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REGULAMENTO Nº    /2000 (CE) DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que altera o Regulamento (CEE) nº 2913/92 do Conselho

que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente os artigos 26º, 95º

e 133º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social 2,

Deliberando nos termos do artigo 251º do Tratado 3,

                                                
1 JO C 228 de 21.7.1998, p. 8.
2 JO C 101 de 12.4.1996, p. 6.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 12 de Março de 1999 (JO C 175 de 21.6.1999, p. 420),

posição comum do Conselho de ..... (ainda não publicada no Jornal Oficial), e decisão do
Parlamento Europeu de .... (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

1) O Regulamento (CEE) nº 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o

Código Aduaneiro Comunitário 1, prevê no nº 4 do artigo 253º, que, antes de 1 de Janeiro

de 1998 e com base num relatório da Comissão eventualmente acompanhado de propostas, o

Conselho proceda a uma revisão do Código Aduaneiro a fim de nele introduzir as adaptações

que se revelarem necessárias, tendo nomeadamente em conta a realização do mercado interno.

2) Cada revisão do Código deve, sem criar barreiras ao comércio internacional, ser uma

oportunidade de introduzir instrumentos e processos de prevenção da fraude, já que a

prevenção da fraude é uma das melhores formas de poupar o dinheiro dos contribuintes, tal

como sublinhado nas Conclusões do Conselho de 19 de Maio de 1998.

3) A Resolução do Conselho, de 25 de Outubro de 1996, sobre a simplificação e racionalização

das regulamentações e procedimentos aduaneiros da Comunidade 2 deverá ser tida em conta.

4) Ainda não foram definidas as competências das várias autoridades em matéria de

estabelecimento das taxas de câmbio após a introdução do euro.

5) É desejável prever a possibilidade de a declaração aduaneira ser emitida através de meios

informáticos e de não ser acompanhada de certos documentos.

                                                
1 JO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) nº 955/99 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 119 de 7.5.1999,
p. 1).

2 JO C 332 de 17.11.1996, p. 1.
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6) Uma maior flexibilidade das regras nessa matéria deverá facilitar o recurso aos regimes de

aperfeiçoamento activo, de transformação sob controlo aduaneiro e de importação temporária.

7) Convém prever pelo procedimento do comité outros casos em que as taxas a cobrar no âmbito

do regime do aperfeiçoamento passivo são calculadas com base nos custos da operação.

8) Pode ser apropriado permitir que, em certas zonas francas, sejam cumpridas as formalidades

relativas ao regime de entreposto aduaneiro e que os controlos pelas autoridades aduaneiras

sejam exercidos de acordo com esse regime.

9) Em determinadas circunstâncias, o benefício do tratamento pautal favorável devido à natureza

ou ao destino especial de uma mercadoria e da tributação diferencial no âmbito do regime de

aperfeiçoamento passivo deve igualmente ser aplicável nos casos em que uma dívida

aduaneira é constituída por razões distintas da introdução em livre prática.

10) As disposições relativas ao lugar de constituição de uma dívida aduaneira devem prever

regras especiais para casos específicos em que o montante em causa é inferior a um certo

limiar.
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11) No caso particular dos regimes preferenciais, é necessário definir as noções de erro das

autoridades aduaneiras e de boa-fé do devedor; o devedor não deve ser considerado

responsável por um deficiente funcionamento do sistema devido a um erro cometido pelas

autoridades de um país terceiro; a emissão de um certificado incorrecto por essas autoridades

não deve no entanto ser considerado um erro se o certificado se basear num pedido que

contenha informações incorrectas; a natureza incorrecta das informações fornecidas pelo

exportador no seu pedido deve ser apreciada com base em todos os elementos factuais

contidos no referido pedido; o devedor pode invocar a sua boa-fé sempre que puder

demonstrar que deu provas de diligência, excepto no caso de ter sido publicado um aviso no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias que refira dúvidas justificadas.

12) Os interesses financeiros da Comunidade e os direitos do devedor devem ser protegidos

contra processos judiciais excessivamente longos.

