.
3.
Em derrogação do n.o 2, os Estados-Membros podem
prever o pagamento adiantado da ajuda, na condição de:

O montante do prémio a pagar aos produtores e o reembolso a
efectuar pelos Estados-Membros às empresas de transformação,
em conformidade com os artigos 18.o e 20.o, respectivamente,
do Regulamento (CE) n.o 2848/98 da Comissão, de 22 de
Dezembro de 1998, que estabelece normas de execução do
Regulamento (CEE) n.o 2075/92 do Conselho no que se refere
ao regime de prémios, às quotas de produção e à ajuda específica a conceder aos agrupamentos de produtores no sector do
tabaco em rama (2), serão diminuídos, aquando do pagamento,
da retenção referida no n.o 1 do artigo 13.o do Regulamento
(CEE) n.o 2075/92.

a) A execução do projecto ter sido iniciada;
b) O beneficiário ter constituído uma garantia de montante
igual a 120 % do adiantamento. Todavia, as instituições
públicas podem ser isentas desta obrigação.
Para efeitos de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2220/
/85, a obrigação diz respeito à execução do projecto no
prazo fixado no n.o 1.

Artigo 23.o

O montante assim diminuído será declarado pelos Estados-Membros a título das despesas do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola, secção Garantia.

Artigo 28.o
É revogado o Regulamento (CEE) n.o 1648/2000. Todavia, as
suas disposições permanecem aplicáveis aos projectos aprovados antes da entrada em vigor do presente regulamento.

Os Estados-Membros comunicarão as despesas relativas às
acções de reconversão efectivamente pagas no exercício financeiro em curso, o mais tardar na última declaração de despesas
do exercício em causa, em conformidade com o artigo 3.o do
Regulamento (CE) n.o 296/96 da Comissão (1).

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

(1) JO L 39 de 17.2.1996, p. 5.

(2) JO L 358 de 31.12.1998, p. 17.

Artigo 29.o
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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 6 de Dezembro de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 2183/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Dezembro de 2002
relativo às propostas apresentadas para a expedição de arroz descascado de grãos longos B com
destino à ilha da Reunião, no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 1895/2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Tendo em conta, nomeadamente, os critérios previstos
nos artigos 2.o e 3.o do Regulamento (CEE) n.o 2692/89,
não é indicado proceder-se à fixação de uma subvenção
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 (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a organização
comum de mercado do arroz (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 411/2002 da
Comissão (2) e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 10.o,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2692/89 da
Comissão, de 6 de Setembro de 1989, que estabelece as regras
de execução relativas às expedições de arroz para a ilha da
Reunião (3), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1453/1999 (4),
e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 9.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1895/2002 da Comissão (5)
abriu um concurso para a determinação da subvenção à
expedição de arroz com destino à ilha da Reunião.

(2)

Nos termos do artigo 9.o do Regulamento (CEE) n.o
2692/89, a Comissão pode, com base nas propostas
apresentadas e segundo o processo previsto no artigo
22.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, decidir não dar
seguimento ao concurso.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Não é dado seguimento às propostas apresentadas de 2 a 5 de
Dezembro de 2002 no âmbito do concurso para a determinação da subvenção à expedição de arroz descascado de grãos
longos B do código NC 1006 20 98, com destino à ilha da
Reunião, a que se refere o Regulamento (CE) n.o 1895/2002.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 7 de Dezembro de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
287 de 25.10.2002, p. 5.
61 de 7.3.1975, p. 25.
299 de 1.11.2002, p. 18.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2184/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Dezembro de 2002
que fixa a restituição máxima à exportação de arroz branqueado de grãos redondos com destino a
determinados países terceiros no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 1896/2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

A aplicação dos critérios referidos anteriormente à
situação actual do mercado do arroz em questão leva a
fixar a restituição máxima à exportação no montante
referido no artigo 1.o

(4)

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

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 do mercado do arroz (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 411/2002 da
Comissão (2), e, nomeadamente o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 1896/2002 da Comissão (3),
foi aberto um concurso para a determinação da
restituição à exportação de arroz.