13) É conveniente prever um adiamento da obrigação de pagar a dívida aduaneira nos casos em

que a dívida é constituída devido à subtracção de uma mercadoria à fiscalização aduaneira e

nos casos em que existe mais do que um devedor, a fim de permitir às autoridades aduaneiras

dar início a um procedimento de cobrança prioritária junto de um devedor determinado.

14) As medidas necessárias à execução do Regulamento (CEE) nº 2913/92 devem ser aprovadas

nos termos da Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que estabelece as

regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão 1.

15) O Regulamento (CEE) n° 2913/92 deve, por conseguinte, ser alterado,

                                                
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (Rectificação: JO L 269 de 19.10.1999, p. 45).
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APROVARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º

O Regulamento (CEE) nº 2913/92 é alterado do seguinte modo:

1) No artigo 4º, o nº 24 passa a ter a seguinte redacção:

"24. Procedimento do Comité: o procedimento previsto nos artigos 247º e 247º-A ou nos

artigos 248º e 248º-A.".

2) No artigo 35º, o primeiro parágrafo passa a ter a seguinte redacção:

"Sempre que os elementos que servem para determinar o valor aduaneiro de uma mercadoria

estiverem expressos em moeda diferente da do Estado-Membro onde se efectua a avaliação, a

taxa de câmbio a aplicar é a que tenha sido devidamente publicada pelas autoridades

competentes na matéria.".

3) No artigo 77º, o texto actual passa ser o nº 1 e é aditado o seguinte número:

"2. Sempre que a declaração aduaneira for feita mediante um procedimento informático, as

autoridades aduaneiras podem autorizar que os documentos de acompanhamento previstos no

nº 2 do artigo 62º não sejam apresentados com a declaração. Nesse caso, os documentos serão

mantidos à disposição das autoridades aduaneiras.".
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4) No artigo 115º, o nº 4 passa a ter a seguinte redacção:

"4. Podem ser aprovadas, pelo procedimento do comité, medidas destinadas a proibir,

condicionar ou facilitar o recurso ao nº 1.".

5) No artigo 117º, é aditado o seguinte período à alínea c):

"Os casos em que se consideram preenchidas as condições económicas podem ser

determinados pelo procedimento do comité.".

6) O artigo 124º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 124º

1. O recurso ao sistema de draubaque é possível para todas as mercadorias. Este sistema

não pode, no entanto, ser utilizado quando, no momento da aceitação da declaração de

introdução em livre prática:

– as mercadorias importadas estejam sujeitas a restrições quantitativas na importação,

– as mercadorias importadas beneficiem de uma medida pautal no âmbito de contingentes,

– as mercadorias importadas estejam sujeitas à apresentação de um certificado de

importação ou de exportação no âmbito da política agrícola comum, ou

– tenham sido fixadas restituições ou direitos de exportação para os produtos

compensadores.
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2. Além disso, não pode haver reembolso de direitos de importação ao abrigo do sistema

de draubaque se, no momento da aceitação da declaração de exportação dos produtos

compensadores, esses produtos estiverem sujeitos à apresentação de um certificado de

importação ou de exportação no âmbito da política agrícola comum ou tiverem sido fixados

para esses produtos restituições ou direitos de exportação.

3. Podem ser adoptadas derrogações aos nºs 1 e 2 pelo procedimento do comité.".

7) O artigo 131º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 131º

Os casos e as condições específicas em que se pode recorrer ao regime de transformação sob

controlo aduaneiro são determinados pelo procedimento do comité.".

8) No artigo 133º, é aditado o seguinte período à alínea e):

"Os casos em que se consideram preenchidas as condições económicas podem ser

determinados pelo procedimento do comité.".
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9) O artigo 142º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 142º

1. O benefício do regime de importação temporária com isenção parcial de direitos de

importação será concedido para mercadorias que não estejam mencionadas nas disposições

adoptadas nos termos do artigo 141º ou que, estando aí mencionadas, não reúnam todas as

condições nelas previstas para a concessão da importação temporária com isenção total.

2. A lista das mercadorias excluídas do benefício do regime de importação temporária com

isenção parcial de direitos de importação, bem como as condições em que é possível recorrer

a este regime, são determinadas pelo procedimento do comité.".

10) No artigo 153º é aditado um novo parágrafo:

"Em derrogação do artigo 151º, podem ser determinados, pelo procedimento do comité, os

casos e as condições especiais em que se pode efectuar a introdução em livre prática das

mercadorias após uma operação de aperfeiçoamento passivo, tomando como base de

tributação, para efeitos de aplicação da pauta aduaneira das Comunidades Europeias, o custo

da operação de aperfeiçoamento.".
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11) No artigo 167º, o nº 3 passa a ter a seguinte redacção:

"3. Com excepção das zonas francas criadas nos termos do artigo 168º-A, as zonas francas

são isoladas. Os Estados-Membros fixarão os pontos de acesso e de saída de cada zona franca

ou entreposto franco.".

12) No artigo 168º, o nº 1 passa a ter a seguinte redacção:

"1. Os limites e os pontos de acesso e de saída das zonas francas, com excepção das zonas

francas criadas nos termos do artigo 168º-A, e dos entrepostos francos estão sujeitos à

fiscalização das autoridades aduaneiras.".

13) É inserido o seguinte artigo, entre o artigo 168º e o ponto B ("Entrada das mercadorias nas

zonas francas ou nos entrepostos francos"):

"Artigo 168º-A

1. As autoridades aduaneiras podem criar zonas francas onde sejam efectuados os

controlos e formalidades aduaneiros e nas quais as disposições relativas à dívida aduaneira

são aplicáveis, segundo as regras do regime de entreposto aduaneiro.

Os artigos 170º, 176º e 180º não são aplicáveis às zonas francas assim criadas.

2. As referências às zonas francas incluídas nos artigos 37º, 38º e 205º não são aplicáveis

às zonas francas referidas no nº 1.".
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14) O artigo 212º-A passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 212º-A

Sempre que a regulamentação aduaneira preveja um tratamento pautal favorável de uma

mercadoria devido à sua natureza ou ao seu destino especial, uma franquia ou uma isenção

total ou parcial de direitos de importação ou de direitos de exportação nos termos dos

artigos 21º, 82º, 145º ou 184º a 187º, esse tratamento favorável, essa franquia ou essa isenção

será também aplicável nos casos de constituição de uma dívida aduaneira nos termos dos

artigos 202º a 205º, 210º ou 211º, sempre que o comportamento do interessado não implique

prática fraudulenta nem negligência manifesta e que este último apresente a prova de que se

encontram reunidas as outras condições necessárias à aplicação do tratamento favorável, da

franquia ou da isenção.".

15) No artigo 215º, é aditado o seguinte número:

"4. Se uma autoridade aduaneira verificar a constituição de uma dívida aduaneira, nos

termos do artigo 202º, noutro Estado-Membro, considera-se que essa dívida foi constituída no

Estado-Membro em que foi verificada a respectiva constituição, sempre que o montante da

dívida for inferior a 5 000 euros.".



6995/1/00 REV 1 JAC/cc 11
DG C II   PT

16) No artigo 220º, a alínea b) do nº 2 passa a ter a seguinte redacção:

"b) O registo da liquidação do montante dos direitos legalmente devidos não tiver sido

efectuado em consequência de um erro das próprias autoridades aduaneiras, que não

podia ser razoavelmente detectado pelo devedor, tendo este, por seu lado, agido de boa-

-fé e observado todas as disposições previstas na regulamentação em vigor, no que se

refere à declaração aduaneira.

Se o estatuto preferencial das mercadorias for determinado com base num sistema de

cooperação administrativa que envolva as autoridades de um país terceiro, a emissão de

um certificado por estas autoridades constitui, quando este se revele incorrecto, um erro

que não podia ser razoavelmente detectado na acepção do primeiro parágrafo.

Todavia, se o certificado se basear numa declaração materialmente incorrecta do

exportador, a emissão de um certificado incorrecto não constitui um erro, salvo,

nomeadamente, se for evidente que as autoridades emissoras tinham ou deviam ter tido

conhecimento de que as mercadorias não tinham direito a tratamento preferencial.

A boa-fé do devedor pode ser invocada sempre que este possa demonstrar que, durante

o período das operações comerciais em causa, diligenciou para se assegurar de que

foram respeitadas todas as condições para o tratamento preferencial.