(2)

Nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 584/
/75 da Comissão (4), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1948/2002 (5), a
Comissão pode, com base nas propostas apresentadas
segundo o processo previsto no artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, decidir sobre a fixação duma
restituição máxima à exportação. Para esta fixação
devem ser tidos em conta, nomeadamente, os critérios
previstos no artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/
/95. O concurso será atribuído a todo o concorrente cuja
proposta se situe ao nível da restituição máxima à exportação ou a um nível inferior.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A restituição máxima à exportação de arroz branqueado de
grãos redondos com destino a certos países terceiros é fixada
com base das propostas apresentadas, de 2 a 5 de Dezembro
de 2002, em 152,00 EUR/t no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) n.o 1896/2002.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 7 de Dezembro de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
287 de 25.10.2002, p. 5.
61 de 7.3.1975, p. 25.
299 de 1.11.2002, p. 18.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2185/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Dezembro de 2002
que fixa a restituição máxima à exportação de arroz branqueado de grãos médios e longos A com
destino a certos países terceiros no âmbito do concurso referido no Regulamento
(CE) n.o 1897/2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

A aplicação dos critérios referidos anteriormente à
situação actual do mercado do arroz em questão leva a
fixar a restituição máxima à exportação no montante
referido no artigo 1.o

(4)

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

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 do mercado do arroz (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 411/2002 da
Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 1897/2002 da Comissão (3)
foi aberto um concurso para a determinação da
restituição à exportação de arroz.

(2)

Nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 584/
/75 da Comissão (4), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1948/2002 (5), a
Comissão pode, com base nas propostas apresentadas
segundo o processo previsto no artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, decidir sobre a fixação duma
restituição máxima à exportação. Para esta fixação
devem ser tidos em conta, nomeadamente, os critérios
previstos no artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/
/95. O concurso será atribuído a todo o concorrente cuja
proposta se situe ao nível da restituição máxima à exportação ou a um nível inferior.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A restituição máxima à exportação de arroz branqueado de
grãos médios e longos A com destino a certos países terceiros é
fixada com base das propostas apresentadas, de 2 a 5 de
Dezembro de 2002, em 160,00 euros/t no âmbito do
concurso referido no Regulamento (CE) n.o 1897/2002.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 7 de Dezembro de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
287 de 25.10.2002, p. 8.
61 de 7.3.1975, p. 25.
299 de 1.11.2002, p. 18.
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REGULAMENTO (CE) N.o 2186/2002 DA COMISSÃO
de 6 de Dezembro de 2002
que fixa a restituição máxima à exportação de arroz branqueado de grãos longos B com destino a
determinados países terceiros no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 1898/2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

A aplicação dos critérios referidos anteriormente à
situação actual do mercado do arroz leva a fixar a restituição máxima à exportação no montante referido no
artigo 1.o

(4)

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

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 do mercado do arroz (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 411/2002 da
Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Pelo Regulamento (CE) n.o 1898/2002 da Comissão (3),
foi aberto um concurso para a determinação da
restituição à exportação de arroz.

(2)

Nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 584/
/75 da Comissão (4), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1948/2002 (5), a
Comissão pode, com base nas propostas apresentadas,
segundo o processo previsto no artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95, decidir sobre a fixação duma
restituição máxima à exportação. Para esta fixação
devem ser tidos em conta, nomeadamente, os critérios
previstos no artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 3072/
/95. O concurso será atribuído a todo o concorrente cuja
proposta se situe ao nível da restituição máxima à exportação ou a um nível inferior.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A restituição máxima à exportação de arroz branqueado B de
grãos longos com destino a certos países terceiros é fixada,
com base nas propostas apresentadas de 2 a 5 de Dezembro de
2002, em 257,00 euros/t no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) n.o 1898/2002.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 7 de Dezembro de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
287 de 25.10.2002, p. 11.
61 de 7.3.1975, p. 25.
299 de 1.11.2002, p. 18.
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DIRECTIVA 2002/92/CE DO CONSELHO
de 3 de Dezembro de 2002
que altera a Directiva 77/388/CEE tendo em vista prorrogar a possibilidade de autorizar os Estados-Membros a aplicar taxas reduzidas de IVA a certos serviços de grande intensidade do factor
trabalho
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

se necessário acompanhado de uma proposta que
permita tomar uma decisão definitiva quanto à taxa
aplicável aos serviços de grande intensidade do factor
trabalho.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 93.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,

(4)

Tendo em conta os prazos necessários para proceder a
uma avaliação global e aprofundada dos relatórios nacionais, é necessário prorrogar o período máximo de aplicação previsto, para a medida em apreço, pela Directiva
77/388/CEE.

(5)

É pois necessário alterar a Directiva 77/388/CEE nesse
sentido,

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Nos termos do n.o 6 do artigo 28.o da Directiva 77/388/
/CE 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 (3), as taxas reduzidas
previstas no n.o 3, alínea a) do terceiro parágrafo do
artigo 12.o podem igualmente ser aplicadas aos serviços
de grande intensidade do factor trabalho enumerados
nas categorias que figuram no anexo K da citada directiva, durante um período máximo de três anos,
compreendido entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de
Dezembro de 2002.
A Decisão 2000/185/CE do Conselho, de 28 de Fevereiro de 2000 que autoriza os Estados-Membros a aplicarem uma taxa reduzida de IVA a certos serviços com
grande intensidade do factor trabalho, nos termos do n.o
6 do artigo 28.o da Directiva 77/388/CEE (4), autoriza
certos Estados-Membros a aplicarem, até 31 de
Dezembro de 2002, uma taxa reduzida de IVA aos
serviços de grande intensidade do factor trabalho relativamente aos quais tenham apresentado um pedido.
Com base nos relatórios a elaborar, antes de 1 de
Outubro de 2002, pelos Estados-Membros que tenham
aplicado estas taxas reduzidas de IVA, a Comissão deverá
apresentar, até 31 de Dezembro de 2002, ao Parlamento
Europeu e ao Conselho, um relatório de avaliação global,