O devedor não pode, todavia, invocar a boa-fé quando a Comissão tenha publicado no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias um aviso que refira dúvidas fundadas sobre a

boa aplicação do regime preferencial pelo país beneficiário.".
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17) No artigo 221º, o nº 3 é substituído pelos números seguintes:

"3. A comunicação ao devedor não se pode efectuar após o termo de um prazo de três anos

a contar da data de constituição da dívida aduaneira. Este prazo é suspenso a partir do

momento em que for interposto um recurso na acepção do artigo 243º, até ao termo do

processo de recurso.

4. Sempre que a dívida aduaneira resulte de um acto que era, no momento em que foi

cometido, passível de procedimento judicial repressivo, a comunicação ao devedor pode ser

efectuada, nas condições previstas nas disposições em vigor, após o termo do prazo de três

anos previsto no nº 3.".

18) No artigo 222º, o nº 2 passa a ter a seguinte redacção:

"2. Os casos e condições em que é suspensa a obrigação de pagamento dos direitos por

parte do devedor podem ser previstos pelo procedimento do comité:

– sempre que for apresentado um pedido de dispensa de pagamento de direitos, nos

termos dos artigos 236º, 238º ou 239º,
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ou

– sempre que uma mercadoria for apreendida com vista a um confisco posterior, nos

termos do segundo travessão da alínea c) ou da alínea d) do artigo 233º,

ou

– sempre que a dívida aduaneira for constituída nos termos do artigo 203º e que exista

mais do que um devedor.".

19) Os artigos 247º, 248º e 249º são substituídos pelos artigos seguintes:

"Artigo 247º

1. As medidas necessárias à aplicação do presente regulamento, incluindo a aplicação do

regulamento referido no artigo 184º, com excepção do Título VIII e sob reserva dos artigos 9º

e 10º do Regulamento (CEE) nº 2658/87 1, assim como do artigo 248º do presente

regulamento, são aprovadas pelo procedimento a que se refere o nº 2 do artigo 247º-A e no

respeito dos compromissos internacionais da Comunidade.

                                                
1 JO L 256 de 7.9.1987, p. 1."
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Artigo 247º-A

1. A Comissão é assistida pelo Comité do Código Aduaneiro, adiante designado por

"Comité".

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

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8º.

O prazo previsto no nº 6 do artigo 5º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

Artigo 248º

As medidas necessárias à execução dos artigos 11º, 12º e 21º são aprovadas pelo

procedimento de gestão a que se refere o nº 2 do artigo 248º-A.

Artigo 248º-A

1. A Comissão é assistida pelo Comité do Código Aduaneiro, adiante designado por

"Comité".

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

Decisão 1999/468/CE.

O prazo previsto no nº 3 do artigo 4º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.
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Artigo 249º

O Comité pode analisar qualquer questão sobre regulamentação aduaneira, suscitada pelo

Presidente, por sua própria iniciativa ou a pedido do representante de um Estado-Membro.

Artigo 2º

O presente regulamento entra em vigor sete dias depois 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,

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

A Presidente O Presidente
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 12 de Junho de 1998 a Comissão apresentou uma proposta 1 baseada nos artigos 26º

(ex artigo 28º), 95º (ex artigo 100º-A) e 133º (ex artigo 113º) do Tratado, que altera o

Regulamento (CEE) nº 2913/92 do Conselho, que estabelece o Código Aduaneiro

Comunitário.

2. O Parlamento Europeu e o Comité Económico e Social emitiram os seus pareceres em

12 de Março de 1999 2 e 27 de Janeiro de 1999 3, respectivamente.

3. Em função desses pareceres, a Comissão apresentou, em 3 de Junho de 1999, uma proposta

alterada 4, nos termos do nº 2 do artigo 250º do Tratado.

4. Na sua sessão de 25 de Maio de 2000, o Conselho adoptou a sua posição comum, nos termos

do artigo 251º do Tratado.

II. OBJECTIVO

5. A proposta da Comissão constitui a segunda vertente de uma importante revisão do Código

Aduaneiro Comunitário, que entrou em vigor em 1994, tendo sido aprovada em Abril de 1999

a primeira vertente, relativa à reforma do trânsito externo.

A proposta em apreço destina-se, no essencial, a introduzir no Código aduaneiro alterações

que têm em conta a dupla necessidade de, por um lado, facilitar o comércio através de uma

simplificação das regras e dos procedimentos aduaneiros e, por outro, criar os instrumentos

jurídicos que permitam prevenir e lutar contra a fraude, oferecendo simultaneamente uma

maior segurança aos operadores económicos.

                                                
1 JO C 228 de 21.07.1998, p. 008.
2 JO C 175 de 21.06.1999, p. 420.
3 JO C 101 de 12.04.1999, p. 006.
4 Ainda não publicada no Jornal Oficial.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

6. O Conselho concordou com a alteração 1 do Parlamento Europeu, que se destina a suprimir o

texto proposto pela Comissão para o nº 2, segundo parágrafo, do artigo 5º. O Conselho não

concordou com a alteração 15 do Parlamento Europeu que se destina a alterar o artigo 13º.

Esta alteração, igualmente rejeitada pela Comissão, tinha por objectivo a adopção, por parte

das autoridades aduaneiras, de medidas de controlo. O Conselho considera que a instauração

de medidas de controlo se integra no âmbito da luta contra a fraude, não devendo esta questão

ser abordada no Código Aduaneiro Comunitário.

7. O Conselho deu o seu acordo à alteração 2 do Parlamento Europeu que se destina a suprimir o

novo nº 3 do artigo 62º, alteração esta que tinha, aliás, sido já aceite pela Comissão na sua

proposta alterada.

8. No que se refere às alterações 3 e 14, relativas às declarações aduaneiras por meios

informáticos, o Conselho aceitou em grande parte, quanto ao fundo, a alteração do Parlamento

destinada a alterar o artigo 77º, mediante o aditamento de dois novos parágrafos. Todavia, o

Conselho não aceitou o segundo parágrafo proposto pelo Parlamento, por considerar que o

facto de se encontrar previsto no texto que "os documentos serão conservados ao dispor das

autoridades aduaneiras" era suficiente para garantir a possibilidade de controlo a posteriori

junto das empresas que tiverem sido autorizadas a utilizar esta forma de declaração, e que, ao

abrigo das disposições gerais dos artigos 14º e 16º do Código, são obrigadas a conservar os

documentos.

9. No que se refere às alterações 4, 5, 6, 7 e 8, destinadas a suprimir as disposições propostas

pela Comissão relativas à introdução, nos artigos a seguir indicados, de um processo de

comitologia, o Conselho,

– no que respeita à alteração 4, relativa ao nº 4 do artigo 115º, aceitou o novo nº 4, na

versão constante da proposta alterada da Comissão, na sequência do parecer do

Parlamento;
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– no que respeita à alteração 5, relativa à alínea c) do artigo 117º, e à alteração 7,

respeitante ao artigo 133º, aceitou os textos inicialmente propostos pela Comissão,

atendendo a que essas alterações estão em consonância com o objectivo de simplificar

as regras em vigor;

– no que respeita à alteração 6, relativa ao nº 4 do artigo 118º, subscreveu o texto do

Parlamento, que foi aliás integrado na proposta alterada da Comissão;

– por último, no que respeita à alteração 8, relativa ao artigo 152º, considerou oportuno

aceitar, em substância, a proposta inicial da Comissão, mas transferindo o seu conteúdo

para o artigo 153º.

10. No que respeita à alteração 13, referente à alteração do nº 2, alínea b), do artigo 220º, relativo

ao problema da "boa-fé" dos operadores económicos, problema esse que constituiu um

obstáculo muito significativo no processo de revisão do Código, o Conselho introduziu um

novo texto que retoma, em grande parte, a abordagem preconizada pela alteração do

Parlamento. Todavia, a redacção aprovada completa a abordagem do Parlamento, prevendo,

por um lado, uma definição mais precisa da expressão "erro" das autoridades aduaneiras, e,

por outro, da expressão "boa-fé" do devedor, expressões essas que constam da alínea b),

primeiro parágrafo, do nº 2 do artigo 220º.

11. No que respeita à alteração 10, relativa ao nº 3 do artigo 221º, o Conselho não subscreveu a

alteração do Parlamento Europeu, que pretendia suprimir este número, e aprovou uma nova

redacção que prevê a manutenção do prazo de 3 anos como prazo-limite para a comunicação

ao devedor do montante dos direitos.