(1) Parecer emitido em 20 de Novembro de 2002 (ainda não publicado
no Jornal Oficial).
(2) Parecer emitido em 24 de Outubro de 2002 (ainda não publicado
no Jornal Oficial).
(3) 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).
4
( ) JO L 59 de 4.3.2000, p. 10.

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
No n.o 6, primeiro parágrafo, do artigo 28.o da Directiva 77/
/388/CEE, a expressão « três anos, entre 1 de Janeiro de 2000 e
31 de Dezembro de 2002» é substituída por «quatro anos, entre
1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezembro de 2003».
Artigo 2.o
A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 3.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em 3 de Dezembro de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
T. PEDERSEN
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 3 de Dezembro de 2002
que prorroga o prazo de aplicação da Decisão 2000/185/CE que autoriza os Estados-Membros a
aplicarem uma taxa reduzida de IVA a certos serviços de grande intensidade do factor trabalho nos
termos do n.o 6 do artigo 28.o da Directiva 77/388/CEE
(2002/954/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a 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 6 do seu artigo 28.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

Por força da Decisão 2000/185/CE do Conselho (2), a
Bélgica, a Grécia, a Espanha, a França, a Itália, o Luxemburgo, os Países Baixos, Portugal e o Reino Unido
podem aplicar, até 31 de Dezembro de 2002, uma taxa
reduzida de IVA aos serviços de grande intensidade do
factor trabalho em relação aos quais haviam introduzido
um pedido.

(2)

Com base nos relatórios a elaborar, antes de 1 de
Outubro de 2002, pelos Estados-Membros que tenham
aplicado estas taxas reduzidas de IVA, a Comissão deverá
apresentar, até 31 de Dezembro de 2002, ao Parlamento
Europeu e ao Conselho, um relatório de avaliação global,
se necessário acompanhado de uma proposta que
permita tomar uma decisão definitiva quanto à taxa
aplicável aos serviços de grande intensidade do factor
trabalho.

(3)

Tendo em conta os prazos necessários para proceder a
uma avaliação global e aprofundada dos relatórios nacionais, o período máximo de aplicação previsto, para a
medida em apreço, pela Directiva 77/388/CEE foi prorrogado.

(1) JO L 145 de 13.06.1977, 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
( ) JO L 59 de 4.3.2000, p. 10.

(4)

Convém igualmente prorrogar o prazo de aplicação da
Decisão 2000/185/CE,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A Decisão 2000/185/CE é alterada do seguinte modo:
1. No primeiro parágrafo do artigo 1.o, a expressão «três anos,
entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezembro de 2002» é
substituída por «quatro anos, entre 1 de Janeiro de 2000 e
31 de Dezembro de 2003».
2. No segundo parágrafo do artigo 3.o, a data «31 de
Dezembro de 2002» é substituída por «31 de Dezembro de
2003».
Artigo 2.o
O Reino da Bélgica, a República Helénica, o Reino de Espanha,
a República Francesa, a República Italiana, o Grão-Ducado do
Luxemburgo, o Reino dos Países Baixos, a República Portuguesa e, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 3 de Dezembro de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
T. PEDERSEN
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n.o 2148/2002 da Comissão, de 2 de Dezembro de 2002, relativo à emissão
de certificados de exportação do sistema B no sector das frutas e produtos hortícolas
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 326 de 3 de Dezembro de 2002)
Na página 10, no artigo 1.o:
em vez de: «Em relação aos tomates e às uvas de mesa, são rejeitados os pedidos de certificados de exportação do sistema
B, apresentados ao abrigo do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1886/2002, em relação aos quais a declaração de exportação dos produtos tenha sido aceite após 2 de Dezembro de 2002 e antes de 15 de Janeiro de
2002.»,
deve ler-se: «Em relação aos tomates e às uvas de mesa, são rejeitados os pedidos de certificados de exportação do sistema
B, apresentados ao abrigo do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1886/2002, em relação aos quais a declaração de exportação dos produtos tenha sido aceite após 2 de Dezembro de 2002 e antes de 15 de Janeiro de
2003.».
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