12. No que respeita à alteração 11, relativa à entrada em vigor do regulamento, o Conselho

aprovou a redacção habitual que condiciona a entrada em vigor à publicação dos textos no

Jornal Oficial das Comunidades.
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13. Em relação ao texto da proposta da Comissão, o Conselho, para além das alterações

introduzidas na sequência do parecer do Parlamento Europeu, procedeu a uma série de

adaptações, a maioria das quais de natureza essencialmente técnica. Essas alterações referem-

-se aos seguintes pontos:

– os considerandos foram adaptados por forma a ter em conta o articulado do acto;

– ponto 1: a actual redacção do nº 2, segundo parágrafo, do artigo 5º do Código

permanece sem alteração, atendendo a que a redacção proposta pela Comissão não foi

aceite;

– ponto 3: o nº 1 do artigo 49º do Código mantem-se sem alterações, atendendo a que a

redacção proposta pela Comissão não foi aceite;

– ponto 8: o novo artigo 124º afasta-se ligeiramente da redacção proposta pela Comissão,

tendo sido alterado com o objectivo de clarificar as disposições aplicáveis ao sistema de

draubaque. Essas novas disposições prevêem uma possibilidade de derrogação mediante

o recurso ao procedimento de comitologia;

– ponto 9: o nº 1, segundo travessão, do artigo 128º do Código permanece sem alterações,

atendendo a que a proposta da Comissão não foi aceite;

– ponto 13: o artigo 144º do Código mantem-se sem alterações, atendendo a que a

proposta da Comissão não foi aceite;

– pontos 16, 17 e 18: foi aceite uma nova redacção em matéria de zonas francas; essas

alterações referem-se à primeira frase do nº 3 do artigo 167º, ao nº 1 do artigo 168º e à

redacção do novo artigo 168º-A;

– ponto 19: o novo artigo 212º-A corresponde à proposta da Comissão, tendo sido

introduzida igualmente uma remissão para o artigo 82º do Código;
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– ponto 20: em conformidade com a proposta da Comissão, foi aditado um novo nº 4 ao

artigo 215º 1; pelo contrário, o Conselho não aceitou a parte da proposta da Comissão

que aditava um novo número relativo ao lugar de constituição da dívida em certas

situações especiais, atendendo a que esse aditamento era susceptível de complicar a

aplicação paralela das regras aduaneiras, por um lado, e das regras actualmente

aplicáveis no domínio fiscal, por outro;

– ponto 21: o nº 1 do artigo 220º permanece sem alterações, atendendo a que não foi

aceite a proposta da Comissão destinada a aditar dois novos parágrafos;

– ponto 22: o artigo 221º foi alterado, encontrando-se previsto

= um novo texto para o nº 3, que corresponde à proposta da Comissão, mas

mantendo o prazo de três anos previsto no actual texto do Código;

= o aditamento de um novo nº 4; este novo texto corresponde, em substância, ao

nº 5 que tinha sido proposto pela Comissão; em contrapartida, não foi aceite o nº 4

proposto pela Comissão;

– ponto 23: o novo nº 2 do artigo 222º corresponde à proposta da Comissão, tendo no

entanto sido suprimido o último travessão, em que era feita uma remissão para o nº 1,

segundo parágrafo, do artigo 220º.

                                                
1 A redacção do artigo 215º tinha sido alterada no âmbito da reforma do regime de trânsito

externo (cf. Regulamento (CE) nº 955/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 13 de Abril de 1999 – JO L 119, de 7.5.1999, p. 1).
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1998/0134 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção do Regulamento (CE)
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº 2913/92, que

estabelece o Código Aduaneiro Comunitário

1. ANTECEDENTES DO PROCESSO

Data da transmissão da proposta ao
Parlamento Europeu e ao
Conselho(COM (1998) 226 final -
1998/0134 (COD):

8 de Junho de 19981

Data do parecer do Parlamento
Europeu em primeira leitura:

12 de Março de 19992

Data da transmissão ao Conselho da
proposta alterada (COM (1999) 236
final):

2 de Junho de 1999

Data da adopção da posição comum
(unanimidade):

25 de Maio de 2000

Data do parecer do CES: 27/28 de Janeiro de 19993

2. OBJECTO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

A proposta tem como objecto fomentar a simplificação das formalidades (declaração
sem papel), flexibilizar a regulamentação, melhorar o procedimento de cobrança dos
direitos e, em conformidade com a proposta alterada, fornecer uma base mais
consolidada para a aplicação do princípio da "boa-fé" no âmbito das importações ao
abrigo de regimes preferenciais.

1 JO C 228 de 21.7.1998, p. 8.
2 JO C 175 de 21.6.1999, p. 420.
3 JO C 101 de 12.4.1999, p. 6.
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3. COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM

3.1 Observações gerais

A Comissão observou que algumas das alterações do Parlamento Europeu em
primeira leitura tiveram como objectivo suprimir várias propostas relativas à
competência da Comissão de adoptar normas de execução de acordo com o
procedimento do comité. Essas alterações estavam relacionadas com a questão da
"comitologia" que ainda não tinha sido resolvida quando da primeira leitura. A
Comissão espera que, tendo em conta a adopção da nova decisão "comitologia" de
29 de Junho de 1999, o Parlamento Europeu esteja presentemente em condições de
aceitar as propostas da Comissão que a posição comum do Conselho retoma.

3.2 Destino das alterações do Parlamento Europeu em primeira leitura

a) Alterações integradas na proposta alterada e na posição comum

– Alteração n° 2 do P.E. (artigo 62º);

– Alterações nºs 3 e 14 do P.E. (artigo 77º) : a proposta alterada, que
continha de forma mais resumida alguns aspectos das alterações do
P.E., não foi retomada na íntegra na posição comum.
Efectivamente, esta posição, ao prever a "declaração sem papel" de
forma integral sem a possibilidade de diferenciação através das
normas de execução, junta-se à posição do P.E. Tendo em conta a
convergência de posições do Parlamento Europeu e do Conselho
sobre esta questão, a Comissão não pretende insistir na
metodologia mais matizada em que baseou a sua proposta.

– Alteração n° 6 do P.E. (nº 4 do artigo 118º);

b) Alterações integradas na proposta alterada e que foram modificadas
na posição comum

– Alteração n° 4 do P.E. (artigo 115º): o âmbito da delegação de
poderes foi precisado;

– Alteração n° 13 do P.E. (nº 2, alínea b), do artigo 220º) : a posição
comum integra o texto da alteração e precisa e completa as
condições que permitem a aplicação do princípio da "boa-fé" no
âmbito dos regimes pautais preferenciais. A este respeito, traduz
um bom equilíbrio entre a protecção dos interesses dos operadores
económicos de boa-fé e a dos interesses financeiros da
Comunidade, afigurando-se, por conseguinte, aceitável para a
Comissão.

c) Alterações não consideradas pela Comissão, mas tidas em conta na
posição comum:

– Alterações n° 1 (nº 2, segundo parágrafo, do artigo 5º) e n° 10 (nº
3, primeira frase, do artigo 221º) do P.E.: como o Conselho partilha
a posição do Parlamento Europeu, rejeitando as propostas da
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Comissão em relação a estes pontos, a Comissão não pretende
manter a sua posição no âmbito do presente processo legislativo;

– Alteração n° 8 do P.E. (artigo 152º): a Comissão não pretende
insistir na sua proposta, uma vez que a posição comum resolve a
questão de fundo de forma satisfatória no âmbito do artigo 153º;

d) Alterações não consideradas pela Comissão nem pelo Conselho:

– Alterações n° 5 (alínea c) do artigo 117º) e n° 7 (alínea e) do artigo
133º) do P.E.: uma vez que se resolveram entretanto os problemas
relacionados com a "comitologia", a Comissão espera que o P.E.
possa rever a sua posição. As disposições propostas são
necessárias, a fim de poder levar a bom termo uma reforma dos
regimes aduaneiros económicos, cujo um dos objectivos é suprimir
algumas formalidades burocráticas;

– Alteração n° 10 do P.E. (nº 3, segunda frase, do artigo 221º): a
suspensão do prazo de prescrição enquanto decorre o procedimento
de recurso é uma medida a favor da protecção dos interesses
financeiros da Comunidade;

– Alteração n° 11 do P.E. (último artigo): esta disposição tornou-se
obsoleta;

– Alteração n° 15 do P.E. (artigo 13º): o texto nada acrescenta ao que
já decorre do artigo 10º do Tratado CE.

3.3 Novas disposições introduzidas pelo Conselho

A posição comum inclui a transposição da Decisão do Conselho, de 28 de Junho de
1999, que fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à
Comissão (1999/468/CE)4 para o Código Aduaneiro Comunitário. Embora não fosse
esse o propósito da proposta da Comissão, esta forma de actuação parece adequada,
porquanto representa a via mais directa para tornar operacionais os novos princípios
da "comitologia" que prevêem, designadamente, o "direito de observação" do
Parlamento Europeu no âmbito do processo de regulamentação.

3.4 Propostas não retomadas na posição comum que não foram objecto de
alteração do P.E. em primeira leitura:

a) Os pontos 3 e 13 (artigos 49º e 144º) da proposta da Comissão:

Durante as discussões realizadas no Conselho estes dois pontos foram
suprimidos na tentativa de encontrar um compromisso geral entre as
delegações. Como do ponto de vista económico a sua importância é
negligenciável, a Comissão considera que não justificam o risco de atrasar o
processo legislativo na fase final. Por conseguinte, não tenciona insistir
nestes pontos.

4 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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b) Os pontos 20 e 21 (nº 6 do artigo 215º e nº 1 do artigo 220º) da
proposta da Comissão:

– Nº 6 do artigo 215º: trata-se de um aspecto que se reveste de
interesse para os meios económicos que pretendem tirar partido da
existência de um mercado único. Estes operadores gostariam de
poder pagar os direitos de importação no local onde está
estabelecida a sede da sua empresa na Comunidade, embora as
mercadorias possam ser introduzidas em livre prática nesse ou num
outro Estado-membro. As disposições em vigor em matéria de
procedimentos simplificados (declaração simplificada) não
prevêem este requisito.

A Comissão considera que o Parlamento Europeu deve apoiar esta sua
proposta cuja rejeição por parte de algumas delegações no Conselho não
parece claramente fundamentada;

– Nº 1 do artigo 220º: esta proposta tem como objectivo evitar que os
interesses financeiros da Comunidade sejam lesados quando os
inquéritos sobre a existência de uma dívida aduaneira não tiverem
ainda sido encerrados próximo do termo do prazo de prescrição. A
solução proposta pela Comissão tem por objectivo conferir às
autoridades aduaneiras poderes para constituir a dívida a título
provisório em caso de dúvida fundada quanto à conformidade de
uma operação com a regulamentação.

A Comissão deseja que o Parlamento Europeu apoie igualmente esta
proposta na segunda leitura.

4. CONCLUSÕES GERAIS

À excepção dos dois pontos referidos no ponto 3.4.b) da presente comunicação, em
relação aos quais mantém a sua proposta inicial/alterada, a Comissão declara estar de
acordo com a posição comum do Conselho.
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ANEXO
Declaração da comissãopara a acta da reunião do

Conselho "Mercado Interno" de 16 de Março de 2000.

Assunto: Código Aduaneiro

A Comissão congratula-se com a adopção, por unanimidade, pelo Conselho de um acordo
político com vista a uma posição comum no que respeita à sua proposta de alteração do
Regulamento (CEE) n° 2913/92 que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário.

A Comissão pode fazer suas a maior parte das alterações introduzidas na proposta do
Conselho, designadamente a relativa ao nº 2, alínea b), do artigo 220º, elaborada pelo
COREPER em 3 de Março de 2000, que constitui um equilíbrio justo entre a protecção dos
interesses dos operadores de boa-fé e a dos interesses financeiros da Comunidade.

Há dois elementos da sua proposta que o Conselho não considerou e que obtiveram o apoio
do Parlamento Europeu em primeira leitura. Trata-se do nº 6 do artigo 215º (procedimento
simplificado centralizado) e do nº 1 do artigo 220º ("medidas cautelares"). Em relação a estes
dois pontos, a Comissão mantém a sua posição de que a sua proposta, apoiada pelo
Parlamento, conserva todo o seu interesse.


